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Stellingen. 

1. De directe aanleiding voor het ontstaan van een gefixeerde kyphose resp. kyphoscoliose bij jonge rachitische kinderen is - vaker dan men wel denkt - een fractuur van een of meer wervels. 
2. De veronderstelling dat een posttraumatische kyphose (ziekte van Kümmell) kan ontstaan uitsluitend door een verhoogde plasticiteit van de betreffende wervels is onjuist. 
3. De mechanische theorie over het ontstaan van de zoogenaamde trechterborst verklaart deze afwijking slechts ten deele. 
4. De domesticatie is niet de voornaamste oorzaak van de rachitis. 
5. De Obstetrische Paralyse is een gevolg van een scheur in den Plexus Brachialis. Het standpunt van F. Lange die meent hier in hoofdzaak te doen te hebben met de gevolgen van een distorsie in het schoudergewricht, is onhoudbaar. 
6. Het is niet waarschijnlijk dat de dichter Heinrich Heine aan Te.hes Dorsalis heeft geleden. 
7. De symphisiotomie verdient de voorkeur boven de pubeotomie. 
8. Het is wenschelijk dat in de laatste maanden der graviditeit geregeld de bloedsdruk wordt bepaald. 
9. Het is zeer twijfelachtig of er een echte ·traumatische diabetes bestaat. 

10. Het vinden van een ureum gehalte in het bloed van meer dan één gram per liter behoeft niet steeds een ernstige beteekenis te hebben. 
11. Er bestaat eene Ophthalmia Phacogenetica. 
12. By het blijven bestaan van een zelfstar,idig Os Acromiale is het juister de verbinding hiervan met de Spina Scapulae niet Acromiospinaalgewricht te noemen. De naam intraäcromiaalgewricht is in zoo'n geval beter. 
13. De woningontsmetting na diphtheritis kan als overbodig worden beschouwd. 
14. Bij de radioëpilatie van het hoofd verdient het gebruik van een (desnoods zwak) aluminiumfilter aanbeveling. 
15. Het aanwezig zyn van bloed in tuberkels van de milt is een gevolg van den anatomischen bouw van dit orgaan. 





Gaarne maak ik van deze gelegenheid gebruik den Hoogleera:cen 
en Docenten der Groningsche Universiteit en van de Universiteit 
van Amsterdam te danken voor het onderwijs dat ik van hen mocht 
ontvangen. 

In het bijzonder geldt dit professor Koch mijn hooggeachten 
promotor. 

Ook betuig ik mijn erkentelijkheid aan San.-Rat Dr. A. Schanz 
en verdei aan allen die mij hebben bijgestaan in verrichten van dit 
onderzoek en in het verwerken der verkregen uitkomsten. 
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Inleiding. 

Sedert V olkmann door zijn verdeeling der deformitei ten in 
wat men later noemde symptomatische en idiopathische, de thans 
nog in hoofdzaak geldende klassificatie dezer afwijkingen schiep, 
is het de laatste categorie die de aandacht der chirurgen en ortho
paeden bovenal heeft geboeid. 

Onder deze idiopathische misvormingen nemen de zoogenaamde 
belastingsdeformitei ten een zeer gewichtige plaats in; deze naam is 
mede afkomstig van Volkmann en Hueter. 

Al zijn er in lateren tijd bedenkingen tegen in gebracht, zoo 
tegen den naam, die Hübscher bijv. in Überla11tungsdeformitäten 
veranderd wilde zien en .Julius Grunewald in Beanspruchungs
defotmitäten - als tegen het begrip - we denken hier aan Julius 
W olff, toch hebben beiden naam zoo wel als begrip tot heden hun 
plaats in de menschelijke pathologie behouden. 

Als belastingsdeformiteiten hebben dan in het bijzonder ge
golden de coxa vara, het genu valgum, de pes planus, de kypho
scoliose - alles in den adolescenten leeftijd, terwijl men minder op 
het oog heeft dergelijke afwijkingen zooals die voorkomen wat bijv. 
de kyphoscoliose betreft bij héél oude menschen of bij zuigelingen 
evenmin als bijv. de posttraumatische kyphose, de het eerst oor 
Kümmell beschreven ziekte. 

Wat de oorzaak dezer misvormingen bij jeugdige personen 
betreft, zoo worden daarom trent voornameli9k drie theorieën ver
kondigd. 

Eerstens de zoogenaanide myopathische: Delpech en Guérin zijn 
in dit verband te noemen; eveneens onze landgenoot Murk Jansen, 
zooals blijkt uit diens verhandeling: ,,der Einfluss der respiratorischen 
Kräfte auf die Form der Wirbelsäule"; verder Grunewald een 
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geneesheer uit München en Krukenberg (invloed v. d. musc. ileo
psoas op het ontstaan v. scoliose). 

Tweedens de osteopathische. Tot degenen die deze zienswijze 
zijn toegedaan behoort bijv. Kirmisson die als oorzaak de rachitis 
(tarda) aanneemt, evenáls Recklinghausen die de juvenile osteomalacie 
debet meent in dezen. Dat de speculatiezucht zich óók heeft ge
worpen op het zoo bij uitstek duistere gebied der interne secretie 
in de hoop op die wijze de zoo hoog noodige bevestiging te ver
krijgen van het bestaan eener ongewone weekheid der beenderen, 
behoeft wel haast niemand die eenigermate -in de moderne genees
kundige literatuur thuis is te verbazen. Schulz heeft bijv. coxa vara 
gezien bij jongens van 13 16 jaar die leden aan hypoplasie van 
het genitaal-apparaat; Foerster denkt méér aan afwijkingen in de 
hypophysis; J oachimsthal vindt een coïncidentie tusschen coxa vara 
en chondrodystrophie, terwijl Bircher een dergelijke afwijking als 
de coxa vara beschrijft aan caput en collum humeri bij een kretin. 

Witt echter ook als directe oorzaak van de abnorme weekheid 
der beenderen bij personen in de betreffende levensperiode moge 
zijn àangenomen: rachitis, osteomalaciè of iets anders, _dit alles doet 
er ter verklaring van het ontstaan dezer afwijkingen op deze manier 
misschien minder toe; veél gevaarlijker voor die opvatting is het 
echter, dat het stricte bewijs voor het bestaan van dergelijk patho
logisch week been tot heden niet geleverd schijnt te zijn. De 
klassieke onderzoekingen van Mikulicz over het genu valgum adoles
centium worden niet onverdeeld als overtuigend beschouwd en 
Hofmeister de uitnemende kenner en beschrijver van de coxa vara 
komt ook voor deze laatste misvorming tot eenzelfde slotsom: dat 
n. 1. een abnorme weekheid in dit deel van het skelet bij jeugdige 
individuen die aan dat euvel lijden, niet is aangetoond. 

De grondvester van de derde theorie - de zoogenaamde mecha
nische is de anatoom Henke geweest; hierbij wordt de nadruk 
gelegd op de zwaartekracht als oorzaak voor het ontstaan van de 
ons bezighoudende deformiteiten. Hueter en Volkmann sloten zich 
bij deze zienswijze aan, maar kwamen door de praktijk geleert alras 
tot de overtuiging, dat een zoogen. belastingsdeformiteit onmogelijk 
zou kunnen ontstaan door de zwaartekracht al-léén, terwijl de been
substantie gezond was. Volkmann nam dus aan dat deze deformi
teiten door een abnorme belasting tot stand komen, waarbij dan als 
begunstigend moment moet optreden: een verzwakking van de 
weerstanden die normaliter het lichaamsgewicht neutraliseeren. 
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Deze "tbéorie mixte" geldt grootendeels beden ten dage nog. 
Onder den invloed van ditzelfde vergelijk zijn bijv de publicaties 
van Riedinger, Scbanz en Lovett ontstaan. 

Een nieuw geluid liet in hoofdzaak Böbm booren, die de aan
dacht vestigde op nog andere invloeden welke den menscbelijken 
bouw bebeerscben, invloeden vooral van pbylogenetischen aard en 
zoo ziet deze onderzoeker bijvoorbeeld in het genu valgum, de pes 
, algus, de coxa vara der jeugdige personen een zekere overeenkomst 
met wat bij de antbropoïden regel is. 

Bij de skoliose werd door hem opmerkzaam gemaakt op den 
invloed van aangeboren half ontwikkelde wervels, van spina bifida, 
op het verschijnsel der numeriscbe variatie (Rosenberg) etc. 

Het is echter zéér de vraag of deze door Böbm met veel talent 
verdedigçle zienswijze het mogelijk zal maken de groote frequentie 
der laten we het oude woord voor het verzamelbegrip maar 
blijven gebruiken belastingsdeformiteiten voldoende te motiveeren. 

De groote meederbeid der ortbopaeden houdt in elk geval tot 
heden vast aan het denkbeeld, dat de belasting - waarschijnlijk 
gepaard gaande met een mindere deugdelijkheid van de beensubstantie 

deze afwijkingen in de meeste gevallen veroorzaakt. 
Wanneer we nu nog een paar hierop betrekking hebbende onder

zoekingen in herinnering brengen, dan is daarmed wel voldoende 
ter inleiding van dit opstel gezegd. 

Van fundamenteele beteekenis mag men wel zeggen, zijn de 
biologische proefnemingen van Wullstein geweest, die honden ge
durende eenige weken, v o o r t  d u r e n d  in een kypboskoliotiscben 
stand bracht en deze afwijking daarna blijvend zag worden. VeFder 
de proeven van :Maasz die op dezelfde manier bij honden wervels 
scheef zag groeien, welke wervels aan den gedrukten kant lager 
maar ook breeder werden, wat bij nóemt "korrektives Wacbstum 
in der druckfreien Ricbtung". 

Eindelijk de onderzoekingen van Böhm die vond dat, wanneer 
bij honden niet langer dan 8 uur per dag gedurende 6 weken op 
dezelfde manier als boven beschreven inspande, de dieren na afloop 
van die periode geen kyphoskoliose hadden . 

.A.bbott beeft eens bij een student, die zich daarvoor beschikbaar 
bad gesteld een skoliose veroorzaakt, door den man te krommen in 
zijn .A.bbott's) bekend gipskorset en hem dit verband gedurende 
eenige weken te laten dragen. 

Uit de lange rij van vorschers die zich op deze manier met 
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dit onderwerp hebben beziggehouden zijn er zoo maar enkele. van 
de belangrijksten met name. genoemd. 

Wie zich voor dit onderwerp interesseert kan het artikel Yan 
Ohlumsky ter hand nemen en daaruit leeren, dat alléén over de 
skoliose een vijftig verschillende auteurs het hunne hebben gezegd, 
terwijl ongeveer allen tot totaal verschillende uitkomsten zijn ge
komen; alléén degenen die van eenige beteekenis op de verdere 
ontwikkeling van dit probleem zijn geweest vindt men hier opge
somd; de minder belangrijken worden eenvoudig verzwegen. 

Opgelost is het vraagstuk dus blijkbaar alles behalve en dit 
komt hoofdzakelijk door het ontbreken van positieve gegevens, door 
het gebrek aan cijfermateriaal. Wat helpt het spreken van over
belast en onderbelast been, van te week been, enz., enz. wanneer yan 
dit weefsel niet voldoende het gedrag tegenover trek of druk of 
torsie bekend is, in pathologisch en toestand? 

Van het normale been zijn wij in dit opzicht eeningszins beter 
op de hoogte, vooral dank zij de onderzoekingen van Rauber, Mes
serer en Christen Lange. 

Rauber vermeldt als degenen die vöór hem zich met dit onder
werp hebben beziggehouden P. van Musschenbroek in de 18e eeuw, 
die ivoor, been afkomstig van een koe, de tand van een walrus, 
koehoorn en visschenbeep. op breukbelasting onderzocht. Voorts 
Bevaw, die de drukvastheid van menschelijk been bepaalde op 25,11 
-50,7 kg. per quadraat millimeter en eindelijk Wertheim die 
niet alleen de vastheid maar ook de elasticiteit der beenderen 
vaststelde . 

Voor dit laatste gebruikte W. het kuitbeen van den mensch 
maar hij slaagde er niet in hiermede eenigszins betrouwbare uit
komsten te verkrijgen, immers de beide uiteinden werden van de 
compacte beensubstantie afgescheurd bij een belasting van 140 kg., 
terwijl de lengtetoename van het proefobject onder deze omstàndig
heden nog slechts uiterst gering was. 

Méér succes had Wertheim door te experimenteeren met zoo 
lang mogelijke stroken uit kuit- en dijbeen. De verlengingen waren 
merkwaardigerwijze evenredig met de belastingen, vooral bij droge 
beenderen . . . . enz., enz. De elasticiteits modulus schommelde 
tusschen 1819 en 2710 kg. op de quadraat millimeter doorsnede, de 
absolute vastheid tusschen 3,3 en 15,03 kg. per mm2 een bedrag 
dus dat véél geringer is dan het te voren door Bevaw gevondene . . . .  



,,Elasti�ität und Festigkeit der Knochen, Anatomisch-Physio
logische Studie" aldus luidt de titel van een werk, dat in 1876 ver
scheen van de hand van den toenmaligen buitengewonen Hoogleeraar 
A. A. Rauber te Leipzig. 

Als doel wordt voorgesteld: ,,Die(se) Leistungsfähigkeit (der 
Knochen) einer Prüfung zu unterwerfen" en verder: ,,die Gesetze 
ihrer Widerstandskraft sind zu ermitteln und in Zahlen auszu
drücken". 

Het opstel is in vieren verdeeld n. 1. de "Theorie des Xnochen
gerüstes" de "Elasticität und Festigkeit der Knochensubstanz", een 
Anhang: ,,Der Knocben als Ganzes"; ,,Ergebnisse". 

Het belangriikste -voor ons doel ten minste - is hier wel hoofd
stuk t-wee; na enkele begrippen uit de algemeene leer van de vastheid 
en de elasticiteit te hebben gedefiniëerd komt de schrijver allereerst 
tot zijn onderzoekingen over de vastheid. Deze geschiedden in een 
machine gelijk aan die welke Fairbairn voor de vasth1üdsbepa1ling 
van ijzer had geconstrueerd. 

De onderzochte beenmassa bestond uit staafjes: prismatisch van 
gedaante 3 cm. lang en 2 en 4 mm. breed en dik; aan dit slanke 
middenstuk zitten een paar knodsvormige uiteinden, waaraan de 
trek wordt uitgeoefend. Voor het opsporen van de drukvastheid 
werden kubussen uit beensubstantie gesneden. De verhouding tusschen 
wat hij noemt: ,,rückwirkende" en "absolute" Festigkeit= druk en 
trekvastheid bedraagt 1 ½ : 1. 

Voor het nagaan van de buigings elasticiteit resp. vastheid werd 
gebruikt het apparaat van Gerstner, waarmede verkortingen van 
1/64 mm. waargenomen konden worden; ook hier werd voor de been
mas�a de staafjesvorm gekozen. Verder wordt de invloed van 
vochtigheid en temperatuur op het onderzochte praeparaat bepaald. 

De tijdsduur van een belasting bleek voor het effect er van de 
grootste beteekenis te bezitten, terwijl omgekeerd bij druk ontlasting 
van het praeparaat de oorspronkelijke gedaante pas langzamerhand 
terugkeerde. Overigens is het materiaal gevoelig voor allerlei 
trillingen. ,,Sogar die von einem gespielten Klavier ausgehenden 
Erschütterungen machten sich nach beiden Richtungen hin geitend", 
waarop de blijkbaar veel door "markerschütternde" muzikale oefeningen 
geplaagde onderzoeker de verzuchting slaakt: ,, Wer soli te hier nicht 
in einem gewissen Sinne der Wirkungen der Musik auf uns selbst 
gedenken?" We zullen de overige onderwerpen, die Rauber be
handelt: de buig- en schuifvastheid en de weerstand van het been-

1 
1 
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weefsel tegenover tordeerende kracht verder maar ongemoeid laten, 
evenals de opmerkingen omtrent den grof anatomischen bouw der 
beenderen voornamelijk der pijpbeenderen. In de Ergebnisse vat de 
schrijver de resultaten van zijn arbeid in 38 stellingen samen. 

Niet uitsluitend de beensubstantie echter is het voorwerp van 
onderzoek: ook van het kraakbeen worden de verschillende physische 
eigenschappen nader bepaald. 

Aan den heelen opzet van dit werk en aan het heele er bij 
aansluitende betoog merkt men, dat de kliniek niet de belangstelling 
geniet van dezen schrijver. Het zijn physiologische grootheden, die 
worden bepaald; de physische eigenschappen der beensubstantie 
interesseeren hem meer dan die van het been zelf; immers aan dit 
laatste onderwerp wijdt hij nauwelijks iets meer dan 6 pagina's op 
een totaal van 72. 

Door redeneering komt hij tot het -resultaat dat de belasting, 
waarbij een wervel van 15 cm2 doo1:snede gebroken zal worden 
1260 kg. bedraagt, een cijfer dat naar uit het vervolg van dit 
opstel zal blijken niet zoo héél veel van het juiste bedrag verschüt. 

Rauber's werk is van groote beteekenis geweest voor de verdere 
ontwikkeling van de leer der fracturen, deformiteiten e. d. In plaats 
van allerlei meer of minder juiste opgaven aangaande de omstandig
heden waaronder bijv. een beenbreuk optreedt, vindt men hier cijfers; 
cijfers voor allerlei gedeelten van het onderzoek: de verschillende 
vastheden, de elasticiteits modulus-waarover later-, het soortelijk 
gewicht van versche spongiosa, de drukvastheid van uitgegloeid 
been enz. enz. Rauber is het type van een cijferaar, van een 
minutieus on�erzoeker en zijn werk moge hier en daar verouderd 
zijn: de tijd heeft immers niet stil gestaan, voor meer dan één ge
deelte is het ook heden volstrekt niet alléén van historische waarde, 
maar heeft het nog een groote practische beteekenis. 

Met dit onderzoek schijnt er plotseling meer belangstelling voor 
het bestudeeren van de physische eigenschappen der beenderen te 
zijn gekomen; ten minste 4 jaar nadat het werk van Rauber is 
gepubliceerd, verschijnt er een breed opgezette verhandeling over 
het zelfde onderwerp-dezen keer va.n een klinicus, een chirurg, het 
heette: 

Über Elasticität und Festigkeit der menschlichen Knochen, nn 
Dr. Otto Messerer. 

Terwijl Rauber experimenteerde aan uitgesneden stukken been-
8ubstantie (staafjes), onderzocht l\Iesserer het heele bot ja zelfs heele 
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complexen van beenderen; achtereenvolgens de scl{edel, de beneden
kaak, wervels, thorax, bekken, extremiteiten. 

Bij dit laatste onderzoek (dat der extremiteits beenderen n. 1.) 
werd vooral de attentie gevestigd op de buigingselasticiteit en 
-vastheid. Dit geschiedde niet als de andere bepalingen van Messerer 
hoofdzakelijk in de Werdersche Stärkemessungsmaschine doch direct : 
door n. 1. tusschen de steunpuntenop welke het bot rustte e�n schaal 
aan femur, tibia enz. te hangen, waarin een beken!,l, steeds grooter 
genomen gewicht lag en dan de aldus veroorzaakte doorbuiging 
te meten. 

Uit de zoo gevonden waarden werd door Messerer's medewerker 
"Herr Klebe" in een paar gevallen de elasticiteitsmodulus (E) be
paald. Ik zou deze laatste bijzonderheid hier onvermeld gelaten 
hebben, ware het niet dat juist deze cijfers van Messerer een later 
zeer belangrijk artikel over om: onderwerp hadden mogelijk gemaakt 
n. 1. dat van Triepel. 

Messerer om tot dezen terug te keeren vond, dat de breuk
vastheid tot aan den middelharen leeftijd toe-, doch daarna afneemt. 
Verder komt hij tot het besluit (dass) bei gleicher Grösse ein weib
licher Knochen ebensoviel trägt als ein männlicher . . .  

Het onderzoek der wervels bepaalt zich uitsluitend tot het 
constateeren van de breukbelasting, waarbij zooals eigenlijk vanzelf 
spreekt blijkt dat een halswervel gemakkelijker wordt gebroken dan 
een borstwervel en deze weer eerder dan een lendenwervel en dat 
ook in ieder van deze groepen de breukbelasting van boven naar 
beneden toeneemt. 

De drukvastheid wordt dan verder bepaald bij een 7-tal in
dividuen, meestal van elk cadaver een paar (3) borst- en even zoo
veel lendenwervels. 

Men ziet, het is een chirurg die hier aan den arbeid is; het 
grondplan van het door hem opgetrokken gebouw verraadt sterk den 
invloed der ongevallenchirurgie; daarmede wil ik natuurlijk niets 
kwaads van deze aan Nussbaum opgedragen verhandeling gezegd 
hebben, integendeel. Vdor het nagaan van de elasticiteit van wervels 
zijn deze onderzoekingen echter zonder waarde, terwijl voor het 
bepalen van de breuk-, resp. drukvastheid van deze zelfde beenderen 
het aantal bepalingen véél te klein is. 

'rriepel die meer de stootvastheid der beenderen tot onderwerp 
van zijn beschouwingen maakt, gebruikt voor zijn berekeningen de 
uitkomsten van Rauber's en Messerer's onderzoek. Het is hem 
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vooral te doen om een juiste voorstelling te verkrijgen van het feit 
dat een betrekkelijk licht voorwerp wanneer het maar snelheid ge
noeg bezit, een zwaar bot kan breken: zijn berekeningen hebben 
volgens hem zelf hoofdzakelijk paedagogische beteekenis (pag. 243 ). 

Het zou toch voor een aanstaand medicus van méér belang zijn 
te weten door hoeveel kg.meter bijv. een humerus wordt gebroken, 
dan wanneer hem wordt verteld dat daarvoor een belasting van 
300 kg. noodig .is-altijd in de onderstelling, dat beide lq;achten de 
dynamische en de statische-werken in een vlak loodrecht op de leng
teas van het been -. 

Aan het slot van dit artikel komt de destijds (1900) voor nood
wendig gehouden toepassing van het gevondene of berekende : de 
hoeveelheid arbeid die noodig is om een gegeven been te breken: 
de schrijver brengt n. l. de ballistische eigenschappen van het 
Duitsche infanteriegeweer, model '88 in herinnering en trekt daaruit 
eenige conclusies omtrent deszelfs "nuttig" effect. 

Afgezien van deze misschien overbodige uitweiding zijn er in 
Triepel's artikel toch enkele opmerkingen die zeker de overdenking 
·méér dan waard zijn; vooral trof mij het volgende: (dass) ohne die 
Zuhülfenahme entsprechender Exp.erimen te oder entsprechender Er
fahrungen ein Schluss auf Abnahme der dynamischen Festigkeit im 
Alter nicht ohne weiteres gestattet (ist). 

, Het spijt mij ten minste nu achterna bij de wervels van oudere 
menschen niet tot het einde toe belast en van druk ontlast te hebben 
en de curve der verkortingen te hebben opgeteekend om zoo een 
absoluut juist inzicht te krijgen van de hoeveelheid arbeid, die 
noodig is om een dergelijk b�en te breken door druk. Overigens 
kom ik op het artikel van Triepel bij een andere gelegenheid nog 
even terug. 

De meeste overeenkomst met de mijne hebben de onderzoekingen 
van Christen Lange, die met een geïmproviseerd toestel gemeten heeft 
de elasticiteitsverhoudingen bij den lOen borstwervel van den mensch. 

Al zijn deze waarnemingen met een zeldzame vlijt en vol
harding gedaan en al betreffen ze meer dan 50 behoorlijk gemeten 
reeshen voor druk en verkorting, toch is deze werker er niet in 
geslaagd een zoodanige weekheid van den tienden borstwervel aan 
te toonen, dat daarbij onder den invloed van dagelijks voorkomende 
belasting een blijvende vervorming van den wervel op zou moeten 
treden. 
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Ook het vermoeden van 0hr. Lange, dat een langdurige telkens 
herhaalde betrekkelijk geringe druk dit effect teweeg zou kunnen 
brengen, is door hem niet bewaarheid geworden ; integendeel juist · 
door op het feit van de zoogen. ,,Hebung der Elasticitätsgrenze" 
te wijzen, maakt hij zijn veronderstelling niet waarschijnlijker. 
Zulks beteekent n. l. dat als een wervel bij 100 kg. druk een be
paalde verkortiI\g vertoont van bi.at ons zeggen 0,1 mm. en we gaan 
nu het praeparaat van druk ontlasten en we laten het eenigen tijcl 
onbelast, dat dan een hernieuwde druk kracht van 100 kg. niet een 
even groote verkorting teweeg zal brengen als den eersten keer . 
.M isschien zal dit verschijnsel zich nu in het geheel niet meer 
voordoen of althans zal de vormverandering veel geringer uitvallen. 

Daarbij zijn Lange's definities wat ouderwetsch en bepaalt hij 
niet, zooals nu tegenwoordig gebruikelijk is a. :  de elasticitcits-coëffi
cient, maar de reciproke waarde hiervan n. l. E-= de elasticiteits mo
dulus, hoewel a ons beter een indruk geeft van het physieke gedrag 
des wervels tegenover druk. 

Toch heeft niettegenstaande zijn fouten en tekortkomingen di-t 
onderzoek van den Kopenhaagschen medicus mijn sympathie bezeten 
zoo lang ik het ken, zoowel om het zuiver wetenschappelijke doel 
dat het beoogde, als om de uitnemende vlijt waarmede het werd 
verricht. 

Van welke groote beteekenis dergelijke bepalingen moeten zijn 
voor héél de pathologie der deformiteiten, behoeft na het vooraf
gaande wel niet nader te worden betoogd en toen mij dan ook door 
mijn vroegere leermeester Schanz de wenschelijkheid werd aangetoond 
dit experiment te herhalen en uit te breiden, heb ik met beide handen 
de gelegenheid aangegrepen om te trachten door een betere techniek, 
vooral door gebruik te maken van een beter meetapparaat tot meer 
bruikbare resultaten te geraken. 

Lange gebruikt de uitkomsten rnn zijn onderzoek, die in den 
vorm van tabellen en grafieken worden medegedeeld om ter sprake 
te brengen : de vastheid; de elasticiteitsgrens; het boven reeds aan
geduide stijgen van deze grens door voorafgegane belastingen, die 
onderbroken werden ; de elastische nawerking d. w. z. de invloed van 
een' gelijk blijven den p e r m  a n  e n  t e n  druk, die bijv. een uur in werkt, 
hetzelfde dus waarmede ook Rauber zich al had bezig gehouden. 

Na een hoofdstuk over het effect van scheeven druk komt L. 
dan tot een hoogst belangrijk onderwerp n. l. zoo als hij het noemt: 
Eine Beobachtung von Commotion oder Osteomalacia traumatica. 



- 1-! 

Het betrelt hier den l0en borstwervel van een ongeveer 20-jarig 
man die door een val van een groote hoogte gedood was geworden. 

-Bij de sectie vond men breuk aan eenigè hals- en lendenwervels, 
maar geen teekenen van voorafgegane ziekte. De l0e borstwervel 
vertoonde geen breuk, ook niet later bij het doorzagen, de wervel
bogen waren evenmin beschadigd. 

Op dit gedeelte van het onderzoek kom ik later nog eens uit
voerig terug. Overigens heb ik voor sommige gedeelten van mijn 
werk dankbaar gebruik gemaakt van Lange's uitkomsten om de 
lacunes die mijn eigen waarnemingen vertoonen, hier en daar aan 
te vullen. 

H o o f d s t uk I. 

1'1etho(le van het omlerzock. 
Ten einde van het toch reeds zoo spaarzame materiaal het 

grootst mogelijke profijt te kunnen trekken, besloot ik evenals 
l\{esserer en Lange dat vóór mij hadden gedaan, tot proefobject den 
lOen borstwervel te nemen, dan was er bovendien gelegenheid de 
eigen resultaten te vergelijken met die van de andere schrijvers. 
Gemeten werd steeds de verkorting van een/1 cm dikke schijf in 
het midden van den wervel, bij kinderen soms ½ cm; te voren 
waren de aanhangsels van het corpus vertebrae afgezaagd. De be
palingen geschiedden dus steeds aan het wervellicham als zoodanig. 

Voor het onderzoek kreeg ik de beschikking over een prachtig 
toestel *) in de Versuchsanstalt van de Technische Hochschule te 
Dresden door de voorkomendheid van Geheimrat Scheib, terwijl de 
wervels met de sectie diagnose er bij me werden bezorgd uit het 
Friedrichstädter Krankenhaus, waar de groote belangstelling in alles 
wat de pathologie van het beenderenstelsel betreft van Geheimrat 
Schmorl me in dezen op de aangenaamste wijze tegemoet kwam. 

Oorspronkelijk werd steeds onderzocht aan een uitgesneden stuk 
van de wervelkolom, dat behalve den l0en borstwervel ook de 
onderste en bovenste helften van resp. de 9e en lle borstwervel plus 
de daartusschen gelegen kraakbeenschijven bevatte - zulks ook al in 
navolging van Christen Lange, die een dergelijke wijze van werken 
meer "physiologisch" vond dan wanneer men enkel met den uit
gesneden lOen borstwervel experimenteert. 

*) Van J. Amsler Laffon u. Sohn, Maschinenfabrik Schaffhausen, No. 231. 
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Een bezwaar tegen dit comprimeeren van ½ + 1 + ½ wervel 
is echter het spoedig optreden van knik- resp. buigspanningen, 
wanneer de druk ook maar héél weinig scheef is en zoo ben ik er 
later dan ook toe overgegaan me niet door dergelijke min of meer 
theoretische bezwaren te laten weerhouden om enkel en alléén de 
wervel in te spannen en te onderzoeken, die ons interesseert. 

De doorsnede van den wervel werd gevonden door deze midden 
door te zagen, een stuk millimeter papier te knippen, dat precies 
even groot was als de zaagvlakten en dan het aantal vierkante 
millimeters er op te tellen; nauwkeuriger zou het misschfon zijn 
geweest het aldus verkregen papier eerst te wegen en zoo zijn grootte 
te berekenen, echter hoopte ik een dergelijk onderscheid tusschen 
het gedrag tegenover druk bij de verschillende wervels !\an te kunnen 
toonen, dat zulke minutieuse verschillen van een kwadraat millimeter 
meer of minder voorf = de doorsnee, van geen beteekenis zouden zijn. 

De wervels werden allen in verschen toestand onderzocht, zooals 
wel van zelf spreekt; de data van het overlijden van den pat. en 
van het onderzöek zijn steeds aangegeven. 

Het door mij gebruikte toestel is een goede bekende van de 
ingenieurs; voor constructies toch, bouwkundige en andere maakt 
men gebruik van verschillende mnterialen en om nu na te gaan 
de trek- en drukvastheit van deze stoffen, onderzoekt men ze in 
dergelyke machines. 

Van de meest voorkomende materialen bestaan er trouwens ta
bellen en de leer van het physisch gedrag dezer "elementen" tegenover 
druk en trek- is een wetenschap van groote beteekenis op zichzelf. 

In zoo'n toestel nu, dienende voor dergelijk onderzoek zijn door 
mij een aantal wervels onderzocht geworden op drukvastheid en zoo 
mogelijk op elasticiteit. 

Het spijt me dat ik door en samenloop van omstandigheden 
niet in staat ben een afbeelding van deze "Materialprüfungsmaschine" 
in deze verhandeling te laten opnemen en mij dus tevreden moot 
stèllen met een korte beschrijving. 

Zij bestaat uit twee verschillende deelen n. 1. een meetapparaat 
zijnde een kijker met draadkruis opzij waarvan een loodrechte lat 
met schaal verdeeling en verder de eigenlijke machine, waarin de 
druk resp de trek tot 30 en meer tons kan worden op gevoord. 
Aan het te onderzoeken voorwerp (in ons geval dus een lOe borst
wervel) wordt door middel van een veer een spiegeltje bevestigd en 
deze veer is in het midden voorzien van een rechthoekig stalen plaatje 

l 

• 

L_ __________________________________ .. 11 
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met 2 paar tandjes waarvan het benedenste en het bovenste tweetal 
1 cm. precies van elkaar staan; deze tandjes zitten on bewegelijk in 
den wervel vast, zoodat alléén de verkorting van dit stuk van 1 cm. 
hoog wordt gemeten. Wanneer nu het proefobject wordt gedrukt 
dan draait het spiegeltje en deze verplaatsing wordt afgelezen in 
de kijker. Men zorgt er n. 1. eerst voor dat het spiegelbeeld van 
de schaalverdeeling juist in den kijker valt en wel liefst met het 
nulpunt op het kruispunt van de draden. 

Den druk oefent men uit door middel van een handvat 
dat wordt rondgedraaid terwijl de grootte hiervan (van den druk 
n. 1.) wordt afgelezen aan een kwikkolom, die nauwkeurig aangeeft 
onder welke spanning het proefobject staat. Gedrukt werd steeds 
en dan gewacht tot de schaal stilstond, d. w. z. tot er praktisch 
gesproken geen "nawerking" meer was; waar zulks niet gelukte is 
dit in het verslag van het betreffende onderzoek vermeld . 

.A.ldus kan men gemakkelijk verkortingen vastellen van 1/1 000 mm. 
en zoo zijn de gevonden uitkomsten dan ook vermeld in deze groot
heid : duizendste deelen van millimeters. 

De vorm waarin de grafieken zijn gemaakt, de verschillende 
berekeningen, de definities en beschouwingen over elasticiteid e. d. 
zijn geheel volgens het den technici zoo bekende leerboek van Bach. 

Er is echter één gering onderscheid en wel het volgende : 
wanneer men eene verkorting voorstelt dan gebeurt dat grafisch 
door de spanningen uit te zetten op de abscis en wel op het ge
deelte dat on.der de ordinaat ligt, terwijl de verkortingen worden 
opgeteekend links van het nulpunt. 

Bij mij zijn de grafieken ofschoon ze op druk en verkorting 
betrekking hebben, geteekend alsof het hier gold trek en verlenging. 

Eéne uitzondering is hier echter op en wel de grafiek B, die No. I 
met No. XXXXVIII vergelijkt. Hier ·-Zijn de lijnen geteekend in de 
richting, zooals ze feitelijk voor druk en voor verkorting moeten loopen 

Bovendien vindt men op de abscis opgeteekend de totale druk 

en niet zooals veelal gebruikelijk het quotiënt d 
druk 

tl = de span/ oorsne e 
ning; tot de zaak zelve doet dit natuurlijk niets af. 

De uitkomsten voor r,. vindt men berekend terug in het verslag 
van de verschillende onderzoekingen hierachter bijgevoegd. 

Voor de definitie van deze en dergelijke coëfficienten verwijs 
ik naar het onder "spanningsverschijnselen" vermelde, waar men eene 
beknopte beschrijving hierover vindt. 
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H o o f  d s t u k  I I. 
Resultaten ,·erkregen door liet bue�en der werrnls.· 

De volgende tabel beva,t de ui,tkomsten van di,t on·de1,zoek; de 
N os. 1-29 zijn waaFgenomen door _mij zelf, de over-ige N os. 30-36 
zijn ontleend aan het artikel van Lange. 

Naam 
1. E. P. XXXll 2. A. K. 

.XXXIII 3. H. S . 
:XXXVI 4. E. W. 
x..�xvn 5. J. J.  

XXXVIII 6. K. 
7. J. 
8. W. K. 

9. P. K. 10. N. N. ll. W. T. 
XXXXlI 12, T. L. 
X XXXIII 13. A. T. 

14. L. N. 
15. A. U. 

X XXXIV 16. N. N. 
17. H. L. ·xxxYI 18. H. G. X 

X TXXXV II 19. T. T. 
20. E . .M. 
21 . H. G. 

X 'XXXVIII 22. A. B. 
23. Chr. St. 
24. A. N. 
25. B. 8. 

26. L. U. 

.... 
.cl ., Leef-
i l 

tijd 
1 · 

1 
vr. 71 jaar 

m;l. 61 n 
J.6 n 

1 vr. 52 n 

" 
l
rro n 

1 n 20 n 

" 1ti n 
n n 

n 124 n 
n 20 n 
n 47 n 

n 47 n 

n 44 n 
m. 

1
57 n 

n 29 n 

n 44 n vr. J55 " m. l"/, n 
n j7l n 
n 53 n vr. 8 n m. 28 n vr. 157 n 
n 29 n 

1 

n 

1
3
2 n 

m. 172 n 

1 

Q) 

Q) 
Cl Waaraan overleden � -

- 0 
A cm•. Ca. coli desc. Lap. 11 Ca. anaemie. Lap. 112 Tb. puim. Emp. Ri-)[1 bresectie 1ca. uteri. Hartsklerose 9,1? Tb. puim. Arterioskler. l:B,5 Pleuritis 1 Phthisis puim. . 8,8 )Peritonitis carcin. 1 9 Insuff. cordis, Stheno- ili2 / sis V .  mitr. 1 Coxitis tb.. miliair tb. 11 

j'.1)12, puim. 9,2 Mil_iair tb., Meningitis 11,5 

I tb., tb. Salpingitis, Peritonitis j'Phthisis puim. , maras- 1:3,5 mus fhthisispulm., Enterit. 8,2 1ca. ventri�. Ileus iHl,4 Algem. Il!Il.tb., '.l)b. r. iJ.l 1 long. Rleuritis, mil.-tb. nieren ,Phthisis puim., Hart- 8,86 zwakte Pneumonie 10,(:1 V erbranding,Rhachitis Levercirrhose 3 7  
10' Tb. puim. ? 4,poplexie ? Schedelfractuur, FrP.ct. Il bovenkaa:k, Pneum. Cro_up. pneumonie ? Endocard. u)cerosa, 10 Embol. · huidbloed, Status puerp. nephri-tis, Hersenoedéem !Sept. endomet., Pneu- 9,5 monie, Puntvormige 1 bloed. in demeninfren Chron. uic., T,b. pu m., a:2,7 Chron. Leptomenin-gitis, hoogste graad, mernsmus 

1 Breukbel. 
= druk-Breuk- vast-bel. heid doorsnee kg. kg. 

400 36,4 
270 22,5 
726 66 

B85 40,5 
288 21,8 

540 61,4 
740 82,2 
908 75,7 

776 70,5 
636 69,1 

1000 86;9 

938 69,4 

940 114,6 
518 49,8 

1015 1 92,3 

760 85.8 

410 39,8 
25 6,7 

494 49,4 
236 ? 
608 ? 

1260 112! 

560 ? 
542 54,2 

642 68 

293 23,07 

2 



Naam 
XLIX 27.E.W. L 28. T. N. 
LI 29. H.L. 
IX 30. XVIII 31. XIX 32. XXIV 33. XXVII 34. XXVIII 35. XXX 36. 

m. 
vr. 

" 

Leeftijd 
65jaar 36 " 

75 " 
" 47 " 

18 

Waaraan overleden 
!sterke anaemie, Long-111,65 oedem, Hydrothorax, Stuwing i/d buikorg. Floride long tb., Uit- 114 gebr�ide kazige pneu-1 mome, gangraen. ver- l val r. bovenkwab , Croup. pneumonie 1. 9,4 lon� in 't stad. der roo e hepatisatie, Bronchitis fibrinos., Catarrhale pneu-rnonie 

!Breukbel. 
= druk-Breukbel. vast-' heid doorsnee cm0• kg: 477 41 1190 85 

482 51 
Nephritis, art. sklerose 7,5 250 33,3 1 l(na ± 20 min.druk) " 38 " ITuberculosis pulrn. 7 250 35, 7 (na ± 16 lmin.dmk) m. 25 " tuberculosis pulm. 7.9 ��::;u:) 31,6 

l:..,o�El:O vr. 7 " Meningitis tuberculosa 2,7 250 92,6 " 7 " 1Tuberculosis pulm . 4,7 225 -17,8 :!'I " 4 " Pneumonie 4,2 200 47,6 1 � m. 1 6 " jTuberculosis univer- 5 150 30 salie 1 De vooraan geplaatste (Romeinsche) cijfers zijn de ,·olgnummers in de tabel die op het onder H. vermelde van dit hoofdstuk betrekking heeft (onderzoek naar de elasticiteit). 
a) O v e r  d e  b r ,e uk b el a s ti n g ;  l\I e c 11 �n i s m e  v a n  d e  b r e u k. 

_ Ter inleiding van dit inderwerp mogen hier enkele opmerkin()'en 
over de va.stheidsleer volgen. 

In het meettoestel wordt de br�uk aan gekoncligd door het plot
selinge zakken van de schaal ; het oogenblik is precies waar te nemen 
en de uitgeoefende druk kan zeer nauwkeurig worden vastgesteld. 

Men noemt de belasting waarbij dit geschiedt de b r e u k 
b e l  a s ti n  g = P max. Deelt men dit getal door de doorsnede Yan 
het onderzochte lichaam, in ons geval dus de wervel en welk vlak 
wordt voorgesteld door de letter f, dan verkrijgt men de zoogenaamde 
d k t h . d 

P max. r u  v a s  e 1  = . f 



- 19 -

En we.! neemt men voor f in de techniek altijd de oorspronke
lijke doorsnede en niet die, welke het lichaam op het oogenblik van 
den breuk in werkelijkheid bezit. 

De hoogte vam het aan drukking onderworpen lichaam is van 
groote beteekenis voor de drukvastheid, ook 'Wanneer men de knikking 
van zijne beschouwing buiten�luit. 

Ter verduidelijking geef ik hier de formule van Bauschinger 
voor de drukvastheid van prismen : 

K =  (a + � ·\f ) v tf 
4 

" aarbij oc en (3 constanten zijn, afhangend van den aard van het 
materiaal en h de hoogte van het prisma in c. m. en onder voorwaarde 
dát h � 5  a. en a2 = f of a =  Vî U = Omtrek. 

Wordt n. l. h > 5 a dan heeft men kans op knikking, voor welk 
geval de knikformules gelden. 

Uit onderzoekingen van Bach met gietijzer blijkt, dat bij dit 
materiaal de drukvastheid het viervoudige is van de trekvastheid. 
ï'ot mijn spijt zijn mij geen cijfers betreffende de trekvastheid 
van het, ons bezighouclende materiaal bekend *) behalve de door 
Rauber gevondene en dit is vooral dáárom te betreuren omdat er 
zulk een innig verband bestaat tusschen trekvastheid en breuk .• 

De meer moderne theorie van den breuk door druk gaat n. 1. uit 
van de onderstelling dat deze feitelijk ontstaat door trekspanningen 
die weer het gevolg zijn van de dwarse uitzetting van het object en 
dat breuk door een drukkende kracht eerst clan tot stand komt, 
wanneer deze dwarse uitzetting precies even groot is geworden als de 
toename in lengte zou moeten zijn, wilde het onderzochte materiaal 
ten gevolge rnn trekkende krachten gaan scheuren. Nu leert de er
varing, dat men de vermindering in lengte voor het geval van druk 
die in het, algemeen even groot is als de toename in lengte door 
dezelfde trekkende kracht, gelijk mag stellen aan het 3 à, 4-voudige 
van de vermeerdering in de doorsnede en men mag dus voor de clruk
rnstheid het &, à 4-voudige van de trekvastheid rekenen. 

In de praktijk heeft deze berekening van de drukvastheid 
niet voldaan. 

*) In zijne laatste publicatie geeft Grunewald aan als verhouding van druk
en trekvastheid bij been substantie 2; 1 been zou dus tweemaal zoo druk- ale 
trekvast zijn. 

2"' 

• 
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üe vorm rnn de doorsneè van het onderzochte lichaam of deze 
in heL geval van een prisma een vierkant of een rechthoek is of 
\\"Cl een cirkeloppervlak schijnt voor de drukvastheid van geen 
bcteekenis te zijn, wanneer er ten minste geen gevaar voor knik door 
onstaat zooals in het geval van een rechthoek het extra lang worden 
van cén der zijäen. 

De wijze waarop een lichaam stuk wordt gedrukt is zeer af
hankelijk van den aard van het matrriaal ; is dit laatste werk 
zooals bijv. lood, dan wordt het eenvoudig plat geperst en vloeit 
naar de kanten weg, terwijl broos matêriaal als zandsteen wanneer 
dit de vorm vc1,n een cubus heeft aldus breekt : er worden stukken 
afgestooten, die halfweg de hoogte van den cubus het dikst zijn en 
naar onderen en boven toe dunner worden, zoodat er per slot van 
rekening twee afgeknotte pyramiden overblij ven, met de toppen 
tegen elkaar en hebbende het grond- resp. bovenvlak van de oor
spronkelijke cubus tot bazis. Deze twee prismen worden dan einde
lijk in elkaar geschoven. 

Iets dergelijks gebeurt er ook bij onzen wervel. .Alléén is deze 
geen zuivere cylinder en bovendien is hij niet geheel homogeen. 

Immers de corticalis, deze min of meer soliede mantel bezi t 
tegenover in de lengteas van den wervel werkende krachten meer 
, astheid dan de spongios, al is deze laatste dan ook zuiver voor het 
opvangen vain lengtedruk geconstrueerd. 

De breuk die onstaat is meestal dwars gericht en bevindt zich 
vrij dicht onder het boven- of boven het ondervlak (Chr. L. geeft 
aan o:r, de grens van bovenste en tweede ¼) en wel ter plaat.sr. 

U l ! U ! l  
waar de gebogen frontlijn van het wervel
lichaam zijn sterkste bocht vertoont. De 
buitenomtrek toch van een lengtedoorsnee 
eens wervels is een· gebogen lijn, di op 

rnttr t r  ongeveer ¼ van bover- en ondervlak � 
zijne sterkste kromming bezit ;  dáár bevindt zich de zwakste 
plaats. Wat gebeurt er nu voor het geval dat de wervel in het 
toesLei onder hoogen druk in elkaar wordt geperst ? 

Dan zoekt het onder spanning gebrachte materiaal zich een uit
\\"cg naar buiten ; aan boven- en ondervlak is dit niet mogelijk door 
de wrijving tusschen het apparaat en de daaronder liggende wervel
oppervlakte ; doch hoe ver�er men naar het midden rnn het object 
koml, hoc minder zich deze wrijving doet gevoelen ; bij een c.r 
l indrisch of beter nog bij een cnbise,h lichaam zouden hier voor het 
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gcrnl hel een broo- lichaam i - stukken worden afgestooten " ,tibrvan 
het grondvlak gelijk i a1tn de hoo.,.te ,·;w heli object : ,itlrcs aébn 
onzen zandsteen cubus. 

De constructie van den wervel maakt zulk een breuk nijwel 
onmogelijk, doordat de corticalis naar binnen is gebogen, " aébr door 
feitelijk een Cj'linder ontstaat (= het midden), waarop een paar 
afgeknotte kegels rusten. Terwijl  bovendien maar dit is in 1 .  van 
minder beteekeni op de plaats waar de druk het meeste effect zou 
moeten hebben d. w. z. ter halver hoogte van den wervel, het 
materiaal het sterkst is verdicht om langzamerhand naar boven en 
beneden toe aan beteekenis in te boeten. 

Zooblijkt het dan ook bij nader inzieu zéér aannemelijk, dat de 
wervel breek!, op de plaats die reeds boven is aangeduid. 

De breuk is steeds een volkomene : de schaal wil wanneer we 
het verschijnsel door den kijker van het. toestel ,vaarnemen1 niet meer 
staau : heL draagvermogen rnn den wervel is verwoest. 

Het zij mij n og even vergund er op te wijzen dat men eene 
doorsnede in het Sitgittale of frontale, vlak van een wervel bekij
krnde tot de conclusie zou kunnen komen : ,,het is zeer voor de hand 
liggend, dat de wervel breekt op ± ¼ van de hoogte, want niet 
aller11 is de corticalis daar al zéér dun, maar bovendien zijn de 
mazen van de spongiosa daar veel wijder, bijgevolg is de drukvast
heid van het wervellichaam daar vermindêrd. Jlezulken zou ik willen 
, erwijzen naar het opstel van Wilh. Roux "Ueber die Dicke der 
statischen Elementarteile und die Maschenweite der Substantia 
spongiosa der Knochen", Zeitschrift für Orthopaed" Chir. etc. IV B. 
2, 3 H�ft,, p. 284. 

In diL artikel wordt n . l . aangetoond, dat - dank zij de om
vorming \'an de spongiosa trabeculosa a. tl. einden van de wervel in 
spongiosa lamellosa meer naar het midden toe - de stevigheid van 
het beenwrefsel h iei; niettegenstaande het grooter worden van de 
mazen geenszins vermindert. 

Dr drukvastheid van de spongiosa tegendver ,,normaalspannin
grn" (= loodrecht op boven- en ondervlak inwerkend) is llus heel 
de wervel door vrijwel dezelfde en de tot nog lioe gevolgde recle
neering, waarbij enkel en uitsluitend aan den bouw en de vorm der 
corticalis werd gedacht ter verklaring van de plaats waar de wervel 
breekt, moet dus niettegenstaande de laatste tegenwerping voor ju ist 
" orden gehouden. 

.... 
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In de praktijk waar de verhoudingen zooveel samengestelder 
zijn, komt een dergelijke reine fractuur natuurlijk niet voor. 

b)  G eg e v en s  om tr en t d e  op b r e uk v a s t h e i d o n d e r z o c ht. e 
w er v el s. In  v loed e n , d i e  d e  b r eu k v a s th e i d  v e r l a g e n. 

Een vergelijking van de door vorlge o·hderzoekers verkregen 
uitkomsten met de mijne, alsmede een rangschikking van deze 
laatsten (waarbij gevoegd zijn het 7 tal van Chr. L. ) volgens 
geslacht, ouderdom en doodsoorzaak mogen hier volgen. 

Christen Lange vond bij 13 volwassen mannen eene gemiddelde 
doorsnede van den lOen B. W. van 10,35 cm2• Bij 8 volwassen 
vrouwen van 7,7 cm2• 

Voor beide geslachten was de grootste afwijking hiervan gelijk 
n. l. 23 ¼- Messerer vond bij dezelfde wervels van 2 mannen resp. 
10,6 e11 8,0, bij 2 vrouw.en resp. 9,4 en 7 .4. 

Bij 6 kinderen van 7 à 8 jaar vond Lange gemiddeld fi cm2• 

De cijfers door mij gevonden zijn : 
volw. mannen 11 ; 12 ; 12 ; 11 ; 13,5 ; 10,4 ; 1 1 ; · 8,86 ; 10 ; 11 ; 12,7 ; 

11,65 cm2
• 

,, vrouwen 11 ; 12 ; 9,5 ; 13,5 ; 8,8 ;  9 ;  11,5 ; 8,2 ; 10,3 ; 10 ; 9,5 ; 
10 ; 14 ; 9,4 cm2• 

kinderen 1 it 2 jaar 3,0i ; 2,8 ; 5,6 ; 2 ,12 ; 3,7 cm 2• 

,, 6 jaar 4,4 cm 2• 

Voor mannen gemiddeld 11,26, voor nouwen 10,5, waarden 
dus, die grooter zijn dan die van de beide vorige onderzoekers, ·wat 
bij een dergelijk betrekkelijk klein getal onderzochte wervels niet 
zoo heel veel wil zeggen. 

De grootste afwijking van het gemiddelde bedraagt voor de 
mannen 2,40 of 21,3 ¾, voor de vrouwen 4,33 of 41 ,2 ¾-

Stemt het eerste cijfer dus wel ongeveer overeen met dat wat de 
Deensche onderzoeker in het overeenkomstige geval heeft gevonden, 
de afwijking in de reeks van de vrouwen is daarentegen haast dubbel 
zoo groot. 

De kinderen rnn 11 mnd. tot 2 jaar hebben gemiddeld voor 
doorsnede 3,46 cm2. ,  eene berekeµing van een afwijking valt hier 
uitteraard al weg, daarvoor heeft in dit geval een dergelijk cijfer 
te weinig beteekenis. 

De doorsnede van den kinderwervel van 6 j .  à 4,4 cm2. komt 
wel overeen met wat, Lange vond bij iets oudere kinderen. 
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Men zal misschien hebben opgemerkt dat door mij méér wervels 
op breuk zijn onderzocht dan op elasticiteit en dit ligt ook voor de 
hand, immers het is technisch veel gemakkelijker op breuk te onder
zoeken dan op de subtiele waarden van de elastische of de blijvendr 
verkorting ; eene geringe fout in h et afrijlen van het oppervlak van 
den wervel gee:llt al scheeve belasting en daardoor voor de bf?,paling 
van de elastici,teitscoëfficient onbruikbiue ci1fers1 terwijl men zeer 
goed den wervel tot breuk kan brengen en het getal, dat de 
k,Yikkolom dan aangeeft kan aflezen. 

:Meer dan één van midne bepa:lingen is dus uitsluitend bruik
baar voor het vaststellen van de breukbelasting. 

Onder de factoren, die volgens vriJ wel allgemeen heei:schende 
begrippen de breu&vrusth eid bepalen is de leeftijd wel een van de 
voornaa-mste ; de beenderen van oudere menschen toch heeten brozer 
dan die van jongeren, over den invloed van het geslacht heerscht. 
echter niet dezelfde eenstemmig-h eid. 

Rangschikken wi1 de nummers van onze lijst naar hun ouderdom 
en plaatsen we deze laatste onder den streep, dan krijgen we heL 
volgende : 
21 . 29 . 26 
81 ' 75 . 72 ' 
12 30 13 
47 : 47 ' 44 ' 

1 19 5 27 2 14 23 l 7 20 4 11 
71 ' 71 ' 70 ' 65 ' 61 ; 5f 57 i 55 ; 53 i 52 ' 47 ' 
16 7 3!1. 28 25 24 15 32 9 22 6 . - · - · 
M ' � '  � '  � '  § '  � ·  � ·  M '  M '  � '  M' 

10 . 8 . 3 . 33 . 34 . 36 . 35 . 18 
20 ' 19 ' 16 ' 7 '  7 '  6 '  4 '  13/4' 

D li oudste is dus 81 j. en de jongste 13/4 ; de druk waarbij deze 
gebroken werden b,edraagt resp. 608 en 25 kg. De grootste- druk 
wordt verdragen door Nr. 22 n. !. 1260 kg. en boven de 1000 kg. 
houden er maar 3 stuks uit n. !. 1 8, 15 en 28, terwijl No. 11 precies 
bij eene belasting van 1000 kg. brak. 

TelL men samen de breukbelasting bij alle m an 1 i j k e vol
Wil,SSenen, den krijgt men voor 13 individuen 8651 kg .. of gemiddeld' 
665 kg. De drukvastheid bedraagt voor dezelfde wervels 768157 kg. 
per cm2. ,  waarbij No. 20 niet is meegerekend, omdat daarvan de 
doorsnee onbekend is, totaal dus 12 wervels, gemidde1d 64,05 kg. 
De breukbelasting bij alle volwassen vro u we n  - tezamen 17 
bedraagt. 9497 kg. of gemiddeld 559 kg. De drukvastheid der 15, 
waarvan de werveltloorsnee bekend is1 bedraagt 832,8 kg. of gemid
deld 5515 kg. ; een gering verschil alzoo ten gunste van de mannelijke 
wervels van resp. 106 kg. en 8,55 kg. 
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Men zou geneigd zijn aan te nemen, dat de l0e borstwerrnl 
bij mannen gemiddeld iets sterker is d!an bij vrouwen en wel be
draagt dat, verschil voor breukbelasting en breukbel/doorsnede (druk
vastheid) resp. 19 ¾ en 15,4 ¾- Neemt men dus de o-emiddeld 
kleinere• doorsnee van de vrouwelijke wervels in zijn berekening op, 
dan wordt, de verhouding voor de vrouw iets minder ongunstig, maar 
toch moeten we uit deze cijfers in tegenstelling met wat Messerer 
vond concludeeren1 dat ook de aard van het materiaal waaruit bij 
onze vrouwelijke individuen de wervel was gebouwd, minder deugd
zaam bleek te zijn dan dat van de mannelijke. 

Het, spreekt vanzelf dat deze vergelijking van de beensubstantie 
der beide geslachten maar eene betrekkelijke waarde heeft. Wilde 
men eene zuivere voorstelling hieromtrent verkrijgen, dan moest 
men de wervels van gezonde, ongeveer evenoudè mannen en n-ouwcn 
onderzoeken, die ook sociaal in dezelfde omstandigheden leefden. 
Bij ons materiaal moet de leeftijd over en weer noodzakelijk hierop 
invloed uitoefenen en allicht ook de ziekte waaraan de patiënten zijn 
overleden. Voor de eenvoudigheid zal ik nu maar nemen enkel 
de wervels, waarvan ook de doorsnede bekend is. 

De ouderdom bedraagt voor_ de betreffende mannelijke indi
viduen : 

16 ; 19 ; 24 ; 47 ; 57 ; 29 ; 44 ; 71 ; 23 ; 72 ; 65 ; 25 jaar, samen 
492 jaar voor 12 ind. gemiddeld 41 jaar. 

Voor de vrouwelijke ind. zijn de cijfers resp. 71 ; 61 : 52 ; 70 ; 
20 · 43 · 47 · 44 · 55 · 29 · 32 · 36 · 75 · 47· 38 J'aar samen 720 J'aar voor 

' ' ' ' ' ' & ' ' ' ' 

15 ind. gemiddeld 48 jaar 
De invloed van den leeftijd zal hier ongetwijfeld bestaan. 

maar groot kan die toch niet zijn. Het lijkt tenminste niet zeer 
waarschijnlijk dat een onderscheid van 7 j aar in deze periode van het 
leven een dergelijk verschil van 15,4 ¾ in de drukvastheid zou 
kunnen veroorzaken. 

Chr. L. geeft hieromtrent tot mijne spij t geen cijfers, terwijl 
Messerer meent, dat er geen verschil is in' de drukvastheid van 
mannelijke en vrouwelijke beensubstantie. De  slotsom waartoe wij 
hier komen, wijst dan wel in de richting van de mindere drukvastheid 
der vrouwelijke wervels, maar meer ook niet ; de factor van den 
voedingstoestand en de doodsoorzaak, die ongetwijfeld op het lteele 
physieke gedrag van de beensubstantie tegenover druk van groote 
heteekenis moeten zijn is immers in deze getallen verwaarloosd. 
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Ten einde nu  eooig ide.P te krijgen omtrent den invloed die cle 
o u tl er cl om  heeft op de breukbelasting resp. drukvastheid, zal ik 
rleze waarden gaan samenvoegen naar den leefbijd, mannen en. 
vrouwen door elkaar. 
l. de heel oude menschen resp. 81, 75, 72, 71 ,  71 ,  70 jaar, 
2. de oudere menschen resp. 65, 61, 57, 57, 55, 53, 62 jaar, 
3. de menschen van middelbaren leeftijd resp. 47, 41, 47, 44, 

44: 43, 38, 36, 32 jaar, 
4. de jeugdige menschen resp. 29, 29, 25, 24, 23,, 20, 20, 19, 16 jaar, 
5. kinderen resp. 71 7, 6, 4, 1¾ jaar. 

De klassifice.ering is natuurlijk vrij willekeurig, maar wijkt 
toch m. i. niet al te zeer van de meestal gebruikelijke af. 

Groep I Groep Il 
Leeftijd Breuk- Druk- Leeftijd Breuk- Druk-belasting vastheid belasting vastheid 

jaar kg. kg. per cm 2. jaar kg. kg. per cm2. 
81 608 ? 65 477 41 
75 482 51 61 270 22,5 
72 293 23,07 57 518 49,8 
71 400 36,4 57 560 ? 
71 494 49,4 55 410 39,8 
70 288 21,3 53 236 ? 

tot. : � 2565 181,17 400 2856 193,6 gem. : 73,3 427,5 36,23 57,1 408 38,7 

Groep III Groep IV 
Leeftijd Breuk- Druk- Leeftijd Breuk- Druk-belasting vastheid belasting vastheid 

jaar kg. kg. per cm 2. jaar kg. kg. per cm2• 
47 1000 86,9 29 542 54,2 
47 938 69,4 29 1015 92,3 
47 250 33,3 25 250 31,6 
44 940 114,6 24 776 70,5 
44 760 85,8 23 1260 114 
43 • 740 82,2 20 640 61,4 
38 250 35,7 20 636 69,1 
36 1190 · 85 19 908 75,7 
32 642 68 16 760 85,8 

tot. : 378 6710- 660,9 ___ 296 6687 654,6 gem. : 42 746 73,4 22,8 743 72,7 
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Groep V 
Leeftijd Breukbelasting Drukvastheid 

jaar kg. kg. per cm2• 
7 250 92,6 
7 225 47,8 
6 100 W 
4 200 47,(j 
13/1 25 6,7 

tot. : 25% 8ö0 224,7
__._____ 

-gem. : 5,15 170 44,9 
w·0 zien dan, wanneer we groep 1 en groep 2 met elkaar ver

gelijken dat de breukbelasting in groep 1 gemiddeld hooger is dan 
in groep 2, terwijl omgekeerd in groep 2 de drukvastheid aanzien
lijker is. Van veel beteekenis zijn deze verschillen echter niet en 
een conclusie hieruit te trekken van verdere strekking dan dat in 
het algemeen boven de vijftig jaar de breukvastheid niet veel 
afneemt, lijkL me niet geoorloofd. 

Evenals de groepen 1 en 2 vertoonen ook de beide volgenden 
eene merkwaardige overeenstemming in de cijfers voor breukbelasting 
()11 drukvastheid. Hier ni0t een overwegen van 't eene cijfer in de 
eene groep en van 't, andere in de tweede, beiden vertoonen waarden, 
di e bijna dezelfden zij n ;  hoogstens zou men kunnen zeggen, dat 
groep III een ietsje hooger genoteerd staat, het verschil is echter 
zöó gering, dat ' t  of een toevalligheid is of verwaarloosd kan 
worden. 

Tegenover de cijfers .van de twee eerste groepen laten de beide 
volgenden een sterke vooruitgang zien : eene vermeerdering van de 
breukbelasting van bijv. 427,5 op 746 van groep I op III. Eene 
vergrooting dm: rnn het draagvermogen van 318,5 kg. of bijna 75 % 
en eene verhooging van de ·drukvastheid van 36,23 op 73,4 kg. per 
cm 2. doorsnee = 37,17 kg. of 102 o 10. 

Neemt men dus de doorsneden van de wervels in zijn berek<:'ning 
op dan is de toename van de deugdelijkheid van den wervel nog 
grooter dan wanneer men enkel te rade gaat met h et cijfer, dat 
het aantal kilogrammen druk aang.eeft waarbij de wervel wordt 
gebroken. • 

Zou daaruit iets mogen worden afgeleid? Mij dunkt niet zoo 
heel veel. Immeirs ontbreekt er in dit cijfer 36,23 de invloed van 
No. 1. , de wervel di e aan een 81-jarige toebehoort ; een feit, dat 
juist door het betrekkelijk geiringe aantal waarnemingen van be
teekenis is. 
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Vergelijken w c  groep II en groep IV, dan is het verschil in . 
breukbelasting en drukvast!heid resp. 335 kg. en 34,0 kg. m. a. w. 
eene toename mu 82 ° 0 en 89 ¾- Hier stemmen dus beide cijfers 
beter met elkaar overeen. 

De slotsom, waartoe we hier komem is dus dait de deugdelijkheid 
van den l0en borstwervel het grootst is beneden het 50e en boven 
het 16e iaar ; een resultaat dat tamelijk wel overeenstemt met wat 
de ervaring ons dagelijks leert. 

Ten einde veirder den in vloed van de d o o d s o o r z a a k  na te 
gaan nemen we voor eerst groep V, die samengesteld is uit kinder
wervels : toch zou ik No. 5 van mijne beschouwingoo willen uit
sluiten. ' t  Is eene waarneming door mijzelf gedaan ; het verschil 
in leeftijd met de anderen is echter te groot om ze in één groep 
te kunnen Yeree1J1igen. Wat de 4 overigen betreft, zoo vertoonen de 
laatste 3 wel eene redelijke on�reenstemming. Anders is het echtr 
met No. 1 .  

Chr. L. vermeldt enkel dat deze wervel "eine Sonderstellung 
einnimmt, indem der Bruch er�t unter einem Druk von 91 kg/cm�. 
(mijn cijfer is zelfs hooger nog) eintritt, sowiei auch seine aul!er
gewölmliche Zähigkeit sich dadurch erweist, daJ3 eine Abplautung 
von 120 ° 00 stattfindet, ehe der Bruch konstatierrt werden kann ", 
deze laatste verkorting is natuurlijk in hoofdzaak elastisch. 

We vinden omtrent - deze pat : opgeteekend : No. 52 a 21 I '9!) 
.W. , 7 Jahre alt. 6, Abteil. des Communehospit., gestorben am 20, XI. 
Sect. 21 XI, meningiliis tuberculosa. S. (door mij f genoemd n. 1. de 
doorsnee van de wervel) = 2,7 cm2• Veel is hier voor ons doel niet 
Üit te halen. Vooreerst schijnt het geen erg forsch kind gew eest 
te zijn · adres aan de zeer gering'e S ( of f), immers bij een volgend 
kind van denzelfden leeftijd (No. 54 van Lange) wordt aangegeven 
d·at het betreffende cijfer daar 4,7 cm2• is, dus 2 cm2• meer. 

In 52 b. geeft L. het onderzoek van den 2en lumb. weiTel Yall 
dezelfde pat. als 52 a. Deze wervel verdroeg 250 kg. zonder te 
breken ; vertoonde echter geen blij vende verkorting bij 100 kg. druk : 
de elasticiteits coëfficient is groot. Daar evenwel verder elke op
gaYe omtrent de overige physieke eigenschappen van het individu 
ontbreekt is het zeer moeilij k hier iets vaststaands tlit af te leiden. 
ViTaar hel, een consciëntieus onderzoeker als Lange opviel dat de 
wervel rnel druk Yerdroeg maar erg werd samengeperst, dus de 
physiekP aard Yan been feitelijk hacl verloren en zich meer u;edroeg 

1 
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als bijv. rubber daar is het zeer te bejammeren dat we hieromtrenL 
• geen nadere gegevens bezitten. 

De overige 3 wervels die groep V samen�tellen en die toebe
hooreu aan kinderen van 7, 6 eh 4 j . ,  vertoonen fract. bij 225, 150 
en 200 kg. 

De wervel die als No. 2 in deze rij voork?mt behoort evenals 
de voorafgaande aan .een kiml van 7 ja.ar ; is grooter van doorsnee, 
waarschijnlijk is het kind forscher geweest. 

1 
Omtrent deze pat. vinden we opgeteekend :  No. 5J 28/I 1900 W. 

ï Jal1re alL. 3. Abtéil. des Communehosp. ,  gestorben am 26/I, Sect. 
27 /I, Tuberculosis puJmonum. Zou hierin ook eene aanwijzing te 
vinde11 zijn die ons misschien op den weg kan helpen om dit ,·er
schillend gedrag -{ran deze twee wervels te verklaren ? Physisch 
gesproken is - wat de breukvastheid betreft tenminste - de 
wervel 52 a van Lange oeslist veel beter dan 54 ; immers hoewel 
de eersLe kleiner is, houdt hij bijn.a den dubbelen drulï: uit per crn2• 

doorsnede. 
Ik zou haast willen gelooven dat wanneer we iets méér om

trent deze twee incl. wisten, we wel de noodige gegevens zoudt'n 
krijgen, en met eenigen grond van waarschijnlijkheid mag mcm 
dunkt mij veronderstellen dat No. 52 a, de wervel die zoo moeilijk 
1rns te breken, toebehoord heeft aan een patiëntje, dat minder lang 
ziek is geweest dan het andere meisje. De meningitis tuberculosa is 
een hevig aangrijpend proces maa.r duurt betrekkelijk kort, korter in 
ieder geval dan meestal een long tbc, De volgende werveJ toe
behoorende aan een kind van 6 j aar fractureert al bij een druk 
van 150 kg. resp. 30 1cg. per cm2• 

Omtrent dit ï°ndividu en 'het volgende, dat 4 jaar öud is en dat 
over een meer deugdzamen lOen borstwervel beschikte, vinden we 
resp. liet. volgende : No. 57 21/Il '99, M. 6 J ahre alt, gest. den 
20. II. Sect. 21/II. Tuberculosis universalis S (f) = 5,0 cm2• 

No. 55 a. 28/I 1900 W. 4 Jahre alt 2. Abtei l. d. Communehosp. gest. 
den 26/I, Sect. 27/I, Pneumonia S (f) 4,2 cm2 • 

Vooree1'.st blijkt hieruï t dat voor zoo ver men naar aanleiding 
va.n de doorsnede van de wervels tot de forschheid der individuen 
mogeu concludeeren, beide kinderen elkaar in dit opzicht weinig 
toegeven , wanneer we ten minste de leeftijd mee in aanmerking 
nemen, al zou men misschien No. 5 a  Telatief iets forsrher kunnen 
noemen. 

Het verschil in de belastbaarl1�d tussclH•n lwi ,1e wervels is 
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echter beh1,ngrijk gunstiger voor het jongere kind ; immers bedraagt, 
dit wat de breukbelasting betreft 50 kg. of 33 °1 0 van cle breuk
belasting van het andere kind, terwijl het quotiënt breukbelasting : 
doorsnee 17  ,6 ·of bijna 59 ° 0 grooter is. 

Mag men .aan het geslacht een invloed toekennen dan · zou dit 
het verschil nog meer DIJ1'allend maken ; het 6-jarige patiëntje was 
n. l. een jongetje. 

• 

Ook hier stuiten " e  bij onze verdere redeneering op een gebrek 
aan positieve gegevens : 

Het renige wat ons bekend is, bestaat J1Jit de diagnose aan ch· 
scc�iet11:fel gemaakt en die wijst door den naam tuberculosis uni
versalis op een waarschijnlijk lang ziekbed : eene periode, die we 
gernst belangrijk langer mogen sohatten dan de pneumonie, die de 
doodsoorzaak was van het j ongere kind. 

Bij gebrek aan andere gegevens is dit dan ook het eenige en 
zonden wc hetgeen ons de a1 te kleine reeks van 4 onderzochte 
kinderwerve� leert aldus kunnen formuleeren : dat het mogelijk 
is iu eeu langdurig ziekbed eene oorzaak te vinden voor het ver
m inclcren van de breukbelasting en de drukvastheid van den lOen 
borsiwervel bij kinderen. A.an de tbc. eene specifieke werking 
toe te kennen uitsluitend afgaande op deze weinige cijfers zou zeer 
omrntenschappelijk zijn. 

Zéér groote bedragen vinden we verder in onze reeks voor de 
breukbelasting maair ook zeer lage ; van deze laatsten kunnen we 
bijY. noteeren Nos. 20, 30, 31, 32. Nu zijn dit helaas allen waaT
ucmingen van Lange, die eene eenigszins andere methode gevolgd 
heeft dan ik. 

Lange heeft n. l. de belasting nogal eenigen tij d laten voort· 
clnren en dan daarna soms nog breuk verkregen, terwijl de wc1Tel 
eerst 250 kg. goed uithield. 

Zoo veroorzaakte L. bijv. slechts fraktuur in de Nos. 30, 31 ,  
3� ,  dank zij een druk van 250 kg. gedurende resp. 20 min., 
13 min. en 4 min. 

Van No. 20 di e door mij is onderzocht en waarvan de breuk
belasting 236 kg. bedraagt - eene ongehoord lage waarde - vinden 
"'e het volgende opgeteekend : dat het een mannelijk individu is 
va,n .5;; j. die aan tb. puim. en aan hartzwakte is gestorven. 

De wervel vertoonde torsie, was dus niet zuiver a,fge,ri.fld. 
Wel bracht de lichte druk Yan bijv. 15 kg. al eene flinke verkorting : 
door de torsie zijn rle Yerkregen cijfers echter niet bruikbaar, maar 
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wel kon zooals altijd de breukbelasting precies worden afgelezen ; 
onder staat er bij opgeteekend dat de wervel eenvoudig scheef 
werd gedrukt. 

De patt : van L. die óók eene lage breukbelasting vertoon en : 
de N os, 30, 31, 32 zijn wat 31 en 32 betreft, gestorven aan tbci. 
pulmonum ; terwijl no. 30 een vrouw is, overleden aan nephritis 
en art. sklerose. 

Eene lage breukbelasting bij gemiddelden leeftijd vertoonen · 
verder de N os. 4, 24 en 6 waarvan het sectieverslag als doods
oorzaak vermeldt resp : Ca. uter'ï, hartsklerose, secundaire anaemie ; 
Endocarditis ulcerosa ,  embolische huidbloedingen, status puerp. neph
r itis, hersenoedeem ; Phthisis pulmonum. 

Van No. 4 een 52 j. vrouw wordt de secundaire anaemie hier 
uitdrukkelijk vermeld. No. 24 is blijkbaar aan sepsis te gronde 
gegaan. 

Heel veel g.emeenschappelijke trekken vertoonen deze minia
tuurziektebeelden niet, daarvoor zijn ze misschien ook wel wat te 
beknopt gehouden. Een r.elatief groot percentage wordt geleverd 
door tbc. pulmonum, terwijl de anderen voorn!. Nos. 4 en 24 eene 
uitputtende ziekte hebben doorgemaakt, die een secundaire anaemie 
tengevolge hat. 

Een zelfde factor kan allicht ook bij onze Nos. 24 en 20 in 
rekening worden gebracht. 

De wervels die den s t e r k s t en druk doorstonden zijn resp. 22, 
28, 15, 11 ,  12, 13, 8. 

N"o. 22 is een jonge man, die aan schedelfract. + fract. van de 
bovenkaak met daarbij aansluitende pneumonie is gestorven ; 

No. 28 een vrouw van 36 jaar een floride long tbc., uit
gebreide pneumonie met "jauchig" verval van de r. bovenkwab, waar
schijnlijk eene zeer kwaadaardige infectie met een kort verloop ; 

No. 15 een man van 29 jaar, overleden aan algem. miliair tbc. 
uitgaande van een haard in de r. long ; (symptomatische?) pleuritis, 
miliaire haarden in de nieren. 

Ook h'ier is er veel voor het aannemen van een betrekkelijk 
kort z'iekbed te zeggen. 

No. 1 1  Miliair tbc., tb. meningitis, kazige salpingitis en endo
metritis, l1Jiliair tb. v. h. peritoneum. 

Allicht: is hier iets dergelijks in het spel als bij no. 15. 
No. 12, 47 jaar mnl. Phthisis pulmonum. Cavernen in beide 

longtoppen, tbc. bronchitis, t.racheïtis, laryngitis, algemeene marasmus. 
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No. 13, een vrouw van 44 jaar, Phthisis pulmonum, enteritis. 
No. 8 een man van 19 jaar, die aan insuff. cordis (Stenosis 

vah·. mitralis) is overleden. 
Een paralellisme tusschen de ziekte, waaraan de patt. zijn 

overleden en de breukvastheid van hun wervels is niet aanwezig. 
Mocht er al iets van een bijzonderen invloed bestaan, wat zeker 
vo?r de groote meerderheid der doodsoorzaken als zoodanig niet 
het geval is, dan zou dit pas kunnen blijken wanneer er een aant.a.l 
wervels onderzocht was geworden op de manier zooals door mij 
is geschied, maar véél en véél meer zoodat de persoonlijke factor 
in de massa. verdwijnt. 

Tbc. als ziekteproces heeft blijkbaar op de breukvastheid Yall 
den l0en bortstwervel bij den mensch niet altijd een invloed ten 
kwade ; immers wij vinden onder de.genen die hieraan zijn overleden, 
de hoogste cijfers voor de breukbelasting. 

De grootste P max vertoont no. 22, n. l. 1260 kg. of 114 kg. 
per cm2 . ;  dat deze aan een gezond individu heeft behoord, door een 
ongeval gedood, is, zou men denken, zeker geen toeval. 

D . P max tl' 
r wervel no 13 vertoont echter een drukvastheid f- ie 

zelfs nog eenigszins grooter is ; de deugdelijkheid van dien we.rvel 
is dus zelfs nog iets beter en deze pat. : is aan phthisis pulmou. 
w��en. 

Laten we verder de overgeblevenen nog eens nagaan, n. 1. de 
wervels der ouderen. 

Vooreerst het hééle oude mehschje van 81 jaar ; 11eeft een 
wervel bezeten die nog den sterken druk van 608 kg. verdroeg ; eene 
relatief hooge belasting verdragen in deze groep No. 29, 19 en 27, 
14 en 23 ; deze laatste individuen zijn echter al weer jonger. 

Oru de doodsoorzaken in deze groep nog eens weer te herhalen : 
No. 29 croupeuse pneumonie, 
No. 21 apoplexie, 
No. 19 levercirrhose, 
No. 27 sterke anaemie, longoedeeni, hydrothorax, stuwing in de 

buikorganen, 
No. 14 ca. ventriculi, ileus, 
No. 23 croup. pneumonîe. 
Lage waarden voor P max hebben : 
No. 26 chron. ulc. tbc. pulmon. 1 chron. leptomeningitis, hoogste 

graad marasm us, 

• 
1 

1 

Il 
Il 
1 

1 
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No. 5 tbc. pulmon. 1 arteriosklerose, moycarditis, pleuritis, 
No. 2 ca. anaemie. laparatomïe. 
No. 20 hebben we al eerder besproken, ook overleden aan een 

tb. pulmon. 
Hier vinden we dus evenals in groep V (de kinderen) bij tb. 

wel degelijk lage waarden voor de breukbelasting. 
Misschien loont het verder de moeite wanneer we maken renc 

optelling van de breukvastheid bij onze patt. met tbc. puim. en dio 
met gewone pneumonie. 

Aan tbc. puim. overleden Aan pneumonie overleden 
Ouderdom Breukbelasting Ouderdom Breukbelasting jaar kg. jaar kg. 

16 726 55 410 
70 288 23 1260 
20 640 67 560 
20 636 75 482 
47 438 tot. : 210 2712 44 940 gem. : 52 678 44 760 
53 236 
36 1190 
38 250 
25 250 

7 · 225 
tot. : 420 6979 gem. : 35 581,8 

Het is natuurlijk duidelijk, dat eene dergelijke statistiek niet. 
zoo heel veel bewijst. Daarvoor is het materiaal der aan t,b. pulm. 
overledenen véél te klein, hoeveel te meer dus geldt dit ten opzichte 
van de banale longinfecties ; maar áls deze statistiek ons eene 
vingerwijzing zou kunnen geven om den weg te vinden in dit zoo 
bij uitstek duistere gebied, dan zou dit kunnen gebeuren door cle 
volgend{• overwegingen. De gemiddelde leeftijd der aan phth. pulm. 
overledenen is véél gunstiger voor het hebben van eene hooge 
breukbelasting dan die bij de andere categori<,=11 desniettegenstaande 
is de� breukbelasting kleiner. Dat dit het geval is blijkt echter 
grootendeels te danken te zijn aan den invloed van dien éénen man 
van 23 jaar, die an.n trauma overleed. · OvPrigens waren dit meest 
menschen op ouderen leeftijd. Schakelen we nu echter die ééne 
waarn eming uit, dan blijven er voor de pneumonie over een totaal 
nm resp. 187 jaar en 1452 kg. of gemiddeld 62 j aar en 484 kg. 
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Overee�komstige patiënten hebben we in de andere reeks maar een 
tweetal, die beiden maar eene lage breukbelasting bezitten. 

Dan zou hieruit dus kunnen volgen, dat al wil men aan de tbc. 
als zoodanig geen specifiek verzwakkende werking op de beensub
stantie toekennen (bij miliair tb. vinden we immers juist hooge 
waarden), een langdurig ziekteproces zooals phthisis pulm. er meestal 
een is, in het algemeen een meer deprimeerenden invloed heeft op 
'de breukvastheid van een wervel dan een kortdurend maar heftig 
ziekte proces. 

Van de ander,e doodsoorzaken is niet veel meer te zeggen. 
Over carcinoom met 5 waarnemingen krijgen we niet heel veel 
resultaten, misschien eene breukbelasting, die iets a. d. kleinen 
kant ligt. 

Hart- en vaatziekten, insuff. cordis, apoplexie leek me verder 
een groep, die wel samengevoegd kon worden. 

Stellen we daarvan nog eens een tabel samen op dezelfde 
manier als van de pneumonie, dan krijgen we : 

Ouderdom jaar 
81 
52 
70 
19 
44 58 

tot. : 819 gem. : 53,2 

Breukbelasting 
kg. 

608 
885 
288 
908 
760 
286 

8185 
580,8 

een cijfer, dat ik gemiddeld, missohien iets naar den hoogen kant 
zou rekenen. 

[)e andere groepen voor zoover hier dan daarvan gesproken 
kan worden, zijn in veel te klein getal aanwezig om er îets van te 
kunnen zeggen. 

Dat echter ·een marantisch individu soms nog een flinken 
druk op zijn wervel kan doorstaan, heeft mij ten zeerste verbaasd. 
Plaatsen wc de twee die marasmus vertoonden eens onder elkaar : 

Ouderdom 
72 
47 

Breukbelasting 
298 938 

Hier van een gemiddelde te gaan spreken zou natuurlijk nog 
minder zin hebben dan tevoren. Opvallend is echter de tegenstelling ; 

3 



- 34 -

in het Ie geval wordt de marasmus genoemd ,,hochgradig" en in het 
2e geval "allg,emein". Groot is het onderscheid niet. Beide keeren 
is tb. pulm. de oorzaak van de marasmus. De invloed van den 
leeftijd en allicht ook van sociale omstandigheden doet zich hier 
misschien gevoelen. 

De patt. met alg,em. sepsis N os. 24 en 25 vertoon en ook allebeide 
nogal lage cijfers. Ik vermeld dit zonder meer. 

Ten slotte wil ik nog eens naast elkaar plaatsen de doods
oorzaak van de pat :, die een hooge en die een lage breukbelasting 
vertoonden. 

Hoog Laag 
No. Oud. Breuk- Diagn. No. Oud. Breuk- Diagn. belasting belasting 

jaar kg. jaar kg. 
21 81 608 Apoplexie 26 72 293 Tb. pulm. 
11  47 1000 Miliaire Tb. 5 70 288 " " 
12 47 938 Tb. pulm. 2 61 270 Care. anaemie 
13 4 1  940 " " 20 53 236 Tb. pulm. 
28 36 1190 " " 30 47 250 Nephritis art. (floried) skler. 
15  29 1015 Alg. miliaire 31 38 250 Tb. puim. 
22 23 1260 Sohedelfraot. 32 25 250 " " pneumonia 

8 19 908 Insuff. oordis 
tot. : 326 7251 tot. : 366 1837 
gem. : 40,7 906,4 gem. : 52,3 262,4 

Een gedeelte van de lage breukbelasting in de rechter tabel 
mag zonder twijfel op rekening worden geschreven van den gemiddeld 
hoogeren leeftijd ;  vergeten mogen we niet, dat dank zij den invloed 
van wervel No. 21 de gemiddelde leeftijd van de linker tabel 
bovendien nog extra hoog wordt aangegeven, maar toch verklaart een 
dergelijk gering verschil van nog geen 12 j. op den gemiddelden 
leeftijd van den mensch niet een dergelijk onderscheid in de breuk
belasting. Kunnen het dan de ziekten zijn, waaraan de patt. zijn 
overleden ? zouden we nogmaals willen vragen ! Rechts vinden we 
steeds tb. pulmonum op 2 uitzonderingen na. De eerie is carcinoom 
met sterke anaemie, de andere nephritis met (veroorzaakt door ?) 
art. sklerose, mogelijk een chron. alkoholist. Aan den anderen 
kant in de tabel met de groote waarden voor P max vinden we even
zoo tb. pulm. drie maal. 
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Ik kan dan ook tot geen andere slotsom komen dan deze, dat 
het mij niet mogelijk is met de gegevens die mij ten dienste staan, 
andere factoren op te geven die de breukvastheid ongunstig bron
vloeden dan: de leeftijd, hooge ouderdom (dit laatste niet zonder 
uitzonderingen) en prille j eugd ; verder missc�ien het géslacht en 
naar het mij voorkomt in het alg-emeen langdurige uitputtende 
ziekten maar van dit laatste is het strikte bewijs niet geleverd wel 
lijkt bij oude mensc;hen en bij kinderen die aan tb. pulmon. sterven, 
een lage breukbelasting veel voor te komen. 

Resultaten verkregen door het brengen der wervels 
-

onder langzaam toenemenden druk. 

a) Spanntngsverschi,1nselen. 
W;mneer we een wervellichaam plaatsen in eene daarvoor ge

maakte machine en we gaan op het bovenvlak uitoefenen een 
druk P, dan treedt er op eene vermindering van de hoogte van den · 
wervel. Noemen wij de hoogte van den onbelasten wervel bijv. h 
en die van den belasten wervel h2 , dan is de verkorting veroorzaakt 
door den druk P = À =  h - h2 • 

Tegelijk treedt daarbij op eene vergrooting van den diameter 
van heL wervellichaam. Noemen we weer d en d2 resp. de diameter 
van den onbelasten en van den belasten wervel en ö de toename van 
den diameter, dan volgt hieruit de vergelijking ö = � d. 

Bij rekking van een lichaam en dus ook van onzen wervel 
treedt precies het omgekeerde op : toename van de hoogte en afname 
van den diameter. 

Noemen we verder de doorsnede van den. onbelasten wervel f 
dan is de spanning veroorzaakt door den druk P per vlakte eenheid 

van den doorsnede = a = ; in de veronderstelling, dat de kracht 

werkt loodreoht op het bovenvlak van dem wervel en dat deze 
gelijkmatig over dit vlak wordt verdeeld. Men noemt dit "normaal
spanningen". Wanneer men de totale hoogte verandering van den 
wervel die door den druk P wordt veroorzaakt, deelt door de 
oorspronkelijke hoogte dan krijgt men de (specifieke) verkorting 

À h-h s = h = T de verkorting dus per cm. wervelhoogte, wanneer h 
3* 
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en h2 daarin (Il, 1. in centimeters) zijn uitgedrukt. De betrekking 
tusschen s en a wordt uitgedrukt door de verhouding 

E À. l À. f a = O of E = a Cl of a = h O = h p· 
a. is dus het getal, dat aangeeft hoeveel een staaf van de lengte 1 

bij eene belasting = de eenheid (1 kg. ) per vlakteëenheid (vier
kante centimeter) zijn lengte verandert of de verkorting voor het 
kilogramspanning = d e  v e r k o-r t i n g s  c o ë f f i c i ent. 

Deze begripsbepaling geeft ons de verkorting aan de hand 
onmiddellijk als het product van spanmng en coëfficient en de veran
dering van den oorspronkelijk h hoogen wervel. À. = a a h en 
evenzoo a = ..:..  de spanning is de verhouding tusscben verkorting en a 
coëfficient. 

De reciproke waarde van a. wordt elasticiteitsmodulus genoemd. 
De spanning tot welke de proportionaliteit tuss'c;hen verkortingen 
(resp. verlengingen) en spanningen als voorhanden wordt veronder
steld, draagt den naam proportionaliteitsgrens. 

Dit begrip zoowel als dat van de vloeigrens, waarmede men 
die belasting bedoelt waarbij het materiaal geen weerstand meer 
vertoont tegenover druk of trek en waarbij de arbeidslijn vrijwel 
evenwijdig gaat loopen aan de ij-as en welke voorstellingen in de 
algemeene elasticiteitsleer een groote rol spelen, worden hier een
voudig ter wille van de volledigheid  genoemd, eene praktische 
beteekenis hebben ze voor ons onderwerp nauwelijks. 

Wanneer men den druk voldoende verhoogt, treedt bij de 
wervel breuk op ; deze druk noemt men P max = breukbelasting. 
De spanning, die met den P max overeenkomt, heet drukvastheid 

K _ P max ,, - f 
In het algemeen stelt men 't geen er gebeurt, wanneer een 

lichaam en dus ook een wervel aan druk wordt onderworpen aldus 
grafisch voor ; dat men op de x-as aangeeft den druk en op de ij-as 
de daarbij behoorende verkortingen. De lijn die de hoekpunten van 
deze rechthoeken verbindt, heet a r b ei d s l i j n en de ·mechanische 
arbeid die het breken van den wervel kost, wordt voorgestelld 
door het vlak dat gelegen is tusschen de arbeidslijn en de ij-as 
tot op het oogenblik van de breuk dus. 

Onder arbeidsvermogen van het materiaal verstaat men de ver
houding tusschen dit geheel, dat aangeeft de mechanische arbeid 
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die het breken van den wervel kost en het volumen van den wervel. 

A _ oppervl. van de arbeidsfiguur -
volume van den wervel 

A wordt uitgedrukt in kilogrammen voor de kubieke centi
meter materiaal in zooverre als de belasting P in kg:,; de ver
kortingen in meters en het volume in kubieke centimeters wordt 
uitgedrukt. 

Wanneer we nu na deze korte uitweiding tot onzen aan druk 
onderworpen wervel terugkeeren en we gaan aannemen dat de be
lasting P het wervellichaam niet verbrijzelt, maar alléén eene ver
korting teweegbrengt, dan merken we wanneer we de druk doen 
ophouden iets eigenaardigs op : de vroegere hoogte die de wervel 
bezat alvorens belast te -zijn geweest, keert soms niet geheel terug. 

Dit wil dus met andere woorden zeggen : de verkorting be
staat uit twee totaal verschillende deelen n. l. de tijdelijke of 
elastische verkorting (E V) die verdwijnt wanneer de druk ophoudt 
in te werken en de blij vende (B V) die zich openbaart als verkorting 
ook na het eindigen van den druk. Samen vormen deze twee de 
totale verkorting (T V). 

Er zij hier nog op gewezen dat er binnen zekere grenzen een 
proportinonaliteit bestaat tusschen druk en verkorting, resp. trek 
en verlenging, eene betrekking die wordt uitgedrukt door E = aa. • 

Hierbij wordt a als een binnen de beide grensspanningen a, 
(proportionalliteitsgrens tegenover trek) en a,. (proportionaliteitsgrens 
tegenover druk) gelijkblijvende en dus van de grootte en het teeken 
van a of E onafhankelijk ervaringsgetal aangenomen. 

Dit is de zoogenaamde w e t  v an H o o k  e. Voor de meeste 
bouwstoffen bestaat deze wet niet doch wel bijv. voor smeedijzer 
en staal en ook hiervoor slechts in zekere mate ; immers vertoont 
de arbeidslijn van deze stoffen bij scherp toekijken ook een - zij 
't ook zeer geringe - kromming terwijl deze wanneer de wet 
van Hooke juist was vanaf het nulpunt tot aan het oogenblik waarop 
de spanningen a, resp. a" optreden, recht moest zijn. 

Juister is dan ook de modificatie van Bach zooals die door 
W. Schüle is berekend, n. l. E = a am. 

De wet van Hooke is dus een uitzonderingsgeval waarin 
m = 1 is. 

Voor m > 1 groeien de verkortingen (verlengingen) sneller dan 
de spanningen doch voor m < 1 langzamer en hoe grooter de afwij
king van de exponent m van de eenheid is des te meer is de ar-
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beidslijn gebogen en wel concaaf naar de s as wanneer m > 1 is en 
concaaf naar de a as als m < 1 is. 

Voor onze wervels geldt de wet van Hooke al evenmin als voor 
graniet, cement, beton, etc. 

De invloed van den tijd op de vormverandering die een wervel 
door druk onder gaat heb ik niet in het bijzonder onderzocht. In 
het opstel van Chr. Lange is hier wel de aandacht op gevestigd 
geweest en ist m. i. voldoende daarover onderzocht geworden om hier
omtrent. eenig idee te hebben. Lange was bovendien in dit opzicht in 
betere conditie dan ik omdat hij - als ik ' t  wel begrepen heb -
het toestel waarmee de verkortingen werden gemeten thuis had en 
zoo kon hij dus een wervel een uur of langer onder een bepaalden 
druk houden en, terwijl hij intusschen zijn werk deed, eens even 
terugkomen om te kijken welken invloed de gelijkblijvende be
lasting gedurende langeren tijd inwerkende had gehad. Wie dus een 
indruk hoopt te krijgen van de elastische nawerking uit deze ver
handeling, die zal helaas teleurgesteld worden. 

Uit de proeven van Chr. Lange en Rauber blijkt wél de groote 
invloed die de tijd heeft ; meestal neemt de verkorting langzamer
hand toe, ja enkele malen komt het zelfs na eenigen tijd nog tot 
breuk. 

Waarschijnlijk heeft L. getracht hier experimenteel eene voor
stelling te krijgen van den invloed die eene slechte houding -
bekend is bijv. het jonge kind dat op den arm van het kindermeisje 
met het bekken scheef zit - eenigen tijd volgehouden - heeft op 
de gedaante van dien wervel, waarop het buigingsmoment het meeste 
aangrijpt , in een geval als dit dus allic:ht de Ie of de Ve lenden
wervel. 

Ook mag de Kopenhaagsche onderzoeker eens hebben willen 
uitvorschen of de beruchte slechte schoolbank terecht dien naam 
verdiende. Men vergete niet dat in 1902 toen dit opstel werd ge
sc:hreven, de schoolskoliose een "question brûlante'i was onder de 
orthopaeden veel meer dan dit ·tegenwoordig het geval is. 

In het algemeen staat de zaak aldus : dat een lkhaam, plotseling 
onder den invloed van krachten gebracht of plotseling aan zulke 
invloeden onttrokken, in trilling geraakt om uit dezen toestand 
langzamerhand terwijl de amplitudes kleiner worden weer tot den 
staat van rust terug te keeren. 

Maar ook wanneer de belasting of de ontlasting langzamerhand 
plaats vindt. en dus dergelijke trillingen niet optreden, is de vor;m.-
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verandering in het algemeen niet onafhankelijk van den tijd. De 
door eene bepaalde belasting verkrijgbare vormverandering heeft voor 
het tot standkomen er van een bepaalden soms korten onder omstan
digheden echter ook zeer langen tij d noodig. 

Een belaste leeren riem vertoont bijv. na maanden ja zelfs 
na jaren eene toename van de lengte, al wordt die dan ook hoe 
langer hoe kleiner. Predies het overeenkomstige zien we bij de 
ontlasting : de langzamerhand van den druk bevrij de staaf nadert 
den oorspronkelijken toestand, al naar den aard van het . m&,teriaal.
met verschil lende snelheid ; des te langzamer naarmate de ondergane 
vormverandering grooter was en naardat deze langer geduurd heeft. 
Dit verschijnsel van het langzamerhand tot stand komen en van 
het successievelijk verdwijnen der vormveranderungen wordt e 1 a s  t i 
s c b e  n a w er k i ng genoemd. 

Uit het voorafgaande volgt dus dat de verkortings (rekkings-) 
coëfficienten streng genomen functies van den tijd moeten zijn. 

Praktische beteekenis krijgt deze afhandelijkheid van den tijd 
evenwel eerst voor zulke stoffen, waarbij de elastische nawerking 
b3langrijk is (hennep en touw bijv.) enz. enz. 

En in een noot vinden we bij Bach : Bij voorbeeld zullen staven 
uit smeedijzer, riemen, enz., wanneer ze snel stukgetrokken worden, 
eene grootere waarde van de door vergelijking I Par. 3 (Kv = p �ax) 
bepaalde vastheid opleveren dan wanneer het verscheuren langzaam 
plaatsvindt. Daarentegen plegen in het laatste geval rekking in  de 
lengte en samentrekking in de dwarse richting grooter uit te vallen ; 
de ter voltodiïng der vormveranderingen besohikbare tij d is n. 1. 
groote1·. 

Dit komt dus overeen met hetgeen Lange ondervond aangaande 
de breukvastheid van wervels, die immers ook kleiner werd, wan
neer bij den druk langeren tijd liet voortduren. 

Tot mijn spijt moet ik er dus nogmaals op wijzen, dat ik aan 
de nawerking van den druk zeer weinig aandacht heb geschonken, 
hoofdzakelijk ook al, omdat het mij er meer om te doen was om toe
standen op het spoor te komen, waarbij de wervelSI abnormaal. breek
baar en vooral waarbij zu abnormaal. plastisch waren. Steeds was 
daarbij mijne onderstelling dat dit bij bepaalde ziekten het geval 
moest zijn. In hoeverre dit juist is moet, wat de vervormbaa.rheid 
betreft. nog- blijken ; wat de breekbaarheid aangaat, daarover heb ik 
reeds iu de voorafgaande bladzijden het noodige gezegd. 
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Slechts in één geval bij No. XXXIX en No. XXXX heb ik de 
eerste reeks waarnem'ingen afgebroken om daarna nog eens weer 
denzelfden wervel op dezelfde manier als te voren aan druk te onder
werpen ; eerst met een geringe belasting en dan verder steeds 
stijgend precies alsof hij nog nooit was belast. D aarbij was ook 
zeer duidelijk te constateeren : le. dat de deformeerbaarheid van 
den wervel door de voorafgegane bewerking sterk was verminderd, 
2e. dat ook de elastische verkortingen aanmerkelijk kleiner waren 
bij dezelfde belastingen dan bij de eer$te reeks van waarnemingen. 

Gemeten werd de verkorting, die optrad aan 1 cm. gelegen in 
het midden van wervel en daarop hebben mijne getallen dan ook 
alléén betrekkin,g. Alleen bij beele kleine kinderwerveltjes was de 
hoogte van het gemeten stuk ½ cm., zoo als trouwens reeds in 
Hoofdstuk I iÎs vermeld. 

Strikt genomen gaat het nu volstrekt niet op uit de verkorting 
van die middelste schijf van 1 cm. dik te willen besluiten tot 
de totale verkorting van den wervel. Immers deze is min of meer 
een staafvormig lichaam van veranderlijke dwarse doorsnede ; daarbij 
is de verkorting van doorsnede tot doorsnede als veranderlijk op 
te vatten waarom dan ook, met betrekking tot de grootheden 
h en À van de vergelijking 

À 
E = b 

voorgeschrev,en zou moeten worden, dat de lengte van den staaf 
oneindig klein, in dit geval dus dx is. Wordt de verkorting, die 
dx ondergaat, aangeduid als t:, dx dan volgt hieruit 

t:, dx E = � 
dan gelden verder de volgende betrekkingen 

P :;;;;;  k2fo 

h h 

À =  JEdX = p J
.a. dx 

0 O f 

k2 = toelaatbare belasting per cm 2 doorsnede 
f0 = de kleinste dwarse doorsnede. 

Wanneer oc onveranderlijk is, kan dit voor het integraalteeken 
worden geplaatst. 

Op eene mathematische nauwkeurigheid kunnen deze onderzoe
kingen dus geen aanspraak ma.ken. Hpogstens kunnen we aan de 
hand van onze uitkomsten min of meer gaan vergelijken tusschen de 
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verschillende wervels, waarbij dan echter in het oog gehouden moet 
worden dat als vergelijk objecten enkel dienen die middelste schijven 
van 1 cm. hoog, die we voor het gemak als cylindrisch veronder
stellen. 

Uitteraard is hier in het midden de verkorting het grootste1 
zooals reeds eerder is uiteengezet. 

Vroeger is er ook al eens op gewezen, dat er met de door ons 
aangewende druk behalve eene verkorting ook optreedt eene toename 
van den diameter. Noemen we de eerste specifieke verkorting s 
dan ü: de specifieke verlenging van den diameter 

sd= � m 
waarbij de grootheid m als een tusschen 3 en 4 liggende constante 
pleegt opgevat te worden (vgl. Grunewald bij de beensubstantie 
m = 2). 

b) Tabellen. 
No. I (No 28 Chr. L.) 
27/XJ. '99 . . M. ca. 20 J. oud. 
Overleden 25 /XI. Sect. 27 (XI. Fractura verte brarum. 
Hoogte v. 't onderzochte stuk bij 't begin 13 mm. f = 9,33 cm3• 

11.li<) 75 0,000095 
11 100 0,000226 • 
11 125 0,000402 
11 150 0,000622 
11 175 0,001025 
11 200 0,001077 

Blijvende verkorting berekend op 10 mm. = 

bij 100 kg. druk 0,0115 mm. 
gemiddeld 0,000575 

No. II (No. 29 Chr. L.) 
27/XJ. '99. M. 2 J. oud. 
Overleden 26/XI '99. Seot. 27 (XI. Pneumonie. 
Vertebr. lumb. IV. Hoogte v. 't onderzochte stuk 7,1 mm. f = 5,5 om2• 

11 50 0,000155 
11 75 0,000103 
11 100 0,000155 
11 125 0,000124 
11 150 0,000155 
11 175 0,000133 
11 200 0,000155 

Blijvende verkorting bij 100 kg. druk O mm. 
,---,--,-,,--,,--,----,...,.-gemiddeld 0,000140 

*) d. w. z. dat deze coëfficiënt bepaald ie voor een belasting die steeg van 
0 tot 75 kg. enz. 
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No. III (No. 30 0hr. L.) 
29/XI '99. M. 68 J. oud. 
Overleden 28/XI. Sect. 29/XI. Broncho-pneumonie, nephritis. 
Aanvankelijke hoog,te van 't onderwchte stuk 13 mm. f = 9,0 cm2• 

Ver tebr. dorsi X deform. 
a, 125 
a, 150 
a, 175 
a, 200 
a, 225 
a, 250 

0,0000277 
0,0000461 
0,0000395 
0,0000346 
0,0000308 
0,0000415 

Blijven$ verkorting bij 100 kg. druk = 
0 mm. 

Pb = 2�0 = 27,7 kg. ? (breuk twijfelachting) ------
gemiddeld 0,0ó00367 

No. IV (No. 31 0hr. L.) 
29/XI '99. M. 8 J. oud. 
Overleden 28/XI. Seot. 29/XI. Meningitis ? 
Aanvankelijke hoogte v. 't onderzochte stuk 9,5 mm. f = 6,15 cm2 • 

a, 25 0,000131 
a, 50 0,000260 
a, 75 0,000263 
a, 100 0,000263 
a, 125 0,00024 7 
ex. 150 0,000219 
a, 175 0,000226 
a, 200 0,000226 
a, 225 0,000248 
ex. 250 0,000223 

Blijvende ve).'korting berekend op 10 mm. 
bij 100 kg. druk 0,042 

260 Pb > 6 16 kg. > 40,6 kg. ' 
gemiddeld 0,000231 

No. V (No. 32 0hr. L.) 
1/XII '99. M. 61 J. oud. 
Overleden 30/XI. Seot. 1/XII. Oarcinoma py1ori (diabetes). 
Aanv. hoogte v. 't onderzochte stuk 13 mm. f = 12,3 cm2 • Kyphosis 

lumbodorsalis. 
a, 150 0,0000156 
a, 175 0,0000135 
a, 200 0,0000236 
ix. 225 0,0000210 
ix. 250 0,0000378 

Blijvende verkorting bij 100 kg. druk O IInm. 
2150 Pb > 1213 kg. > 20,3 kg. 

gemiddeld 0,0000223 
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No. VI (No. 33 Chr. L.) 
6/XIl '99. M. 21 J. oud. 
Overleden 5/Xll. Soot. 6fXII. Tuberculosis pulmonum. 
Aanv hoogt.e v. 't onderzochte stuk 13 mm. f = 11,0 cm2• 

a, 25 0,0000846 
a, 50 0,0000846 
a, 75 0,0000846 
o; 100 0,0000846 
a, 125 0,0000677 
a, 150 0,0000705 
a, 175 0,0000725 
a, 200 0,0000740 
a, 225 0,0000752 
a, 250 0,0000677 

Blijvende verkorting bij 100 kg. druk O mm. 
250 

Pb > i l kg. > 22,7 kg. 

gemiddeld 0,0000766 
No. Vil (No. 34 Chr. L.) 
6/Xll '99. M. 36 J. oud. 
Overleden 4/XII. Sect. 5 fXII. Tubarculosis pulmonum. 
Aanvankelijke hoogt.e v. 't onderrochte stuk 13 mm. "f = 12,1 

a, 25 0,000186 
a, 50 0,000186 
a, 75 0,000186 
a, 100 0,000163 
a, 125 0,000149 
a. 150 0,000124 
a. 175 0,000119 
a, 200 0,000116 
a, 225 0,000114 
a. 250 0,000130 

Blijvende verkorting bij 100 kg. druk 0 mm. 
250 Pb > 12 l kg. > 20,6 kg. _ ' 

gemiddeld 0,000147 
No. VIII (No. 35 Chr. L. 9/XII '99.) 

cm2. 

Vr. 63 J. Overleden 8/XII. Sect. 9/XII. Coma diabeticum. 
Aanvankelijke hoogt.e v. 't onderzochte stuk 13 mm. f = 11,9 cm8• 

<1. 25 . 0,000183 
a, 50 0,000183 
a. 75 , 0,000122 
a, 100 0,000138 
<1. 125 0,000146 
<1. 150 0,000183 

"Blijvende verkorting bij 100 kg. druk 0 mm. 
175 

Pb = 1119 
kg. = 14,6 kg. ? 

gemiddeld 0,000159 
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No. IX (No. 36 Chr. L.)  
10/XII '99. Vr. 47 J. oud. 
Overleden 9/XII. Seot. 10/XII. Nephritis, Art.-sklerosis. 
Aanvankelijke hoogte v. 't onderzochte stuk 13 mm. fl = 7,5 cm 2. 

a.. 25 0,000115 
ex, 50 0,000115 
a.. 75 0,000115 
a. 125 0,000101 
a. 150 0,000092 
a. 175 0,000115 
a. 200 0,000123 
a. 225 0,000115 
a. 250 0,000127 

Blijvende verkorting bij 100 kg. druk O mm. 260 Pb = 7 6 kg. = 33,3 kg. ' 
gemiddeld 0,000113 

No. X (No. 38 0hr. L.) 
14/XII '99. Vr. 65 J. oud. 
Overleden 12/XII. Seot. 14/XII. Morbus cordis. 
Aanvankelijke hoogte v. 't onderzochte stuk 13 mm. f = 9,5 cm2• 

a.. 50 �000146 a. 75 0,000195 
a. 100 0,000200 
a. 125 0,000175 
a. 150 0,000195 a. 175 0,000250 Blijvende verkorting bij 100 kg. druk 0 mm. 200 Pb = 9 6 kg = 21 kg. ' 

gemiddeld 0,000194 
No. XI (No 39 0hr. L.) 
15/XII '99. M. 8 J. oud. 
Overleden 14/XII. Sect. 15/XII. ? ? 
Aanvankelijke hoogte v. 't onderzochte stuk 9 mm. f = 5,1 cmll. 

a. 100 0,0000283 a. 125 0,0000453 oc 150 0,0000377 oc 175 0,0000405 a.. 200 0,0000354 
oc 225 0,0000377 Blijvende verkorting bij 100kg. druk 0mm. 250 Pb = 61 kg = 49 kg. ' 

gemiddeld 0,0000375 
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No. XII (No. 40 Chr. L.) 
16/XII '99. M. 10 J. oud. 
Overleden 15/XII. Sect. 16/XII. Pneumonia crouposa. 
Aanvankelijke hoogte v. 't onderzochte stuk 7,5 mm. f = 5,4 cm2 • 

ex. 125 0,0000144 
ex. 150 0,0000240 
ex. 175 0,0000390 

Blijvende verkorting bij 100 kg. druk 0 mm. 
175 Pb > 64 kg. = > 32,4 kg. 

gemiddeld 0,0000258 

No. XIII (No. 41 Chr. L.) 
17 /XII '99. M. 51 J. oud. 
Overleden 16/XII. Sect. 17 /XII. Tuberculosis pulmonum. 
Aanvankelijke hoogte v. 't onderwchte stuk 13 mm. f = 10,3 cm2• 

ex. 75 0,0000264 
ex. 100 0,0000200 
ex. 125 0,0000158 
ex. 150 0,0000132 
ex. 175 0,0000220 
ex. 200 0,0000500 
ex. 225 0,0000704 
ex. 250 0,0000713 

Blijvende verkorting bij 100 kg. druk 0 mm. 
250 Pb > 10 3 kg. > 24,3 kg. ' 

gemiddeld 0,0000361 

No. XIV (No. 42 Chr. L.) 
1 9/XII '99. M. 48 J. oud. 
Overleden 17/XII Seot. 18/XII. Nephritis. Haemorrhagia cerebri. 
�4..anvankelijke hoogte v. 't onderwchte stuk 13 mm. f = 10,3 cm2• 

ex. 75 0,0000264 
ex. 100 0,0000400 
ex. 125 0,0000624 
ex. 150 0,0000660 
ex. 175 0,0000680 
ex. ·200 0,0000700 
ex. 225 0,0000792 
ex. 250 0,0000713 

Blijvende verkorting bij 100 kg. druk 0 mm. 
250 Pb > l'O 3 kg. > 24,4 kg. , 

gemiddeld 0,0000604 

• 
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No. XV (No. 43 0hr. L.) 
19/XII '99.  Vr. 20 J. oud. 
Overleden 19/XII. Soot. 1 9/XII. Tuberculosis pulmonum. 
Aanvankelijke hoogte v. 't onderzocht.e stuk 13 mm. f = 6,85 cm2• 

ex. 50 0,0000263 
ex. 75 0,0000878 
cx. 100 0,0000790 
oc 125 0,0000806 
oc 1 50 0,0000700 
ix. 175 0,0000911 
oc 200 0,0000790 
ex. 225 0,0000878 
cx. 250 0,0000804 

Blijvende verkorting bij 100 kg. druk 0 mm. 
260 Pb > 6186 kg. = > 36,8 kg. 

gemiddeld 0,0000758 
No. XVI (No. 44 Chr. L.) 
22/XII '99. M. 43 J. oud. 
Overleden 20/XII. Sect. 22/XII. Tuberculosis pulmonum. 
Aanvankelijke hoogt.e v. 't onderzooht.e stuk 13 mm. f = 12,2 cm2. 

oc 100 0,0000462 
oc 125 0,0000375 
oc 150 0,0001095 
oc 175 0,0001112 
oc 200 0,0000938 
oc 225 0,0000938 
oc 250 0,0001126 

Blijvende verkorting bij 100 kg. druk per 
10 mm. 0,0077 

250 Pb > 12  2 kg. = > 20,5 kg. ' 
gemiddeld 0,0000864 

No. XVII (No. 45 Chr. L.) 
26/XII '99. M. 22 J. oud. 
Overleden 25/XII. Sect. 26/XII. Fractura cranii. 
Aanvankelijke. hoogte v. 't onderzoob.te stuk 13 mm. f = 1 1,9 cm2. 

oc 75 0,0000915 
ix. 100 0,0000915 
oc 125 0,0000732 
oc 150 0,0000610 
cx. 175 0,0000519 
oc 200 0,0000572 
(/, 225 0,0000601 
ix. 250 0,0000824 

Blijvp.ndo verkorting bij 100 kg. druk 0 mm. 
250 Pb > 11 9 kg. = > 21,1 kg. ' 

gemiddeld 0,0000711 



47 -

No. XVIII (No. 46 Chr. L.) 
28/XII ' 99. Vr. 38 J. oud. 
Overleden 27 (XII. Soot. 28(XII. TubQrcu.losis pulmonum. 
Aanvankelijke hoogte v. 't onderzochte stuk 13 mm. f = 7,0 cm2• 

or. 25 0,000215 
or. 50 0,000162 
or. 75 0,000072 
or. 100 0,000054 
or. 125 0,000054 
or. 150 0,000072 
or. 175 0,000069 
or. 200 0,000081 
or. 225 0,000072 
or. 250 0,000075 

Blijvendo verkorting op 10 mm. hoogte v. ' t  
onderzochte sttJ..11: 0,058 mm. 

Pb 2�0 kg. = 35,7 kg. (na 16 min. druk) 

gemi-d�de_l_d_0-,0-0_0_0_9_3_ ' 
No. XIX (No. 47 Chr. L.) 
29/XII '99. 25 J. oud. 
Ov�rleden 28/XII. Sect. 29/XII. Tuberculosis pulmonum. 
Aanvankelijke hoogte v. 't onderzochte stuk 14 mm. f = 7,9 

or. 125 0,0000226 
or. 150 0,0000286 
or. 175 0,0000285 
or. 200 0,0000423 
or. 225 0,0000502 
or. 250 0,0000451 

Blijvende verkorting bij 1,,00 kg. druk 0mm. 
Pb = �6i kg. = 31,6 kg. (na 4 min. druk) , ------

gemiddeld 0,0000362 
No. XX " (No. 48 Chr. L.) 
31/XII '99. Vr. - 22 J. oud. 
Overleden 29/XII. 'Sect. 30(XII. Tuberculosis pulmonum. 
Aanvankelijke hoogte v. 't onderzochte stuk 14 mm. f = 8,2 

or. 75 0,0000195 
or. 100 0,0000293 
or. 125 0,0000351 
or. 150 0,0000586 
oc 175 0,0000502 
or. 200 0,0000805 
or. 225 0,0000716 
or. 250 0,0000703 

Blijvende verkorting bij 100kg. druk 0mm. 
250 Pb > S2 kg. = > 30,5 kg. , 

gemiddeld 0,0000519 

cm2. 

cm2 • 
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No. XXI (No. 49 Chr. L.) 
3/I 1900. M. 32 J. oud. Overleden 1/I. Seot. 3/I. Tuberculosi.s pulmonum. 
Aanvankelijke hoogte v. 't onderzochte stuk 14 mm. f = 7,9 cm2 • ex. 50 0,0000282 ex. 75 0,0000940 ex. 100 0,0000846 

ex. 125 0,0000677 ex. 150 0,0000754 ex. 175 0,0000967 ex. 200 0,0000846 
ex. 225 0,0000627 ex. 250 0,0000903 

Blijvende verkorting bij 100 kg. druk 0 mm . . 250 Pb > 7,9 kg. = > 31'6 kg. gemiddeld 0,0000739 
No. XXII (No. 50 Chr. L.) 
4/XI '99. M. 39 J. oud. 
Overleden 3/XI. Sect. 4/XI. Haemorrhagia cerebri. 
Aanvankelijke hoogte v. 't onderzochte stuk 14 mm. f = 8,2 cm2• ex. 25 0,0000586 

ex. 50 0,0000293 
ex. 75 0,0000976 
ex. 100 0,0000732 
ex. 125 0,0001054 
ex. 150 0,0000878 ex. 175 0,0000920 ex. 200 0,0000878 
ex. 225 0,0000846 

et. 250 0,0001027 
Blijvende verkorting bij 100 kg. druk O mm. 

250 Pb � 8,2 kg. � S0,5 kg. gemiddeld 0,0000819 
No. XXIII (No. 51 Chr. L.) 
21/XI '99. Vr. 16 J. oud. 
Overleden 20/XI. Sect. 21/XI. Meningitis cerebrospinalis. 
Aanvankelijke hoogte v. 't onderzochte stuk 14 mm. f = 7,5 cm2• 

ex. 75 0,0000164 
ex. 100 0,0000268 ex. 125 0,0000428 ex. 150 0,0000714 ex. 175 0,0000689 
ex. 200 0,0000603 
a.. 225 0,0000655 oc 250 0,0000643 Blijvende verkorting bij 100 kg. druk 0 mm. 250 Pb > 7 5 

kg. = > 33,3 kg. , gemiddeld 0,0000522 



49 -

No. XXIV (No. 52 a Chr. L.) 
21/XI '99. Vr. 7 J. oud. 
Overleden 20/XI. Soot. 21/XI. Meningitis tuberculosa. 
Aanvankelijke hoogte v. 't oderzochte stuk 9,0 mm. f = 2,7 cm2 

a. 25 0,0000600 

a. 50 0,0001200 

a. 75 0,0001600 

a. 100 0,0002100 

a. 125 0,0002160 

a. 150 0,0003000 

a. 175 0,0005400 

a. 200 0,0005775 

a. 225 0,0006200 

a. 250 Breuk 
Blijvende ver¼orting bij 100 kg. druk, 

berekend op 10 mm. lengte 0,0166 mm. 
250 Pb = 2 7 kg. = 92,6 kg. ' 

gemiddeld 0,0003155 

No. XXV (No. 52 b Chr. L.) 
Dezelfde als 52 a, maar hier de 2e lumb. wervel. 
Aanvankelijke hoogte v. 't onderzochte stuk 9,4 mm. f = 4,2 cm2. 

a. 75 0,0000300 

a. 100 0,0000446 

a. 125 0,0000357 

a. 150 0,0000600 

a. 175 0,0000510 

a. 200 0,0001400 

a. 225 0,0004460 

a. 250 0,0002055 
Blijvende verkorting bij 100 kg. druk O mm. 

250 Pb > 4 2 kg. = > 59,5 kg. 
' 

gemiddeld 0,0001266 

No. XXVI (No. 53 Chr. L.) 
24/I 1900. Vr. 21 J. oud. 
Overleden 21/I. Sect. 22/I. Endocarditis verrucosa. 
Aanvankelijke hoogt6 v. 't onderzochte stuk 13 mm. 

a. 25 0,000134 
r,., 50 0,000092 
a. 75 0,000092 
a. 100 0,000067 
a. 125 0,000080 
1x. 150 0,000099 
a. 175 0,000080 

f = 7,4 cm2 • 

4 
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oc 200 
oc 225 
oc 250 

50 

0,000088 
0,000096 
0,000091 

Blijvende verkorting bij 100 kg. druk, 
berekend per 10 mm. 0,03 mm. 

250 Pb > 7 4 kg. > 33,8 kg. ' 
gemiddeld 0,000082 

No. XXVII (No. 54 Chr. L.) 
28/I 1900. Vr. 7 J. oud. 
Overleden 26/I. Soot. 27 /I. Tuberculosis pulmonum. 
Aanvankelijke lioogte v. 't onderzochre stuk 9,0 mm. f = 4,7 cm2 • 

oc 25 0,000167 
oc 50 0,000093 
oc 75 0,000195 
oc 100 0,000157 
oc 125 0,000184 
oc 150 0,000209 
oc 175 0,000226 
oc 200 0,000292 

Blijvende verkorting bij 100 kg. druk per 
10 mm. = 0,049 mm. 

225 Pb = 4 7 kg. = 4 7,8 kg. ' 
gemiddeld 0,000190 

No. XXVIII (No. 55a.  Chr. L.) 
28/I 1900. Vr. 4 J. oud. 
Overleden 26/I. Sect. 27 /I. Pneumonie.. 
Aanvankelijke hoogte v. 't onderzochre stuk 7,2 mm. f = 4,2 cm2. 

oc 25 0,000466 
oc 50 0,000187 
<:J., 75 0,000132 
oc 100 0,000093 
oc 125 0,000100 
oc 150 0,0001 17 
oc 200 Breuk. 

Blijvende verk. bij 100 kg. druk, 0,016 mm. 
200 Pb = 4 2 kg. = 47,6 kg. ' 

gemiddeld 0,000182 

No. XXIX (No. 55 b 0hr. L.) 
Dezelfde als bij No. XXVIII. Vert. lumb. II. 
Aanvankelijke hoogte v. 't onderzochte stuk 7,2 mm. f = 4,0 cm2 • 



oc 50 
oc 75 
oc 100 
oc 125 
oc 150 
oc 175 
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0,000444 
0,000444 
01000400 
0,000289 
0,000259 
0,000508 

Blijvende verkorting bij 100 kg. druk 0 mm. 
200 Pb = 4 kg. = 50 kg. 

gemiddeld 0,000390 
No. XXX (No. 57 Chr. L.) 
21/II '99. M. 6 J. oud. Overleden 20/II. Seot. 21/II. TuberculosÎB universalis. 
Aanvankelijke hoogte v. 't onderzochte stuk 8,5 mm. f = 5,0 mm., 

oc 25 0,0010 oc 50 0,0012 oc 75 0,0014 
oc 100 0,0013 oc 125 0,0013 Blijvende verkorting bij 100 kg. druk per 

10 mm. = 0,058 mm., bij 30 kg. druk = 
0,00!:14 mm. 

Pb = l:O kg. -:  30 kg. 
gemiddeld 0,00124 

No. XXXI (No. 58 Chr. L.) 
4/III '99. Vr. 8 J. oucl. 
Overleden 26/II. Seot. 28/II. Absce.ss. peil'inephr. Laparot. Morbus oordis. 
Aanvenkelijke hoogte v. 't onderzochte stuk 9,0 mm. f = 5,5 cm2• 

oc 25 0,00098 oc 150 0,00088 oc 175 0,00064 oc 200 0,00076 Blijvende verkorting bij 150 kg. druk per 10 mm = 0,24 mm. 
250 Pb > 65 kg. > 45,4 kg. , 

gemiddeld 0,000815 
No. XXXII. 15/X '08. A. K. 61 J. Vr. 
Overleden 14/X. Seot. 15/X. Carcin. anaemie. La,parotomie, Gastro

ën t.erostomie. 
Aanvankelijke hoogte v. 't gemeten stuk 10 mm. f = 12 cm2. 

4* 
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kg. Verkorting Ela-stische 
druk in 1/iooo mm. verkorting 

10 
20 0,0 
10 
30 6,3 1,3 0,00015 
20 5,0 
40 9,7 3,7 0,00022 
20 6,0 
50 12,8 5,7 0,00023 
20 7,1 
60 16,5 7,5 0,00022 
20 9,0 
70 19,7 9,3 0,00022 
20 10,4 
80 24,0 11,3 0,00023 
20 12,7 . 
90 27,0 12,7 0,00022 
20 14,3 

100 30,0 14,0 0,00021 
20 16,0 

120 36,0 16,0 0,00019 
20 20,0 

140 44,0 16,6 0,00017 
20 27,4 

160 52,4 16,9 0,00014 
20 35,5 

180 60,0 16,6 0,00012 
20 43,4 

200 70,0 14,6 0,00010 
20 55,4 gem. 0,000186 

270 - Breuk. 
Blijvende verkorting bij 100 kg. druk 0,020 mm. 

270 
Pb = 

12 
kg. = 22,5 kg. 

No. XXXIII. 
R. S. 16 J. M. 14/X '08. 
Overleden 13/X. Seot. 14/X. Phthisis pulm. Empyeem. Ribresectie. 

Thrombose v. d. venen v. 't I. been. 
Aanvankelijke hoogte v. 't gemeten stuk 10 mm. f = 11 cm2. 

kg. Verkorting Elastische 
druk in 1/i000 mm. verkorting a.. 

10 0,0 
20 1 ,  7 • 1 ,6 0,000176 
10 0,1 
30 5,0 4,1 0,000225 
10 0,9 
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kg. Verkorting Ela.st:i.sche 
druk in 1/1000 m.m. verkorting a, 

40 9 ,3 5,7 0,000209 
50 10,9 7,0 0,000192 
10 3,9 
60 11 ,9 7,9 0,000174 
10 4,0 
70 12,3 8,3 0,000152 
10 4,0 
80 13,0 9,0 0,000141 
10 4,0 
90 13,2 9,2 0,000126 
10 4,0 

100 14,0 10,0 0,000122 
10 4,0 

110 14,3 10,3 0,000113 
10 4,0 

120 15,0 1 1,0 0,000110 
10 4,0 

130 
10 

140 15,9 12,0 0,000101 
10 3,9 

160 16,5 12,5 0,000081 
10 4,0 

180 17,5 13,7 0,000088 
10 3,8 

200 18,8 14,9 0,000086 
10 3,9 gem. 0,000140 

726 Breuk. 
Blijvende verkorting bij 100 kg. druk 0,004 mm. 
Blijvende verkorting bij 30 kg. druk 0,0036 mm. 

726 Pb =
1

1 kg. = 66 kg. 

No. XXXIV. 
R. M. 11 M. 12/X '08. 
Overleden 10/X. Sect. 12/X. Rachitis. Pneumonie. Hartzwekte. 
Aanvankelijke hoogte v. 't onderzochte stuk 5 mm. f = 3,06 cm2 • 

kg. Verkorting Ela.stische 
druk in 1Aooo mm. verkorting a, 

5 0,0 
lQ 40 5 0,000612 

5 35 
15 88 32 0,00196 

5 56 
20 133 4 7 0,00192 

5 86 



kg. druk 
25 5 
30 5 
35 5 
40 5 
45 5 
50 

Verkorting in 1/1000 mm. 
225 
140 

'310 
180 
380 
260 

465 
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Elastische verkorting 
85 

130 

120 

50 

(J, 

0,002601 

0,00265 

0,00210 

0,00068 
5 415 gem. 0,00179 Blijvende verkorting bij 30 kg. druk 0,36 mm., b"erekend op 10 mm. als hoogte v. 't onderzochte stuk. 

No. XXXV. 
P. K. M. 1½ J. 9/X '08. Overleden 7 /X. Sect. 9 /X. Pneumonie. Hartzwakte. Rachitis. Aanvankelijke hoogte v. 't onderzochte stuk 5 mm. f = 2,8 cm2• 

kg. Verkorting Elastische druk in 1/i000 mm. verkorting a., 

10 0,0 
15  21,0 2,3 0,000129 
10 18,7 
20 49,0 10,0 0,00056 
10 39,0 
25 71,2 22,7 0,000846 
20 48,5 
30 76,5 27,0 0,000972 
10 49,5 
35 96,5 30,9 0,000692 
10 65,6 
40 180,0 38,5 0,000720 
10 141,5 
45 227,0 36,0 0,000574 
10 191,0 
50 330,0 22,8 0,000318 
10 307,2 gem. 0,000601 Blijvende verkorting -bij 30 kg. druk berekend op 10 mm als hoogte v. 't onderzochte stuk 0,28 mm. Groote nawerking van den druk ; de schaal wilde nauwelijks tot stilstand komen. 

No. XXXVI. 
E. W. Vr. 52 J. 17/X '08. 
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Overleden 16/X. Sect. 1 7 /X. Carcinoma uteri. Sclerosis oordis. 
da.ire anaemie. 

f = 9,5 cm2• 
kg. Verkorting 

druk in 1
/1000 m.m. 

10 0,0 
15 0,5 
10 0,0 
20 1,5 
10 0,7 
25 2,8 
10 1,1 
30 3,0 
10 1 ,0 
40 4,7 
10 1,9 
50 7,0 
10 2,8 
60 9,0 
10 3,7 
70 11,0 
10 4,5 
80 12,5 
10 5,3 
90 14,0 
10 6,1 

100 15,5 
10 7,0 

120 18,5 
10 8,1 

140 21,0 
10 10,0 

180 28,0 
10 15,0 

200 31,0 
10 16,5 

385 
Blij ven de verkorting bij 

.,, " " 
385 

Pb = 915 
kg. . 40,5 kg. 

No. XXXVII. 

Elastische 
verkorting IX, 

0,5 0,000095 

0,8 0,000076 

1,7 0,000107 

2,0 0,000095 

2,7 0,000089 

5,2 0,000123 

5,3 0,000101 

6,5 0,000103 

7,2 0,000097 

7,9 0,000094 

8,5 0,000090 

10,4 0,000090 

11 ,0 0,000080 

13,0 0,000072 

14,5 0,00072 
gem. 0,000092 

Breuk:' 
30 kg. druk 0,0019 mm. 

100 , ,  " 0,0075 " 

Secun-

J. J. Vr. 70 J. 19/VIII '08. 
Overleden 17 /VIII. Soot. 18/VIII. Tbc. pulm. UillV. Arteriosklerose, 

Myocarditis. Pleuritis. 
Aanvankelijke hoogte v. 't onderwchte stuk 10 mm. f = 13,5 cm2 • 



kg. Ver korting 
druk in 1/iooo mm. 

20 0,0 
40 14,7 
20 11 ,8 
60 27,0 
20 22,0 
80 35;0 
20 28,8 

100 41,5 
20 35,1 

120 45,8 
20 39,3 

140 48,7 
20 43,4 

160 49,7 
20 45,6 

180 51,0 
20 42,0 

56 -

Elastische 
verkorting 

2,9 

5,0 

6,2 

6,4 

6,5 

5,3 

4,1 

9,0 

288 Breuk. 

0,000196 

0,000170 

0,000140 

0,000108 

0,000087 

0,000059 

0,000040 

0,000076 
gem. 0,000109 

Blijvende verkorting bij 30 kg. druk 0,0169 mm. 
, , ,  100 ,, ,, 0,0393 ,, 

288 Pb 
13 5 kg. = 21,3 kg. ' 

No. X,""{XVIII. 
Vr. 20 J. 14/VIII '08. 
Overleden 12/VIII. Sect. 13/VIII. Phthisis pulmonum. 
Aanvankelijke hoogte v. 't onderzochte stuk 10 mm. f = 8,8 cm2. 

kg. Verkorting Elastische 
druk in 1/iooo mm. verkorting oc 

10 0,0 
20 4,0 0,6 0,000053 
10 3,4 
30 8,2 3, 7 0,000163 
10 4,5 
40 12,2 8,1 0,000240 
10 4,1 
50 16,8 12,3 0,000271 
10 4,5 
60 20,7 16,0 0,000280 
10 4,7 
70 24,5 19,1 0,000280 
10 5,4 
80 29,2 22,4 0,000280 
10 6,8 
90 34,2 27 ,1 0,000298 
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kg. Verkorting Ela.stische 
druk in 1

/1000 mm. verkorting r:1., 

10 7,1 
100 39,3 31,3 0,000306 

10 8,0 
110 44,1 34,7 0,000305 

10 9,4 
120 49,2· 39,2 0,000334 

10 10,0 
130 53,8 40,2 0,000295 

10 13,6 
140 57,5 43,3 0,000290 

10 14,2 
150 81,0 44,4 0,000279 

10 16,6 
160 65,3 47,3 0,000277 

10 18,0 
170 67,8 48,3 0,000266 

10 1 9,5 
180 70,5 49,8 0,000242 

10 20,7 
190 74,1 51,3 0,000246 

10 22,8 
200 76,1 52,8 0,000246 

10 23,3 
210 78,4 

10 
220 78,3 53,1 0,000229 

10 25,2 
230 81,0 54,3 0,000220 

10 26,7 
240 83,0 54,3 0,000200 

10 28,7 
250 84,7 54,2 0,000198 

10 30,5 gem. 0,000252 
540 Breuk. 

Blijvende verkorting bij 30 kg. druk 0,0041 mm. 
" 100 " " 0,0094 " 

540 
Pb 8 8 kg. = 61,4 kg. ' 

No. XXXIX. 
17  J. M. 16/VII '08. 
Overleden 14/VII. Seot. 1 ó/VII. Pneumonie a. d. beide onderste long-

kwabben na strumectomie wegens Morb. Basedowii. 
Aanvankelijke hoogte v. 't gemeten stuk 10 mm. f = 12,0 cmll. 
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kg. Verkorting Elastische 
druk in 1/i000 mm. verkorting rJ., 

20 0,0 
40 7,2 5 ,2 0,000312 
20 2,0 
60 14,2 11,6 0,000458 
20 2,6 
80 19,1 16,3 0,000326 
20 2,8 

100 22,9 19,7 0,000299 
20 3,2 

120 26,4 22,6 0,000271 
20 3,8 

140 29,8 25,6 0,000256 
20 4,2 

150 31,2 26,7 0,000246 
20 4,5 

160 32,6 27,6 0,000235 
20 5,0 

170 33,9 28,6 0,000228 
20 5,3 

180 35,1 '29,9 0,000224 
20 5,2 

190 36,8 31.7 0.,000228 
20 5,1 

200 38,1 32,1 0,000214 
20 6,0 gem. 0,000275 

Blij ven de verkorting bij 30 kg. druk 0,0023 mm. 
" 100 " " 0,0038 " 

No. XX.XX. 
Als voren opnieuw aan drukproeven onderworpen. 

kg. Verkorting Elastische 
druk in 1 /iooo mm. verkorting rJ., 

20 0,0 
40 4,0 4,0 0,000240 
20 0,0 
60 10,5 10,5 0,000315 
20 0,0 
80 14,7 14,7 0,000294 
20 0,0 

100 17,9 17,9 0,000269 
20 0,0 

120 21,1 21,1 0,000253 
20 0,0 

140 24,1 " 24,1 0,000241 
20 0,0 
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kg. Verkorting Elastische 
druk in 1/1000 mm. verkorting ex, 

160 27,2 26,0 0,000223 
20 1,2 

180 30,2 29,8 0,000227 
20 0,4 

200 32,0 31,0 0,000207 
20 1,0 

220 34,9 33,7 0,000202 
20 1,2 

240 37,5 35,5 0,000176 
20 2,0 

260 40,0 37,8 0,000189 
20 2,2 . 

280 42,2 40,1 0,000186 
20 2,1 

300 44,9 42,7 0,000183 
20 2,2 

320 47,2 45,0 0,000180 
20 2,2 

340 50,0 46,2 0,000173 
20 3,8 

360 54,8 49,3 0,000170 
20 5,5 

380 56,5 50,4 0,000168 
20 6,1 

400 59,1 52,0 0,000164 
20 7,1 

420 61,5 54,5 0,000164 
20 7,0 

440 63,9 55,9 0,000160 
20 8,0 

460 67,8 59,3 0,000161 
20 8,5 

480 78,0 
20 

500 88,2 73,0 0,000183 
20 15,2 gem. 0,000205 

650 geen breuk. 
Blijvende verkorting bij 30 kg. druk 0,0 mm. 

" " " 100 " " 0,0 ,, 
650 Pb > 12 kg. > 54,2 kg. 

No. XXX.XI. 
2 J. Osteomyelitis. 
Aanvankelijke hoogte v. 't onderzochte stuk 10 mm. (hierin wat kraak

been) f = 5,6 cm2. 
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kg. Verkorting Elastische 
druk in 111000 mm. verkorting a., 
20 ? ?0,0 
30 80,2 30,2 0,00169 
20 50,0 
40 139,0 30,0 0,00084 
20 109,0 
50 149,2 14,4 0,00025 
20 134,8 
60 160,0 22,9 q,00032 
20 137,1 
70 171,1 26,4 0,00029 
20 141,7 
80 196,2 43,2 0,0040 
20 153,0 
90 260,0 63,0 0,00050 
20 197,0 

100 306,0 54,7 0,00038 
20 251,3 gem. 0,00058 

Het. oogenblik van 't breuk verschijnsel niet duidelijk te bepalen. 
Blijvende verkorting bij 30 kg. 0,134 mm. 

No. XXX.XII. 
Tr. L. M. 47 J. 26/X '08. 
Overleden 24/10. Sect. 26/X. Phthisis pulm. 
Cavernen in beide longtoppen ; Tbc. bronchitis, tracheïtis, laryngitis. 
Algem. marasmu.s. Hoogte onderzochte stuk gewoon f = 13,5 cm2. 

kg. Verkorting Elastische 
druk in 1/iooo m.m. verkorting a., 

5 0,0 
10 1,5 0,2 0,000054 ? ?  
5 1,3 

15 2,5 0,2 0,000027 ? ? 
5 2,3 

20 2, 7 0,1 0,000009 ? ? 
5 2,6 

25 2,9 0,1 0,000007 ? ? 
5 2,8 

30 3,1 0,0 
5 3,1 

40 3,3 0,0 
5 3,3 

50 3,5 0,0 
5 3,5 

60 4,0 0,0 
5 4,0 

80 5,1 0,4 0,0000072 
5 4,7 



kg. Verkorting 
druk in 1/1000 mm. 
100 6,1 

5 5,3 
120 7,1 

6 6,0 
140 9,0 

5 7,1 
160 10,Q 

5 8,0 
180 11 ,0 

5 8,1 
200 14,0 

5 10,1 

61 -

Elastische 
verkorting 

0,8 

1,1 

1,9 

2,0 

2,9 

3,9 

938 Breuk .  

(J.. 

0,0000113 

0,0000129 

0,000019 

0,000017 

0,000021 

0,000027 
gem. 0,000019 

Blijvende verkorting bij 30 kg. druk 0,0032 mm 
,, ,, ,, 100 " 0,0055 , ,  

938 Pb = 13 6 kg. = 69,4 kg. ' 
No. XXX.XIII. 
A. T. Vr. 44 J. 28/X '08. 
Overleden 27 fX. Soot. 28/X. Phthisis pu.lmonu.m. Enteritis. 
Hoogte v. 't onderzochte stuk als gewoonlijk f = 8,2 cm2 . 

kg. Verkorting Elastische 
druk in 1/iooo mm. verkorting oc 

5 0,0 
10 5,0 1,9 0,000312 
6 3,1 

15 7,8 1,6 0,000123 
5 6,3 

20 20,5 1,5 0,000082 
5 19,0 

25 24,3 4,3 0,000176 
5 20,0 

30 27,5 4,6 0,000148 
5 23,0 

40 32,0 6,7 0,000238 
6 26,3 

60 35,0 7,0 0,000123 
6 28,0 

60 38,2 8,2 0,000122 
5 30,0 

80 42,0 9,0 0,000099 
5 33,0 

100 44,5 11,0 0,000096 
6 33,5 



kg. 
druk 
120 

5 
140 

5 
160 

5 
180 

5 
200 

5 

Verkorting 
in 1

(1000 mm. 
48,0 
37,1 
50,0 
39,5 
52,0 
41,0 
53,5 
43,0 
55,0 
44,3 
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Elastische 
verkorting 

10,9 

10,5 

11 ,0 

10,5 

10,7 

940 Breuk. 

r:1., 

0,000078 

0,000063 

0,000058 

0,000050 

0,000045 
gem. 0,000114 

Blijvende verkorting bij 30 kg. druk 0,0246 mm. 
, ,  ,, ,, 100 " 0,0344 ,, 

940 Pb = 8 2 kg. = 114,6 kg. ' 

No. ' XXXXIV. 
M. M. 44 J. M. 4/XI '08. 
Overleden 2/XI. Sect. 4/XI '08. Phthisis pulmonum. Hartzwakte. 
Hoogte v. 't onderzochte stuk 10 mm. f = 8,86 om2. 

kg. Verkorting Elastische 
druk in 1Aooo mm. verkorting (1. 

5 0,0 
10 6,0 0,8 0,000142 
5 5,2 

15 9,0 1,2 0,000106 
5 7,8 

20 11,7 2,0 0,000118 
5 9,7 

25 13,5 2,5 0,000106 
5 11,0 

30 14,0 2,0 0,000071 
5 12,0 

40 14,3 2,0 0,000051 
5 12,3 

50 14,6 1,6 0,000032 
5 13,0 

60 15,0 2,0 0,000032 
5 13,0 

80 15,1 2,1 0,000025 
5 13,0 

100 15,� 1,9 0,000018 
5 13,4 

120 15,5 2,1 0,000016 
5 13,4 



kg. 
druk 
140 

5 
160 

5 
180 

5 
200 

5 

Verkorting 
in 1/iooo mm. 

15,8 
13,8 
16,0 

13,8 
16,0 

13,8 
16,4 
14,0 

63 -

Elastische 
verkorting 

2,0 

2,2 

2,2 

2,4 

760 Breuk·. 

(J,, 

0,000013 

0,000013 

Q,000011 

0,000011 
gem. 0,000051 

Blijvende verkorting bij 30 kg. druk 0,012 mm. 
,, ,, ,, 100 ,, ,, 0,013 , ,  

760 Pb = 
8 86 

kg. = 95,8 kg. ' 
No. XXXXV. 
K. H. mnl. 1 J. 4/XI '08. 
Overleden 3/XI. Sect. 4/XI. Tbc. otitis media duplex. 
Hoogte v. 't onderzochte stuk ½ cm. f = 2,12 cm2. 

kg. Verkorting Elastische 
druk in 1/1ooo mm. verkorting 

2 0,0 

4 15,0 

2 8,5 
6 33,0 

2 13,0 
8 52,5 
2 18,5 

10 78,5 
2 25,5 

12 125,5 
2 55,0 

14 152,5 
2 69,0 

16 175,0 

2 81,0 

18 199,0 

2 93,0 

20 228,0 

2 113,0 

25 295,0 

2 133,0 

30 324,0 
2 143,0 

40 

2 
50 

2 

6,5 

20,0 

34,0 

52,5 

70,0 

83"0 

94,0 

106,0 

115,0 

162,0 

181,0 

Breuk ? ?  

0,001328 

0,002100 

0,002400 

0,002782 

0,002968 

0,002932 

0,002704 

0,002809 

0,002709 

0,002986 

0,002740 
gem. 0,002587 
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Blijvende vl)rkorting bij 30 kg. 0,286 mm.,  berekend op 10 mm. 
lengte v. 't onderzochte stuk. 

38 
Pb < 

2 12 
kg. < 19 kg. ' 

28 
Pb > 

2 12 
kg. > 13 kg. ' 

No. XXXXVI. 
H. G. mnl. 1¼ J. 7/XI '08. 
Overleden 4/XI. Sect. 7/XI. Verbranding. Rachitis. 
Hoogte onderzochte stuk 0,5 cm. f = 3 j7 cm2 • 

kg·. Verkorting Elastische 
druk in 1/1000 mm. verkorting rJ., 

2 0,0 
4 3,0 0,8 0,000296 
2 2,2 
6 4,0 1 ,0 0,000185 
2 3,0 
8 
2 

10 5,0 1,8 0,000259 
2 3,2 

12 9,0 5,8 0,000429 
2 3,2 

14 13,2 10,2 0,000629 
2 3,0 

16 15,0 12,0 0,000634 
2 3,0 

18 . 16,1 13,1 0,000606 
2 3,0 

20 17,0 14,0 0,000576 
2 3,0 gem. 0,000448 

25 Breuk. 
Aan de wervel zelf makroskopisch geen teekenen v. rachitis = 

het intermediaire kraakbeen vormde een smalle rechte zone. 
26 

Pb = 
3

·
7 

kg. = 6,7 kg. ' 
No. XXXXVII. 
F. F. mnl. 71 J. 7/XI '08. 
Overleden 6/XI. Sect. 7 /XI. Levercirrhoae. 
Hoogte v. het onderzochte stuk 10 mm. f = 10 cm2. 

kg. Verkorting Elastische 
druk in 1/1000 mm. verkorting rJ.. 

5 0,0 
10 3,8 0,6 0,00012 
5 3,2 
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kg. V er korting· Elastische 
druk in 1/1000 mru. verkorting (J. 

15 7,1 1,1 0,0001 1  
5 6;0 

20 8,5 0,7 0,000047 
5 7,8 

30 10,3 2,5 0,000100 
5 7,8 

40 11,4 3,1 0,000090 
5 8,3 

50 12,5 3,6 0,000080 
5 8,9 

60 13,5 4,3 0,000080 
5 9,2 

80 15,0 5,4 0,000072 
5 9,6 

100 16,5 6,3 0,000066 
5 10,2 

120 17,1 6,1 0,000053 
5 11,0 

140 19,5 8,2 0,000060 
5 11,3 

160 21,0 9,5 O,OU0061 
5 11,5 

180 22,5 10,8 0,000062 
5 11,7 

200 24,0 12,3 0,000063 
5 11,7 gem. 0,000076 

494 Breuk. 
Blijvende verkorting hij 30 kg. druk. 0,008 mm. 

,, ,, ,, 100 " 0,010 
494 Pb = to kg. = 49,4 kg. 

No. XXXXVIII. 
A. B. mnl. 23 J. 12/XI '08. 
Overleden 10/XI. Sectie 12/XI. Schedelfractuur ; fract. v .  d. Bovenkaak, 

Pneumonie . 
Hoogte v. 't onderzochte stuk als gewoon, f = 11 cm2 . · 

kg. Verkorting Elastische 
druk in 1/1000 mm. verkorting o:. 

5 0,0 
10 0,0 

5 0,0 
15 1,0 1 ,0 0,00011 

5 � 0,0 
20 1,2 1 ,2 0,000088 

5 0,0 
5 



kg. Verkorting 
druk in 1/1ooo mm. 

25 3,0 
5 0,0 

30 3,5 
5 0,0 

40 3,8 
5 0,1 

50 4,0 
5 0,1 

60 4,2 
5 0,1 

80 4,4 
5 0,2 

100 4,4 
5 0,3 

120 4,5 
5 0,3 

140 4,6 
5 0,8 

160 4,8 
5 0,9 

180 5,2 
5 1 ,0 

200 5,4 
5 1,2 

66 -

Elastische 
verkorting 

3,0 

3,5 

3,7 

3,9 

4,1 

4,2 

4,1 

4,2 

3,8 

3,9 

4,2 

4,2 

1260 Breuk. 

(1. 
0,000165 

0,000154 

0,000116 

0,000095 

0,000082 

0,000062 

0,000048 

0,000040 

0,000030 

0,000028 

0,000026 

0,000024 
gem. 0,000076 

Blijvende verkorting bij 30 kg. druk 0,0005 mm. 
, ,  ,, , ,  100 , , ,, 0,0030 , ,  

_1260 _ 2 Pb -11 
kg. - 114 kg. per cm . 

No. XLIX. 
E. H. 65 J. mnl. 24/XI '08. 

I 

Overleden 23/XI. Sectie 24/XI. Sterke algem. anaemie. Longoedem. 
Hydrothorax. Stuwing in de abdomin. organen. 

Hoogte v. 't gemeten stuk gewoon. f = 11,65 cm2• 

kg. Verkorting Elastische 
druk in 1/\0oo mm. verkorting 

5 0,0 
10 5,3 0,3 
5 5,0 

15 6,5 1,0 
5 5,5 

20 7,7 2,0 
5 5,7 

25 9,0 2,3 
5 6,7 

(1. 

. 
0,000070 

0,000230 

0,000150 

0,000130 
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, kg. Verkorting Elastische 

druk in 1/1000 mm. verkorting a.. 
30 10,0 3,0 0,000140 
5 7,0 

40 12,0 3,9 0,000130 
5 8,1 

50 14,4 5,4 0,000140 
5 9,0 

60 15,3 6,2 0,000130 
5 9,1 

80 18,5 8,0 0,000120 
5 10,5 

100 22,0 10,1 0,000120 
5 11,9 

120 25,5 12,3 0,000120 
5 13,2 

140 28,9 15,1 0,000150 
5 13,8 

-160 32,7 17,9 0,000130 
5 14,8 

180 37,0 21,6 0,000140 
5 15,4 

200 41,5 25,4 0,000140 
5 16,1 gem. 0,000137 

477 Breuk. Blijvende verkorting bij 30 kg. druk 0,0073 mm. 
" " ,, 100 " 0,0122 ,. 

Pb = l�::5 k�. = ll kg. 
No. L. 
F. K. ·vr. 36 J. 3/XJJ. '08. Overledeu 1/XII. Sooti.e 3/XII. Floride long tbc. Uitgebreide kazige pneumonie in de rechter bovenste long. Hoogte v. 't gemeten stuk gewoon f = 14 cm2. kg. Verkorting Elastische druk in 1/i000 mm. verkorting a.. 

5 0,0 
10 3,(1 0 15 0,000140 
5 2,5 

15 6,3 0,8 0,000120 
5 5,5 

20 7 ,0 0,5 0,00004 7 
5 6,0 

25 8,0 0,7 0,000049 
5 7,3 

30 8,6 0,7 0,000040 
5 7,9 

5• 



kg. Verkorting· 
druk in 1/1000 mm. 

40 9,8 
5 7,5 

50 10,0 
5 7,3 

60 10,0 
5 8,0 

80 10,3 
5 7,8 

100 10,8 
5 8,1 

120 11 , 1  
5 8,6 

140 11 ,7  
5 8,9 

160 12,0 
5 9,3 

180 12,2 
5 9,8 

200 12,5 
5 10,2 

1190 
Blijvende verkorting bij 

" " 
Pb = 1 190 

kg. = 85 
14 

No. LI. 

" 
kg. 

68 ' 
Elastische 
verkorting oc 

2,3 0,000092 

2,7 0,000084 

2,0 0,000050 

2,5 0,000047 

2,7 0,000039 

2,5 0,000039 

2,8 0,00002� 

2 ,7 0,000024 

2,4 0,000021 

2,3 0,000016 
gem. 0,000055 

Breuk. 
30 kg. druk 0,0077 mm. 

100 0,0082 " 

H. K. Vr. 75 J. 4/XII '18. 
Overleden 4/XII. Sectie 4/XII. Oroup. Pneumonie v. cl. 1. long in 't stad. 

der roode hepatisatie. Bronchitis fibrinosa links. Catarrhale Pneu
monie r. 

Hoogte \'. 't onderz. stuk 10 mm. f = 9,4 cm2. 

kg. Verkorting Elastische 
druk in 1/1000 mm. verkorting. oc 

5 0,0 
10 1,8 1,6 0,00030 
5 0,2 

15 4,1 2,1 0,00020 
5 2,0 

20 
5 

25 
5 

30 
5 

5,4 
2,2 
6,0 
2,8 
6,5 
3,5 

3,2 0,00020 

3,2 0,00015 

3,0 0,00011 
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kg. Verkorting· Elastische 

druk in 1/1000 mm. verkorting· Cl. 

40 8,0 4,0 0,000il.O 
5 4,0 

50 9,0 5,8 0,00012 
5 4,2 

60 10,0 5,3 0,00009 
5 4,7 

80 11 ,2  6,2 0,00007 
5 5,0 

100 12,0 7,0 0,00007 
5 5,0 

120 13,0 8,5 0,00007 
5 4,5 

140 14,5 10,5 0,00007 
5 4,0 

rno 15,7. 11 ,7 0,00007 
5 4,0 

180 17,5 13,3 0,00007 
5 4,2 

200 19,0 14,3 0,00007 
5 4,7 gem. 0,000117 

482 Breuk. 
Blijvende verkorting bij 30 kg. qrnk 0,0037 mm. 

" ,, " 100 " 0,0049 " 
842 kg. Pb = - kg. = 61 9,4 

No. Leeft. Diagn. Gem. elast. coëff. 
1 20 lll. Fract. vertebr. 0,000575 
2 2 m. Pneumonie 0,000140 
3 68 m. Bronch., pneum., nephr. 0,0000367 
4 8 m. Meningitis ? ? 0,000231 
5 61 m. Ca. pylori, diabetes 0,0000223 
6 21 m. Tbc. pulm. 0,0000766 
7 36 m. Tbc. pulm. 0;000147 
8 63 vr. Coma diab. 0,000159 
9 47 vr. Arteriosklerose 0,000113 

10 65 vr. Morb. cordis 0,000194 
1 1  8 m .  ? ? 0,0000375 
12 10 m. Pneum. croup. 0,0000258 
13 51  m.  Tbc. pulm. ' 0,0000361 
14 48 m. Nephr. haemorrh. cerebri 0,0000604 
15 20 vr. Tbc. pulm. 0,0000758 
16 43 m. Tbc. pulm. 0,0000864 
17 22 m. Fract. cranii 0,0000711 
18 38 vr. Tbc. puim. 0,000093 



No. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 (40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 

Leeft. 25 m. 22 vr. 32 m. 39 m. 16 vr. 7 vr. 7 IJ 21 vr. 7 vr. 4 vr. 4 " 6 m. 8 vr, 61 vr. 

- 70 

Diagn. Tbc. pulm. Tbc. puhn. Tbc. pulm. Haemorrhagia cerebri Mening. cerebrospin. Mening. tub. ,, ,, (2e l. w.) Endoc. verrucosa Tbc. pulm. Pneumonie ,, (2e l. w.) Tbc. univers. Abscess. perinephr. Lap. Morb. Ca. anaemie, Lap. Gastroenter. 

Gem. elast. coëff. 0,0000362 0,0000519 0.0000739 0,0000819 0,0000522 0,0003155 0,0001266 0,000082 0,000190 0,000182 0,000390 0,001240 cord. 0,000815 
16 m. llmnd.m. Tbc. pulm. Emp. Rib. res. Thrombosc Rach. Pneumonie. Hartzw. 

0,000186 0,000140 0,001790 0,000601 0,000092 0,000109 0,000252 0,000275 0,000205) 0,000580 0,000019 0,000114 

1,5 j. m. ,, , ,  52 vr. c�'. uteri, Sklerosie cordis sec. anaemie 70 vr. Tbc. pulm. art. skler. myoc. pleur. 20 vr. Tbc. pulm. 17 m. Pneumonie. Strumectomie (B�edow) als voren 20 keer belast. 2 vr. Osteomyeliti1:, 4 7 m. PhtJlisis pulrn. ,  algem. roarasmus 44 VI'. , , ,, enteritis 44 m. ,, , , hartzwakte 1 m. Otitis media duplex l3/t m. Verbranding, rachitis 71 m. Levercirrhoae 23 m. Schedelfract. fract. bovenkaak, pneum. 65 m. Alg. anaemie. Longoedeem. Hydrothorax 
36 75 

Stuwing vr. Florida long tbc. etc. vr. Croup. pneumonie etc. 

0,000051 0,002587 0,000448 0,000076 0,000076 
0,000137 0,000055 0,000117 

c) De uitkomsten van het eigen onderzoek. 

Vervolgens zullen hier de uitkomsten van de eigen belastings
proeven eenigszins uitvoeriger worden besproken. Het' aantal door 
mij onderzochte wervels is vçél grooter dan hier is aangegeven, maar 
zeer velen gaven totaal onbruikbare uitkomsten doordat bijv. het 
boven vlak niet zuiver was afgevijld ; terwijl ook de uitkomsten, die 
in het begin verkregen werden door het optreden van buigspanningen 
vaak onbruikbaar waren. Aanvankelijk werden immers onderzocht 
een wervel + de helfden van de beide naastbijliggende. 



- 71 -

De eerste Nos. in de lijst tot en met No. XXXI zijn onderzoe
kingen van Lange ; de andere zijn van mij. Degene, die meer in het 
bijzonder deze uitkomsten van Lange zou willen weten, worde hier 
verwezen naar het betreffende artikel. Zelf heb ik de moeite ge
nomen om ter vergelijking met de eigen resultaten uit de cijfers 
van Lange te berekenen r:1, bij verschillende belastingen. Verder 
is voor zoover aanwezig, de blijvende verkorting opgegeven na een 
druk van 100 kg. en ook nog de breukbelasting indien deze n. 1. 1a.g 
beneden 250 kg. Bovendien heb ik overgenomen het geslacht van 
den pat. wien de onderzochte wervel heeft toebehoord, de leeftijd, 
de sectiediagnose en h = de aanvankelijke hoogte van het onder· 
zochte stuk. 
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In het geheel s.taan van mij zelf ter beschikking een aantal 
bruikbare curven, n. 1. de N os,. XXXII tot en mit (LI ; hiervan moet 
worden afgetrokken No. XXXX, omdat dit dezelfde wervel is, die 
al onder No. XXIX eerder en wel voor de eerste maal is onderzocht. 
Blijven dus over een 19ta1 wervels, waaran het onderzoek naar 
de elasticiteitsverhoudingen bruikbare resultaten gaf. Wanneer even-
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als in het vorige ondel'Zoek ter ·bepaling van factoren die de breuk
vastheid beinvloeden, ook hier wordt geschift in verschillende groepen 
en wel naar den leeftijd, dan komen we als boven de streep wordt 
geplaatst het volgnummer �n onder de streep de leeftijd in jaren tot 
de volgende reeks. 
No. XXXIV XXXXV XXXV XXXXVI XXXXI XXXIII 

10/u ; 1 ; 1½ ; --is-;4-; --- 2-- ; �-; 
XXXIX XXXVIII XXXXVIII L XXXXIII XXXXIV 
----,1--=7- ; -�2-=-0-- ___ 2_3__ 36; 44 44 . ' 
XXXXII XXXVI XXXII IL XXXVII XXXXVII LI 

47 . ; 52 ; �-; 66 ; 70 ; --71- -; 75 ;  
Het, meest voor de hand liggend is het dit 19tal te verdeelen in 

de volgende groepen : 
1. De héél jonge kinde;en (Nos. XXXIV, XXXXV, XXXV, 

XXXXVI, XXXXI) ; de jonge menschen (Nos. XXXIII, XXXIX, 
XXXVIII, XXXXVIII); de menschen van midclelbaren leeftijd 
(Nos. L, XXXXIIJ, XXXXIV, XXXXII, XXXVI). Verder de 
oudere11 (XXXII, IL, XXXVII, XXXXVII, LI). Behalve de 
2e groep die slechts 4 sterk is, steeds groepen van 5 personen. 

De gemiddelde leeftijd bedraagt resp. 17 mnd. ; 19 j . ; 45 j. ; 68 j. 

I. De kinderwervels. 
(Men vergelijke hierbij de desbetreffende arbeidslijnen.) 

Een bepaald type vertoonen de Nos. XXXIV, XXXXV en 
XXXV en van die drie is er de meeste overeenkomst tusschen 
XXXIV en XXXXV. Alle drie hebben ze het eigenaardige vlak 
liggende· van de arbeidslijn gemeen met eene nog sterkere ·neiging 
naar de E- as, wanneer de belasting eenigszins belangrijk ,,,ordt. 
Deze knik ligt bij XXXIV dáár waar de belasting stijgt boven 
de 20 kg. terwijl er verder ook nog een scherpere-knik is bij 35 kg. 
� nu doet zich vanaf dezen druk het eigenaardige verschijnsel voor 
van een sterker di vergeeren der lijnen voor de elastische en voor de 
blijvende verkortingen. Terwijl de eerste niet alleen relatief, maar 
zelfs absoluut afneemt, vertoont de laatste een buitengewoon vlak 
verloop zoodat deze met de ij-as een hoek maakt van niet meer dan 
40 °. Daarbij neme men in aanmerking> de enorm verkleinde schaal 
waarop alles is geteekend ;  1 cm. op de ordinaat beteekent hier 
immers 100/1000 mm. ,,erkorting, terwijl die in de grafieken voor 
de volwassenen slechts 10/1000 mm. voorstelt. , Op de abscis zijn de 
verhoudingen dezelfde, steeds 10 kg. ·druk per rm. 
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Wanneer we echter deze grafieken voor de kinderwervels op 
dezelfde schaal hadden willen teekenen als die van de ouderen, dan 
was er eene zóó vlakke lijn voor den .dag gekomen dat de k urve 
zeer moeilijk in een boek was op te nemen. 

Feitelijk hebben we dus bij een druk van 35 kg. /g6 = 
. , 

11,4 kg. per cm2• een toestand dien we haast met de vloeigrens 
in de elasticiteitsleer der metalen zouden kunnen vergelijken. De 
wervel geeft bijna zonder weerstante bieden aan den druk toe en is 
niet in staat zich te herstel len ; zoodat bij eene belasting van 
50 kg. de elastische verkorting niet grooter is dan bij een druk van 
20 kg. 

Dr blijvende verkorting is echter bij 50 kg. ruim 5 maal zoo 
groot als bij 20 kg. 

Mogen we dan nu aannemen, dat bij deze kinderwervel door 
eene belasting van r uim 11 kg. per cm2• eene fractuur optreedt ?  
Deze onderstelling is niet gemakkelijk te bewijzen : een fractuur 
bij een wervel van een volwassene is in het meettoestel zoo nauw
keurig af te lezen, dat men zich daarin geen oogenblik kan vergissen ; 
bij kinderwervels is dit echter véél lastiger. 

Bekijken we nu verder No. XXXV een wervel, die heeft toe
behoord aan een kindje van 1½ jaar dan zien we ook hier bij eene 
belasting van 3 kg. iets dergelijks als in het vorige geval bij 
denzelfden druk gebeuren. De lijn voor de E V verwijdert zich 
wel is waar op dezelfde wijze als te voren van de o-as ; maar bij 
40 kg . keert hij ook op zijne schreden terug en neemt gaandeweg 
a,f, vooral boven de 45 kg. ; hierboven is dus de elasticiteit van het 
werveltje uitgeput. 

De lijn voor de blijvende verkortingen daarentegen vertoont 
bij 35 kg. di:uk weer die eigenaardige krnik, ten bewijze, dat de 
blij,ende verkortingen zeer groot uitvallen, eene beweging die bij 
45 kg. nog sterker voor den dag komt. 

De lijn van de totale verkortingen vertoont in het geval van 
No. XXXIV een gestrekt verloop ; bij No. XXXV valt dit misschien 
minder op. 

Over het geheel blijkt echter No. XXXIV héél wat gemak
kelijker te deformeeren te zijn dan de andere wervel, waarschijnlijk 
ook al een gevolg van den leeftij'd en welk verschil zich openbaart 
door he! vlakkere rnrloop van de curven bij XXXIV, maar vooral 
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door hel verdwijnen van de elasticiteit bij 35 kg. ,  eene belasting 
waarbij XXXV zich nog grootendeels kan herstellen. 

No. XXXXV daarentegen laat een regelmatiger verloop zien, 
waarschijnlik omdat de druk niet hoog genoeg opgevoerd is geworden. 
Overigens is de totale verkorting bij den hoogsten druk (30 kg. ) 
zelfs nog belangrijker dan bij XXXIV ofschoon die jonger is. 
Grooter is daarentegen vooral de elastische verkorting, terwijl de 
blijvende verkortingen bij 30 kg. druk vrijwel gelijk iijn. 

No. XXXXVI bez1.t een geheel afwijkend type; hier is de totale 
verkorting- zóó klein dat er op deze schaal geteekend vrijwel geen 
plaats meer over is voor de twee andere verkortingen. No. XXXXVI 
wordt biJ eene belasting van 25 kg. gebroken. 

Deze wervel heeft in zijn gedrag heel wat overeenkomst met 
dat van volwassenen, al is de totale verkorting dan ook nog aan
merkelijk grooter hier dan bij oudere menschen het geval is. 

No. XXXXI een wervel van een tweejarig kindje heeft een 
eenigszin� ander karakter dan de vier vorige. In de eerste plaats is 
de belasting veel hooger opgevoerd kunnen worden, 100 kg. tegen resp. 
50, 50, 30 en 20 kg. en verder is het verloop veel steiler, behalve 
dan bij XXXXVI. Divergeeren doen E V en B V vanaf 30 kg. 
druk maar toc'h lang niet in die mate als bij de beide eerste kinder
wervels het, geval was. Eene verdere divergentie vinden we bij 
90 kg. druk. Tusschen 40 en 90 kg. loopen de beide lijnen min of 
meer parallel. Eigenaardig is het dat hier bij dezen enormen druk 
(schijnbaar ?) geen fractuur werd veroorzaakt. In mijne oorspron
kelijke aanteekeningen staat hiervan: ,,Nicht zum Bruch zu bringen, 
bog zusammen wie Kautschuk." Dat is, zooals men ziet, overdreven. 
Verder staat er bij : diagn. osteomyelit.iis. , ,MeBlänge 1 cm, in welcher 
natürlicl1 etwas Knorpel aufgenommen ist, was den Wert der Zahlen 
staTk beeinträchtigt." 

Dit laatste zou ik nu niet meer onderschrijven ; immers ons 
onderzoek geldt de wervel als zoodanig en niet uitsluitend de been 
substantie en nu is het grootendeels bestaan uit, kraakbeen van 
wervels op dien leeftijd eenvoudig een feit zonder meer. 

De doodsoorzaken van onze 5 kinderen zijn, naar den ouderdom 
gerangschikt : 1 ° rachitis, pneumonie, hartzwakte; 2° tuberculose, 
otitü, media duplex (bij deze twee werd een halve cm. gemeten, de 
uitkomsten werden daarna verdubbeld, alsof er 1 cm. op druk was 
onderzocht) ; verdér 3° pneim1onie, hartzwakte, rachitis. Hierbij 
staat opgeteekend "Merkwürdig war das fortwährende Zusammen-
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sinken des Wirbelkörpers, so da.B der Druck immer wieder nachlie.B. 
Die angegebenen Verkürzungen sind dann auch mehr wenige� 
Schätzungswerte." Verder 4° Verbrennung, Rachitis. Messlänge 
½ cm. Ani Wirbel selbst waren keine ra.chitischen Veränderungen 
nachzuweisen ; die Verknöcherungslinien waren schinal und gerade." 

Verder 5o No. XXXXI is overleden aan ost,eomyelitis. 
Zou nu het afwijkende gedrag van No. XXXVI ook hieraan 

kunnen worden toegeschreven1 dat daar weinig of geen kraakbeen 
zich tusschen de klauwtjes van het toestel, dat het spiegeltje droeg 
be-vond en dus op elasticiteit is onderzocht geworden, maar hoofd
zakelijk been ? 

Mij dunkt van wel ;- het konstateeren van de breuk wijst hierop 
bovendien ook al. Bij de volgende wervel van een 2 jaar oud kindje 
waar zich 1 cm. wervelsubstatitie tusschen de klauwtjes van het 
meetapparaat bevond, vinden we uitdrukkelijk vermeld, dat er kraak
been mee is gemeten. Blijkbaar varieert �p dezen leeftijd de 
beenschijf in de wervels van ½-1 cm. of liever ligt zij hier 
tusschen in. 

Evenzoo acht ik het niet onmogelijk - integendeel zeer waar
schijnlijk - dat in de uitkomsten verkregen bij het onderzoeken ,,an 
de eerste drie .kinderwervels, mede de invloed in het oog is te houden 
die heL mede gemeten kraakbeen hierop kan hebben gehad. 

II. De overige wervels. 

Gerangschikt volgens den leeftij d komen nu· vooreerst aan de 
beurt heL viertal onderzochte wervels, dat toebehoort aan jonge 
ruenscben met een gemiddelden leeftijd van 19  jaar. Er is tusschen 
deze groep en de door mij onderzochte kinderwervels jammer genoeg 
een belangrijk hiaat, waarin thuis hooren de kinderen van 2-12 jaar 
en degenen, die den leeftijd hebben van 12-19, welke groepen dan 
nog weer in kleinere groepjes zouden moeten worden gesplitst. 

Juist hierom heb ik de tabellen van Lange grootendeels bij de 
mijne gevoegd, echter zonder merkbaar resultaat. Het door hem zoo 
geprezen instrument dat hij zelf heeft geïmproviseerd gaf blijkbaar 
geen uitkomsten, welke wat fijnheid betreft met die van een modern 
apparaat kunnen ,, edijveren. 

Hoewel dus Lange ondêr zijn praeparaten er had van kinderen 
uit den tusschenliggenden leeftijd, heb ik hiervan tot mijne spij t 
weini� gebruik kunnen maken ; alléén aan het einde dezer verhan-
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deling, bij liet bespreken van grafiek A heb ik enkele van deze. 
waarnemingen van L. verwerkt. 

:1 mm i ï 
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Noodgedrongen moet ik dus overslaan juist de leeftijd, die voor 
het ontstaan van de belastingsdeformiteiten zoo belangrijk is, waarin 
met name het skoliosevraagstuk al zijne  maat-schappelijke en andere 
beteekenis ontvouwt. 
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De ons hier bezighoudende groep (men vergelijke weer de hierop 
betrekking hebbende arb.eidslijnen) bestaat uit de N os. XXXIIIl 
XXXJX, XXXVIII, XX-XXVIII, 16, 17, 20 en 23 jaare oud, resp. 
mnl. ,  mnl., vrwl. , mnl., overleden aan 1 ° Phthisis pulmonum, em
pyeem, ribresectie, thrombose van de l. vena femoralis ; 2° Pneumonie 
va11 de beide onderkwabben na strumectomie wegens morbus Basc
dowi ; 3° Phthisis pulmonum ; 4° Schedelfractuur, fractuur van de 
bovenkaak, pneumonie. De kurven zijn steeds op dezelfde schaal 
geteekend en allen gaande tot eene belasting van 250 kg. behalve 
No. XXXVIII, die is onderzocht tot aan een druk van 200 kg. De 
fraaiste d. w. z. steilste curve vertoont No. XXXXVIII, gelijk ook 
voor de hand ligt. De slee hts te relatief tenminste is No. XXXVIII, 
de patiënte die aan phthisis is overleden. :Met eene zekere fantasie 
zou men in het gedrag van wervel No. XXXIX iets kunnen terug
vinden van wat voor de Basedowpatiënten als typeerend geldt, cle 
wervel is n. l. Prikkelbaar. Hij reageert op druk door een naar ver
houding te sterke verkorting maar deze verkorting zelve is elastisch, 
' t  is een zuiver functioneel verschijnsel ; de blijvende verkorting is, 
vergeleken met XXXIII en XXXVIII ook te hoog en daarmee is 
den verder ook de mindere deugdelijkheid van dezen wervel nog iets 
scherper geaccentueerd ; maar tot eene blij vende verkort,ing van 
eenige praktisohe bete.ekenis komt het hier niet. Overal neemt de 
elastische ,·erkort,ing het grootste stuk ,·an de totale voor haar deel. 

No. XXXX, die dezelfde wervel is als onder No. XXXIX wordt 
vermeld, vertoont duidelijk het verschijnsel van de "Hebung der 
Elai;ticit.ätsgrenze". Nadat deze wervel éénmaal in eene serie waar
nemingen langzamerhand tot 200 kg. is belast geworden, is hij nu 
ontlasL tot 20 kg. druk en daarna successievelijk tot 500 kg. belast. 
Ook bij dit onderzoek blijkt de elastische verkorting het grootst,e 
gedeelte te vormen van de totale. 

De volgende groep bestaat weer uit 5 wervels. 
No. L oud 36 j. vrwl. overleden aan floride long 

tbc. uitgebr. kaz. pneumoniecnz. f = 14 cm 2. 

" XXX.XIII " 44 " vrwl. overleden aan phtisis 
pulm. enteritis 

,, XXXXIV " 44 " mnl. overleden aan phtisis pulm. 
hartzwakte 

,, XXXXII " 47 ,, mnl. overleden aan phtisis pulm. 
cavernen, bronchitis, marasmus 

" XXXVI " 52 ,. vrwl. overleden aan ca. uteri, 
sclerosis cordis 

f =  8,2 " 

f =  8,86 " 

f =  13,5 " 

f = H,5 " 
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Verreweg de slecih tste is No. XX..:"{XIII ; immers niet alleen is 
de totale verkorting hier eenige malen zoo groot als bij de andere 
deelnemers van deze groep, maar de b1'ij vende verkorting neemt 
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bovendien ,·ei-reweg het grootste deel e,r van voor zicth in beslag. 
Echter ook de elast'ische verkorting is belangrijk grooter dan bi,j de 
overigen, behalve dan bij No. XXXVI, de oudste van deze 5. 

Wat deze laatste aangaat valt op dat E V en B V vrijwel voor 
een gelijk part aandeel nemen in de totale verkorting. De B V moge 
hier in het algemeen niet veel verschillen van die bij de overigen, de 
E V is toch te groot, waarvan dan natuurlijk de totale verkorting 
den invloed ondervindt. 

Van aard zijp  deze 2 dus nogal verschillend. No. XX.XXIII 
is plastisah No. XXXVI in veel mindere mate plastisch dan wel 
prikkelbaar ; om na te kunnen gaan, of deze wervel ook spoedig 
vermoeidheidsversdhijnselen zou geven, daarvoor ha(j de drukcurve 
nog wat verder moeten zijn gevolgd ; evenwel geeft de kruising 
van E V en B V bij eene belasting van 155 kg. in dit opzicht te 
denken. Terwijl n. 1. tot dien de E V het grootste gedeelte van de 
T V uitmaakt, is di t boven die belasting voor de B V het geval. 
Naar verhouding van den druk gaat dus vanaf dit oogenblik de 
blijvende verkorting méér toenemen dan de elastische. 

Aan de ziekte, waaraan deze patiënten hebben gele4en, kan men 
niet zonder meer een invloed op hun elasticiteit resp. plasticiteit 
toekennen. De slechtste (uit een utiliteitsoogpunt bezien) van alle 
wervels No. XXXXIII is van een pat., die overleed aan tb. puim. met 
een waarschijnlijk specifieke enteritis ; maar No. L, die een uitstekende 
curve vertoont, is aan dezelfde infectie te gronde gegaan al lijkt deze 
dan ook meer een sneller verloop gehad te hebben. Óf dit laatste n. 1. 
het meer acute verloop ook zich heeft voorgedaan bij No. XXXXII 
is niet te zeggen, naar lijkt mét het oog op de toevoeging marasmus 
niet waarschijnlijk en toch vertoont deze laatste eene voortreffelijke 
curve. Er is echter tusschen deze 3 tbc. pulm. patiënten één groot 
verschil en dat is de v erschillende forschheid van l ichaamsbouw. 

No. L is blijkbaar eene zeer forséhe vrouw geweest en 
No. X·XXXII ook een forsche man, allebei van huis uit voorzien 
van een zwaar beenderenstelsel. 

No. XXXXIV eveneens aan phthisis pulm. overleden en lang 
niet zoo forsch gebouwd, v ertoont evenwel ook eene zeer goede curve. 

Zonder radere bijzonderheden te kennen van deze verschillende 
patiënten is het dan ook onmogelijk verder in deze vraagstukken 
in te dringen. 

De oplossing ervan zal waarschijnlijk te zoeken zijn in een 
verschil in ziekteduur1 Î!l voedingstoestand misschien ook in struc-
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tuur van het beenderenstelsel : het Ca. gehalte ervan en de vorm, 
waarin zich dit in de grondsubstantie bevindt; allicht spelen ook 
hereditaire momenten een rol. Kortom het zijn grootendeels dezelfde 
factoren, die de breukvastheid p.er beenderen bepalen, alleen de 
invloed ervan op beide verschijnselen is per factor niet dezelfde. 

Eene vergelijking van de curven der beide groepen die tot 
nu toe zijn besproken toont echter eene bijzonderheid, welke men 
niet zonder meer voorbij kan gaan : terwijl n. 1. de le groep, of 
eigenlijk (wanneer ik de kinderwervels als groep I beschouw) de 
2e groep steeds de E V het grootste deel vormde van de T V 
is dit nu in de 3e groep anders ; dáár eischt zonder uitzondering 
(met eene geringe ristrictie voor No. XXXVI) de B V de eerste 
plaats voor zich op. 

De wervels van groep 3 zijn dus mêrkbaar minder elastisch 
en meer plastisch dan die van groep 2. 

ireu zou geneigd · zijn te denken dat, terwijl de drukvastheid 
omstrcekB dezen leeftijd vrijwel dezelfde blijft, de wervel toch van 
aard verandert, een beetje ouder wordt ; nog wel soliede blijft rnaa,r 
dat de veerkracht er niet op vooruitgaat. Eene vergelijking met 
de Yolgende groep zal echter de onjuistheid van deze veronderstelling 
duidelijk maken. 

De 4e groep bevat weer 5 wervels. 
No. XXXII oud 61 j. vr. overleden aan care. anaemie. 

lapar. etc. f = 12 cm 2• 

" XXXXIX " 65 " m. overleden an sterke anaemie 
longoedeem, hydrothorax, 
stuwing 

,, XXXVII " 70 " vr. overleden aan tb. pulm.-ar
f =  11,65 " 

terioskler. myocard, pleuritis f = 13,5 " 
" XXXK VII " 71 ,, m. overleden aan levercirrhose f = 10 
,, LI " 75 " vr. overleden aan croup. pneu-

" 

monie etc. f = 914 " 
De slechtste wervels Z'ijn hier N os. XXXVII en XXXII. De 

laatste vertoont eene vrijwel gelijkmatige afwijking van de abscis 
voor dè T V. Bij No. XXXVII is dit anders; hier neemt bij 
toenemenden druk naar rato de T V niet zóó sterk meer toe. Reeds 
bij eene belasting van ± 100 kg. begint dit duidelijk te worden en 
is eenmaal de druk tot 140 kg. gestegen dan blijft verder de ver
korting bij toenemenden druk vrjjwel uit. 
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Bij 28S kg. breekt dan de wervel. Ofschoon de B V hier aan
zienlijk is, moet deze wervel toch tot de broze worden gerekend. 

No. XXXXVII vertóont nog de eigenaardigheid dat bij eene 
belasting van 200 kg. de beide komponenten, die T V samenstellen 
ieder voor 1/2 daaraan deelnemen. De blijvende verkorting neemt 
vooral boven de 120 kg. druk sterk toe. Relatief speelt de blijvende 
verkorting hier niet zoo'n groote rol als in de vorige groep; alléén 
No. XXXVII de eenige tbc. patiënt vertoont het overwegen van 
de blijvende verkorting in sterke mate. 

Waarschijnlijk hebben we hier toch met een verschijnsel te 
doen, dat. den invloed ondervindt van processen als tb. en dergelijke ; 
dat het eenigszins voor tb. specifiek zou zijn, is natuurlijk met. het 
oog op ons gering aantal waarnemingen niet aan te toonen en is m. i. 
ook onwaarschijnlijk. Wanneer we er echter een symptoom van 
verzwakking in zien, dan is men dunkt mij niet ver van de waarheid. 
Het is alweer jammer, dat van deze wervels geen quantitatieve Ca. 
bepaling is gemaakt ; mogelijk was er een paralellisme gevonden 
tusscben de relatief sterke blijvende verkorting en een deminerali
satieproces van het beenweefsel. 

De overige curven geven geen aanleiding tot eenige op- of aan
merking ; ze spreken voor zichzelf. 

In het algemeen l'ijkt echter ten opzichte van de voorafgaande 
groep de verkorting iets toegenomen, vooral wanneer men er bij in 
aanmerking neemt de betrekkelijk geringe waarde van B V in deze 
groep bij 4 van de 5 wervels. 

Een duidelijken invloed kunnen we dus vinden op de blijvende 
verkorting van de verschillende tb. processen, in zooverre dat ze de 
blijvende verkorting maken tot den hoofdfactor van de totale ; de 
elasticiteit van het beenweefsel neemt door dit ziekteproces af en 
de plasticiteit neemt toe, echter niet in die mate dat daardoor 
deformiteiten zouden kunnen ontstaan, op de manier, zooals men zich 
dat bij belastingsdeformiteiten, statische deformiteiten, enz. voorstelt. 

H oo f d s t u k  I I I. 
Conclusies ; Bespreking der curven A.. en B. 

De rachitische kypltose. Bescholllvlngen. 
Wanneer deze àl te spaarzame onderzoekingen ééne conclusie 

rechtvaardigen dan is het wel deze, dat bij een herhaling en uit
breiding van dit experiment veel meer dan te voren aansluiting bij de 
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kliniek zal moeten worden gezocht. Immers, steeds weer stuiten 
wij bij onze redeneeringen op het gebrek aan klinische voorlichting 
omtrent het betreffenden individu. Heeft deze omstandigheid het 
vinden van de invloeden, die de breukbelasting verlagen zeer be
moeilijkt1 voor op het opsporen van groote resp. geringe plasticiteit 
veroorzakende ziektetoestanden is · dit passief aan gegevens nog 
nadeeliger geweest. 

In tegenstelling met wat oorspronkelijk mijne meening was, 
bleek langzamerhand de sectie diagnose alléén hier voor absoluut 
te kort te schieten. Wanneer het me dan ook geg-even mocht zijn 
dit werk te gelegener tijd nog eens te herhalen, dan zou ik er wel 
voor zorgen in dit opzich t niet weer zóó te zijn gehandicapt. 

Verrassend was voor mij het feit van de groote broosheid van 
't been bij kinderwervels, gepaard gaande met een betrekkelijk 
geringe weekheid zooals ons ' t  geval XXXXVI ten duidelijkste 
demonstreert. Nemen we daarbij in aanmerking dat dit kind reeds 

25 131 4  jaar is dan wordt een drukvasthi,id van
37

kg. of 6,7 kg. per ' 
cm�. wervel doorsnede des te merkwaardiger. 

Het lijdt voor mij dan ook geen twijfel of de breukbelasting 
is b,ij onze jonge kinderen reeds bij de 25 kg. (waar beneden een 
noemenswaardige blijvende vervorming niet wordt bereikt) over
schreden en het is alleen aan den invloed van de mede ge!meten 
kraakbeenmassa's te danken, dat zulks niet duidelijker uit de 
arbeidslijn blijkt. 

Over de curve XXXXI van ons 2-jarig kindje met osteo· 
mylitis durf ik me in dit opzicht niet zóó positief uit te laiten. 
Een invloed van de rachitis op de vervormbaarheid door druk kan 
men moeilijk aantoonen. De drie jongsten onzer kinderen hebben 
allen éénzelfde curventype, terwijl 2 ervan rachitis hadden en het 
andere niet. 

Dat de invloed van de Engelsche ziekte in XXXVI duidelijk 
is, spreekt dunkt mij wel haast vanzelf ; hier uit zich de minder
waardigheid der beensubstantie echter niet in de eerste plaa� zooals 
men a priori zou verwachten als verhoogde plasticiteit, maar veel 
meer als fragilitas. De arbeidslijn toch is steil en de breuk was 
duidelijk te constateeren bij een zeer lage breukbelasting. 

Dit lijkt me wel het voornaamste van wat de kinderwervels 
voor ons doel hebben opgeleverd. 

6* 
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W aL <le overige ,vèrvels betreft, cle opmerkingen clie naar 
an,nleiding hiervan zijn te maken werden reeds ter plaatse medege
deeld en behoef ik er hier dus neti weer op terug te komen. 

Het is wel eigenaardig dat dit onderzoek, begonnen onder den 
invloed van een overtuigd aanhanger der "theorie mixte" als Sc.hanz 
is, zoo weinig steekhoudende argumenten in het voordeel van deze 
zienswijze heeft opgeleverd. Integendeel, zoo er ál bij sommige 
ziekten iets mocht blijken van een invloed op de weekheid der 
beensubstantie dan is deze laatste eigenschap steeds ten eenenmale 
,mvoldoende voor het totsta.nd komen van een misvorming bij dage 
lijks voorkomende belasting. Men zal daartegenover misschien 
opmerken, dat, ik hiervoor met het oog op hun leeftijd geen erg 
bewijzende arbeidslijnen heb kunnen vertoonen, immers juist zulke 
individuën die door hun ouderdom in de termen zouden kunnen 
vallen voor het verkrijgen van een belastingsdeformiteit ontbreken 
vrij" el geheel. 

Zonder nu de beteekenis van een dergelijke aanmerking te 
willen onderschatten ben ik toch zoo vrij om te meenen, dat in het 
algemeen individuën die jonger zijn dan adolescenten minstens 
even erg op pathologische processen met hun ossair systeem zullen 
reag·eeren en van zulke kinderen zijn er zoowel bij Chr. Lange als 
bij mij aanwezig. 

Hoogstens zou men kunnen zeggen dat het lichaamsgewicht 
bij de eersten grooter is en dat daardoor misschien bij de j eugdige 
personen reeds skeletveranderingen zullen optreden tengevolge · van 
de eischen van het dagelijksche leven, waar zulks onder dezelfde 
omstandigheden bij de kinderen (door hun geringere zwaarte) niet 
het geval is. 

Mij dunkt echter, dat de belasting waaraan onze nog jongere wer
vels  zijn onderworpen geworden groot genoeg is om de eischen die 
het leven van alle dag aan adolesoenten stel t minstens nabij te 
komen, zoo niet te overtreffen. , 

Bekijken we nu onze grafieken, vooreerst letter A. 
Naast een korte doorloopende zwarte streep st aat bijna altijd een 

lange onderbroken, Dit wil dus zeggen, dat er een reciproke be
trekking bestaat tusschen deze beide grootheden : hoe grooter de 
breukbelasting, hoe geringer de blij vende verkorting, en omgekeerd. 

Toch moeten bij het bepalen van de vastheid andere factoren 
nog i11 het spel zijn dan die welke de blijvende vêrkorting veroor
zaken. Immers we zien bij de hoogste toppen van de ééne lijn 
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niet steeds de diepste inzinkingen va/Il de andere. In het midden 
van deze grafiek valt op No. XVIII een wervel door Lange onder
zochl,. Wc vinden hier een breuk bij 250 kg. = 35,7 per cm2• en een 
blijvende verkorting van 0,058 mm. bij 100 kg. druk, de man is aan 
tbc. overleden. De  grootste blijvende verkorting heeft No. XXX 
een kind van 6 jaar reeds eerder bij 't vergelijken der breuk
belastingen besproken, terwijl zijn buurman No. XXVIII ofschoon 
2 jaar jonger een veel geringere blij vende verkorting en een grootere 
breukbelasting bezit. 

A. N ll8.r den leeftijd van links naar rechte gerangschikt. De cijfers aan den 
voet hebben betrekking op tabel B Hoofdetu� II. 

--- Blijvende verkorting bij 100 kg. druk i cm. = 0,01 mm. 
- - - Breukbelasting per qundratcm. doorsnede I cm = lo kg. 
- - ----- ·  Breukbelasting 

voor no. I naar scbattinr 

} 
voor no. XXXIX is de hoogte van per quadratcm. doorsnede , cm. = 10 kg 

de stippelliJn te gering -

GToote plasticiteit is blijkbaar niet uitsluitend een eigenschap 
van eeu bepaalde leeftijdsgroep. We vinden haar even goed bij de 
ouden als bij de mensêhen van. gemiddelden leeftijd of bij de jonge 
kinderen. 

Bij deze laatsten blijkt het duidelijkst de invloed van de doods
oorzaak. De slechte wervel van de 6-jarige is ongetwijfeld ver
oorzaakt door de langdurige ziekte, de 4-jarige (pneumonie) is 
veel korter ongesteld geweest. 
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Zo vinden we in deze leeftijdsgroep nog twee indi viduën dio 
wat hun blijvende verkorting resp. breukbelasting betreft een zekere 
tegenstelling vertoonen n. l. No. XXIV en No. XXVII overleden 
resp. aan meningitis tuberculosa en tuberculosis , pulmonum ; de 
ouderdom van beiden is 7 j aar. Ook weer een dergelijke invloed dus 
als bij het vorige tweetal. In de middelste groep hebben hooge toppen 
in de zwarte lijn1 behalve dan No. XVIII die reeds is besproken, 
Nos. XXXXIII en XXVI overleden aan phthisis pulmonum, en
teritis resp. endocarditis verrucosa. 

Dat er geen regel is zonder uitzondering bewijst weer onze 
No. XXXXIII, waar wc een betrekkelijk groote plasticteit en 
tegelijk een hooge breukbelasting vinden ; de oorzaak hiervan heb 
ik niet kunnen ontdekken. De N os. L en XXXXVIII staan beiden 
voor weinig plastisch en zeer vast te boek. Zijn overleden resp. aan 
floriedc long tbc. etc. en schedelfractuur. Bij de oudjes vinden we 
als ondeugdelijk genoteerd vooral No. XXXVII en als van betere 
qualitciL bijv. Nos. LI en XXXXVII. 

De doodsoorzaken zijn resp. tbc. pulmon., arteriosklerose etc. ; 
croupcuze pneumonie ; levercirrhose. 

Goed aangeschreven staat hier ook nog No. XXXXIX overleden 
aan algem. anaemie, hydrothorax, stuwing•. 

Zooals men ziet krijgen we hier bij onze tbc. patiënten slechte 
cijfers : lage breukbelasting, groote plasticiteit, be.halve op den ge
middelden leeftijd. Aan de beide einden van onze curve bij de 
oudjes en bij de jongeren gaat phthisis pulmonum gepaard met 
minderwaardig been. 

Ik zou deze beschouwingen voort kunnen zetten maar zou dan 
allicht vervall en in herhalingen van hetgeen reeds bij de fracturen 
is opgemerkt. 

Als men echter iets uit deze grafiek (A) mag concludeeren, dan 
is 't wel dit, dat tbc. in de jeugd de wervel plastisch maakt maar 
ook fragiel en voorts dat de plasticiteit voorzoover die hier aan
getoond is kunnen worden voor het ontstaan van belastingsdefor
miteiten onvoldoende is, ofschoon de patiënten aan hun ziekte (tbc.) 
zijn overleden. 

Tbc. pulmonum heeft dan ook m.- i. bij het ontstaan der be
lastingsdeformiteiten, inzooverre men zich die denkt als voorname
lijk veroorzaakt door verhoogde plasticiteit van het been géén be
Leekenis. 
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Over de linker kant van onze figuur A zou ik nog een enkele 
opmerking willen maken. Men ondersdheidt immers de seniele atro
fie in hoofdzakelijk twee soorten. Kaufmann drukt zich bijv. aldus 
uit : Der K onsistenz nach sind die sen il en Knochen oc) solche, die 
abnorm brüchig, spröde sind, bei denen also senile Osteoporose und 
dadurcb bedingte Osteopsathyrose, Brüchigkeit des gut verkalklien 
Knochengewebes, vorliegt ; (3) solche, bei we!lchen die eigentliche 
Tätigkeit des Knoahengewebes leidet, wodurch der Knochen abnorm 
weich und schneidbar wird, und wo der als senile Osteomalazie be· 
zeichnete durch osteoide Säume Ju.nd Fehlen von Lakunen gekenn
zeichnete Zustand besteht usw. 

De onder oc genoemden moeten dus een lage breukbelasting en 
een geringe plasticiteit en de onder (3 genoemden omgekeerd een 
groote plasticüeit en een lage breukbelasting vertoonen ; de laa�te 
eigenschap dus beiden, terwijl een groote weekheid enkel bij de 
malacische vorm aanwezig is. Zóó zou men dus op de grafiek 
No. XXXVII moeten rubriceeren onder de ma/lacische, de anderen 
in 't algemeen meer onder de psathyrotische vorm, de zuivere 
atrofir dus. 

Gaan we de curve langs tot ongeveer 50 jaar toe (No. XXXVI) 
dan blijkt hier de meerderheid fragiel te zijn, terwijl slee.hts één, 
misschien twee overwegend plastische eigenschappen vertoonen. 

Al mag men dus uit deze kleine getallen niet generaliseeren, 
hier iu ons gC'val is de atrofische resp. psathyrotische vorm in de 
meerrlerhC'id. 

Ter verduidelijking van de bij de inleiding genoemde bereke· 
ningen van Triepel, die uitging van de arbeidsvergelijking en daar
door de stootvastheid der beenderen bepaalde naar aanleiding van 
M�sserer's onderzoekingen, zal ik hier een ver�lijking laten volgen 
van de Nos. XXXII en XXXVII beiden oude menschen, die vrijwel 
d lfd b kb l t. b . t . . 1 k h t t· breukbelasting eze e reu e as mg ez1tten, erw1J oo e quo 1ënt d d -· oorsne e 
niet al te veel verschilt. 

l O XXXII. De lijn der totale verkortingen laat hier een bijna. 
gestrekt, verloop zien, zoodat deze tot aan een druk van 200 kg. 
vrijwel evenredig met de belastingen toenemen, alléén tegen 't 
l aatst tusschen 180 en 200 kg. vertoont de verkorting een iets 
sterkere aangroei dan men zou mogen verwachten en men mag 
aapnemen, dat deze kromming naar de ordinaat toe gaandeweg 
duidelijker wordt. Wanneer ik nu onderstel, dat er bij de breuk· 
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belasting een totale. verkorting bestond van ± 115/
1000 mm., dan zal 

dat niet zoo heel ver van de waarheid zijn. 
De voor het breken van het been geleverde arbeid wordt nu 

ongeveer voorgesteldt door een rechthoekigen driehoek, waarvan de 
rechthoekzijden zijn : 1 ° de aangewende druk (270 kg. ) en 2° de 

b ·kt k t" 115 ere1 e ver or mg 1000 mm. 

A ( = de arbeid) = ½ · 250 · ��� kg.m. 

0,01437 kg.m. 
Bij deze berekening is echter een fout gemaakt, omdat de 

schuine zijde van dezen rechthoekigen "driehoek" géén rechte lijn is, 
maar de gebogene, zooals die zichtbaar is tot 200 kg. in onze gra
fiek XXXII ; de hoeveelheid verrichte arbeid is iets kleiner dan 
de hier berekende waarde. De ondergrens van het te bepalen bedrag 
aan arbeiri zou men kunnen vinden door de van 20-180 kg. vrijwel 
rechte arbeidslijn door te trekken tot 270 kg. Van 20-180 kg. is de 

verkorting 1��0 mm., dat is voor elke 10 kg. 16��0 of 8�0 en voor 

75 250 kg. (270 kg. - 20 kg.) 800 m.m. of 0,0937 mm. 
Als ondergrens voor A vinden we dan 1/2X250X0,0937 kg.mm. 

of 0,011712 kg.meter. 
2° XXXVII. Deze curve is van een gelleel ander type dan de 

vorige ; hier toch kromt zich de arbeidslijn dermate naar de o-as, 
dat het stuk dat ligt tusschen de belastingen 140 e� 180 kg. vrijwel 
met de abscis paralel loopt. Wanneer wij de breuk die bij een be
lasting van 288 kg. intreedt schatten als te zijn ontstaan bij een 
verkorting van 60/1000 mm., dan hebben we meteen rekening gehouden 
met de neiging, die de curve in het allerlaatste stuk (tusschen 160 en 
180 kg.) openbaart om zich van de verticale as te verwijderen en 
zullen we op deze manier zeker geen àl te groote fout maken. 

De arbeids driehoek ¼ (280 - 20) X 60/1000 kg.mm. geeft de 
onder grens = 0,00804 kg.meter. 

De bovengrens van de gebruikte hoeveelheid arbeid krijg ik 
door bijvoorbeeld het stuk curve tusschen 20 en 60 kg. te verlengen 
tot aan de horizontale die door 288 kg. gaat toe. 

Van dezen rec.hthoekigen driehoek weten we, dat hij gelijk
vormig is met ons driehoekje, waarvan we zijn uitgegaan en dat tot 
zijden heeft : de belasting tusschen 20 en 60 kg. de verkorting bij 
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deze belasting en de als recht aangenomen verbinding tusschen ons 
0 punt (20 kg. ) en bet punt, dat de verkorting bij 40 kg. heeft bereikt. 

Noemen we de zijden van de kleine, ons bekende 
driehoek a b c en van de groote te vinden driehoek 0,027mm 

a A b 60

V' 

resp. A B U dan is b = B' B = A a . • 
De inhoud van deze groote arbeids driehoek is: 20 

° 

b 0 027 ½ A B = ½ A2 a ½ (288-20)2 
• 60_20 kg.mlJ!. 

of 1342 • 26��� kg.m. = 67 ! • io��� kg.m. = o,o 121 203 kg.m., een 

bedrag dat, wij kunnen het aan de figuur zien véél te groot is. 
De werkelijke hoeveelheid arbeid = de stootvastheid tegenover 

druk l igt dichter bij onze onder- dan biJ onze bovengrens. 
Ouder- Breuk- Druk- Stoot- (van lom dom belasting vastheid vastheid wervelhoogte) 

Voor XXXII 61 j. 270 kg. 22,5 kg. 0,011712 -0,01437 kg.m. Voor XXXVII 70 j. 288 » 21,3 " 0,00804 - 0,01212 » 
Al itt dus de statische vastheid van wervel XXXVII vrij�ve.1 

dezelfde als van XXXII, de dynamische, de s t o o t vastheid is aan
merkelijk geringer. Voor de praktijk van het leven is het been
derenstelsel van ons oudje minder geschikt dan dat van de patiënt 
van 61 jaar. De verhouding in bruikbaarheid zal misschien als 
3 :  4. zijn. 

Allicht zouden er uit mijn verzameling wel meer van de.r
gelfjke vergelijkingen zijn te maken tusschen verschillende indi
viduën, tusschen oudere vooral en jongere, die wel dezelfde breuk
belasting bezitten en toch niet dezelfde stootvastheid, dit alles zou 
echter een gecijfer zonder einde vorderen, terwijl de enkele regels 
aan di t onderwerp gewijd_. meer zijn bedoeld als een illustratie van 
het werk van Triepel. De hoofdzaak kan men trouwens uit de curven 
zéér gemakkelijk lezen, een wervel die wat meegeeft, bezit een 
grootern stootvastheid dan een andere, waarvan de arbeidslijn nauwe
lijks dr abscis verlaat, al zijn ook de breukbelastingen voor beiden 
gelijk. Wanneer de verkregen curven met dit oog worden bezien 
winnen ze sterk in praktische beteekenis. Zoo kan men dan ook 
gerusL beweren, dat door de berekeningen van Triepel de waar
nemingen van Messerer eers·t tot h un volle recht zijn gekomen. 

Deze heeft betrekking op den wervel die in mijn lijst als 
No. 1 geboekt staat. De geschiedenis van het geval heb ik al eens 
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eerder medegedeeld. Het betreft hier een uitgesneden lOe BW. 
bij iemand die aan fractura vertebrarum onmiddellijk na het ongeval 
is overleden. Aan de onderzochte lOe BW. kon geen breuk worden 
bespreurd, ook niet na doorzagen er van. 

De curve B. 
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B. Onderbroken lijn : Alfred B. brouwer 23 jaar. 
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Overleden 10/XI kwart v66r 12 voorm. Sectie en onderz. 12/XI 08. Diagn. : schedelfract., fract. v. d. bovenkaak, pneumonie f = 11 quadratcru. P max. = 1260 kg. Pmax. 1260 -f- = 11 kg. = 114,5 kg /quadratcm. Doorloopende lijnen : M. circa 20 jaar over!. 25/XI Sectie en onderz 27,XI '99. Diagn. fractura vert-ebrarum f = 9,33 quadratcm. ; dood door het ongeval, fractuur van enkele hals- en lendenwervels ; aan de tiende borstwervel geen breuk te bespeuren, ook later niet na doorzagen v. d. wervel. De gestippelde (horizontale) lijnen geven aan de verkorting veroorzaakt door den druk van 200 kg. gedurende één uur P max. = 250 kg. Pmilx. Z50 -f- = 9 33 kg. = 26,8 kg. Op de i·BS : 1 cm. = 0,02 mm. ;erkorting (gemeten stuk = 1 cm. hoog). 
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Lange van wien deze waarneming afkomstig is, noemde dit 
een geval van commotie of osteomalacia traumatica en beschouwt 
dit ,  als het vóórstadium ,1an de posttraumatische kyphose (ziekte 
van Kümmell ). 

Ik heL Juist in het bijzonder dit praeparaat nog eens willen 
besprel,en, omdat door de voorstanders der "theorie mixte" allerlei 
voorstellingen aan de j uist hierbij verkregen uitkomsten worden 
vastgeknoopt, welke m. i .  niet met de werkelijkheid in overeen
stemming zijn. 

Ter vergelijking ·heb ik in curve B. een normale arbeidslijn 
geteekend afkomstig van een waarneming door mij zelf gedaan n. 1. 
het geval No. XXXXVIII, overleden aan pneumonie ten gevolge van 
schedelfractuur en waar de wervelkolom ongelaedeerd was. Men ziet 
het verschrn tusschen beiden is zeer groot. De onderbroken (gezonde) 
arbeidslijn die zich nauwelijks van de a-as verwijdert, zoodat er 
zelfs geen plaats over is om de blijvende resp. elastische vèrkortingen 
op te teekenen en de doorloopendc lijnen ,  die breed uitwaaieren 
vanaf de abscis. Hoe groot deze laatste vormveranderingen ook 
mogen s c h i j n e n ,  toch moeten we niet uit het oog verliezen, dat 
ze grootendeels elastisch zijn en dat het blijvende gedeelte slechts 
iets meer dan 1/ 3 van het totaal uitmaakt. Wanneer Lange cleze 
wervel malacisch noemt, dan zou men daartegen aan kunnen voeren, 
dat dl' plasticiteit bij. deze wervel wel groot is, maar dat toch de 
elasticiteit vol trekt niet uit dit been is ,•erdwenen ,  integendeel. Nu 
is -- zoolang men niet .kan vergelijken met andere overeenkomstige 
beenderen - de appreciatie vain een dergelijken to·estand iets zeer 
persoonlijks. Of het karakter van deze wervel het beste wordt 'ge
karakteriseerd door de plasticiteit in den naam naar voren te 
brengen, daarover kan ik me niet beslist uitspreken, al wijst ook 
de groote nawerking wanneer de druk van 200 kg. een uur aanhoudt 
ook wel in deze richting (van de malacie  n. l. ). 

De groothel.d elastische verkorting _ d I t · · t · t d p. = t t I k t· - e e as 1c1 e1 sgraa o a e ver or rng 
bedraagt 

23ö .. _ voor den Deenschen werYel bij een druk van 200 kg. 350 = 0,7ti7 

en voor den Duitschen !! = 0,777. 

Bij en belasting van 120 kg. is p. ten opzichte van den Dresdner 
42 42 wervel 45 = 0,933 en voor 60 kg. is deze waarde 42 = 0,976. 
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Met ecu zekere vrijmoedigheid zou men dus de· elasticiteits
grens bij No. XXXXVIII op 60 kg. druk of 60/11 = 5,5 kg. per 
cm2. doorsnede kunnen aannemen, terwijl men genoodzaakt is als 

75 zoodanig voor de door Lange onderzochte 75 kg. resp. 
9 33 of ' 

S kg. per cm2• vast te stel len .  
De eenige aannemelijke verklaring, die ik voor dit verschil 

kan vinden is deze : dat het mogelijk was met het prachtige toestel, 
wa�rover ik beschikte oneindig fijnere waarnemingen te doen dan 
die waartoe Lange met zijn geïmproviseerd apparaat in staat was. 

Ook ter wille van de vruchtbaarheid van het onderzoek heb ik 
mij er steeds op toegelegd de elasticiteitswaarden te bepalen j uist 
bij geringe belastingen. (Het is immers absurd een kinderwervel 
te belasLen met honderden kilo's ! )  

Foutief van Lange en d e  waarde van zijn werk verminderende 
is het bovendien m. i. geweest dat hij verzuimd heeft een controle
onderzoek te doen van een wervel, die zeker nieit getroffen was. 
Het is echter ook hier weer : Ie critique est aisée etc . . . .  

Geen enkele overigens van het _ groote aantal schrijvers, dat 
zich met: de (post) traumatische kyphose - gevolg van een "con
tusie" van de ru,g - heeft bezig gehouden, ook voorzoover mij bekend 
de scheppe1 van het ziektebeeld zelf niet, is op het idee gekomen 
om nu een& werkelijk wanneer de gelegenheid daartoe bestond een 
behoorlijk onderzoek in te stellen naar het araagvermogen en de, 
plasticiteit: van de betreffende gedeelten der wervelkolom. Malling, 
Cestan, Balthazard, Eschbach en Milhiet noch Cluzet even min als één 
der vele anderen, die iets over dit o nderwerp hebben gepubliceerd 
geven onJ in dit opzicht cijfers. 

Cluzel vertelt wel, dat de verandering in de omgeving slechts 
op de Röntgen foto zijn te lierkennen, meestal als beennieuwvormin
gen, wat, m. i. zeer veel op de vorming van callus gelijkt. 

Meu kan moeilijk de verleiding weerstaan hier een overeenkomst 
te gaan zoeken tusschen de posttraumatische kyphose en de ziekte 
van Calvé-Perthes, waarvan vooral Legg en Elsmlie de traumatische 
genese bepleiten, wat tromvens ook met mijn eigen ervaring over
eenst,emt, of men zou de door Preiser en Kienböck beschreven ver
weeking na trauma van het os naviculare manus in· den kring van 
zijn beschouwingen willen trekken, doch dit alles zou véél te ver 
voeren. 

De vraag dient beantwoord : of de verkorting, die de wervel 
van dezer, man door een druk van 200 kg. gedurende één uur onder-
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gaat voldoende is voor het verkrijgen van een noemenswaardige 
deforrneering zonder fractuur. 

Waar we nu bij de kinderwervels met hun relatief groote 
blijvende verkorting tot de conclusie zijn gekomen, dat in onze 
machine een flinke deformeering van de beenigen kern per sé gepaard 
moet gaan met een fractuur, daar is a priori de kans niet groot 
te achten, dab deze wervel No. I met Z'ij n veel steiler verloopendc 
arheidsliju de noodige plasticiteit zal bezitten om een vervorming Va!} 
bcteekenis te kunnen ondergaan zonder gelijktijdige fractuur. Zelfs 
wanneer wc aannemen, dat de man - op wat voor manier laten wij 
1 11 ' L  midden - gedurende zegge één uur een druk van 200 kg. op 
ziju " ervel weet te concent,reeren, dan krijgen we per cm. wervel nog 
maar een blij vende verkorting van 0,18 mm. en bij een objecthoogte 
van iet<i meer dan 2 cm. dus, laten we zeggen een totale blij vende 
verkorting van 0,4 mm. De ééne zijde van den wervel wordt dan 
19,6 mm. bijv. de voorkant, de achterkant die dichter is bij de neu
trale lijn (waar geen druk- of trekspanningen bestaan) blijft 20 mm. 
De diameter van voor naar achteren bedrage 30 mm. Dan is de ver
vorming van de,i wervel gekarakteriseerd door een hoek, waarvn,n 

de sinus is �t = /
5 
= 0,0133. 

��fgezien dus van het feit, dat het veronderstellen van een 
dergelijken druk onveraIJ.derd gedurende 1 uur een absurditeit is 
en aangenomen al ,  Jat men zou krijgen de heele deformeering door  
het eeu of  andere toovermiddel, samengetrokken op één daartoe uit
gelezen wervel, dan zou men nog eene deformeering zonder éénig 
praldiisch belang te ,•oorschijn zien komen. Het resultaat van dit 
alles zon slecht zijn eene zóó · ednge a,fschuining rnn de eindvlakken 
van den wervel, dat die in het tusschenliggende kraakbeen zonder 
éenig bezwaar bij de minste spierwerking wordt opgeheven. 

ToL een aannemelijke verklaring van de posttraumatische ky
pl10se komL men dus op deze manier niet. 

Voor zoover deze dan ook niet zijn o ude tb. spondyli tidcn, 
spondylarthritiden of primaire fracturen van de ruggegraat, zou men 
zi ch heL ontstaan zóó kunnen denken, dat één of meer wervels 
komen in den physieh.en toestand van de door Lange beschrevene. 

NieL alléén de deformeerbaarheid is hier echter sterk verhoogd, 
de breukgrens zal bij deze wervel ongetwijfeld in geen geringere 
ma.te zijn verlaagd : de groote toename van de verkorting (voora l  
van de blij vende) wanneer d e  druk van 200 kg. voortgaat een uur 
in te werken wijst er op, dat de fractuur op komst is. 
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Had Lange zich niet blind g:estaard op die schijnbaar zeer 
groote, maar in werkelijkheid heusch niet zoo belangrijke vervorming 
en was hij doorgegaan met de belasting op te voeren tot bij ,-. 250 kg. , 
dan zou hij waarschijnlijk tot een heel andere conclusie zijn ge
komen . 

Hoe 't ook zij , wanneer er een bepaald verband moet bestaan 
tusschen een trauma, dat de rug treft en een ± 6 maanden daarna 
optredende kyphose, dan is 't mogelijk dat zulks gebeurt zonder een 
wèrvelfractuur, maar het object ieve bewijs hiervoor is 6ok door 
Christen Lange niet geleverd. 

Wel zou men zich kunnen voorstellen, maar dit is louter een 
gissing, dat een dergelijke wervel als hier is besproken, breekt bij 
gelegenheid ; dat hij dit gemakkelijk zou kunnen doen is m. i. niet 
twijfelachtig en dat daarna een kyphose optreedt ten gevolge van 
de nu ontstane fractuur. De plotselinge pijn, waarmee volgens 
beschrijvingen het ontstaan van deze sagittale afwijking l>Oms ge
paard gaat ware daarmede tevens voldoende verklaard. 

Ten einde de gevolgtrekking waartoe een beschouwing van 
onze kindergrafieken van zelf leidt, te toetsen aan de praktijk heb ik 
mij tenslotte de vraag voorgelegd of bij deze kinderen met "zit" 
kyphosP Ook soms een verhoogde fragiliteit van het beenderenstelsel 
in het algemeen is te constateeren en of verder misschien de Röntgen 
foto van de wervelkolom dezer patiënten ons omtrent de aanleidende 
oorzaak der misvorming iets zou kunnen leeren. Wat de algemeene 
broosheid van het beenderenstelsel betreft, geef ik hier 2 korte aan
teekeningen weer, door mij zonder eenige voorkeur uit mijn journaal 
opgeslagen ; gevallen dus zooals het spreekuur ze ons dagelijks 
laat zien. 

1. K. J. P. 2 j. M. 9/V '16 . . Gisteren gevallen.  Fract. femoris 
si{!, Naar het Ziekenhuis. 3½ week in 't R. C. Ziekenhuis:. 

29/XI '17. Heeft pijn weer in ' t  I. bovenbeen. Zou 3 weken 
geleden zijn gevallen. Niets te vinden. Rachitis. Heeft nog nooit 
geloopen. 

23/V '19. Vertoont den volgenden status. 
Een veel te klein kina voor zijn leeftijd (5 j . )  groot hoofd, lange 

romp, korte extremiteiten. Sterke rozenkrans, opgezette buik. 
Oude fracturen aan beide clavikels : in slechten stand genezen. 
De benedenste extremiteiten hebben de gedaante als bij deze 

kinderen gebruikelijk ;  de beide beneden armen gedeformeerd : de 
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distale stukken radiaalwaarts af gebogen en geproneerd, de knik 
zit op de grens ongeveer van bovenste en middelste 1/ 3• Vooral de 
l. beneden arm sterk misvormd ; de moeder meent dat dit komt omdat 
't kind altijd op de vingers van de l. hand zuigt. Ronde rug in het 
onderste borst- en bovenste lendengedeelte ; deze laatste afwijking 
zou bestaan sedert + 1 jaar K. P. Jan. P. 
en verdwijnt niet bij op
lichten a. d. voeten, 't kind 
voorover liggend. Moeder 
weet niet hoe deze verkrom
ming is gekomen, naar meent 
door het vele zitten. 

II. Joh. P. 2 j. M., broeder 
van den vorige. 

18/II '19. Rhachi tische 
kyphose - Gipsped. 

22/V '19. Verkromming 
in het onderste dorsaal en 
bovenste lumbaal gedeelte. 
Deze verdwijnt niet geheel 
bij oplichten a. d. voeten : 
het kind verraadt geen ge
voel van onbehagen bij deze 
procedure. Sterke rachitische 
rozenkrans. 

Deze twee knapen zijn de jongsten van 5 kinderen, de oudsten 
zouden normaal zijn. Van loopen is ook bij dit kind geen sprake. 
Tanden op tijd gekomen. Geconsolid. fractuur van linker clavic. met 
dislocatie ; gebruikt de rechter arm niet, ook de rechter clavikel ver
toont een verdikking bij het sternale uiteinde, die verdacht is. 

Rug vgl. moeder gekregen op 2-jarigen leeftij_d in denzelfden 
tijd als du clavicula fractuur 1. .Aan rechter beneden arm op de grens 
tusschen bovenste en middelste 1/3 een knik waarschinlijk afkomstig 
van een beenbreuk. Ond�rste stuk in pronatiestand genezen, ' t  
zelf de aan 1 .  beneden arm maar minder duidelijk. 

Onderste ledematen vertoonen beiderzijds de gewone rachitische 
verbuiging van het b.ovenbeen : Coxa vara, de diaphysen naar voren 
en buiten. 

Fontanel gesloten. Tanden staan ver van elkaar 3 hoektanden 
uitgevallen ; die 1. beneden is nog aanwezig. 
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24/Il '21. Beide jongens zijn sedert een j aa.r in de Sophia Stich
ting te Scheveningen. De algem. toest. is veel beter ; de kyphose is 
bij beiden nog aanwezig. 

De. verhoogde broosheid van het beenderen stelsel, die bij cle 
rachiti:5 trouwens va.n algemeene bekendheid is, blijkt hier bij onze 
beide kinderen dan ook niet te ontbreken ; vooral No. I vertoont deze 
eigenschap zeer sterk. 

Of we echter uit de algemeene broosheid van het beenderen 
stelsel ook mogen besluiten tot den traumatischen oorsprong van de 
kyphose? Ziedaar een vraag die natuurl.ijk niet zonder meer met 
"ja" .kan worden beantwoord. Toch moeten er bij zulke Silappe 
kinderen door een val of door ruw hanteeren gemakkelijk buigspan
ningen op kunnen treden die - naar men zoo oppervlakkig zou 
oordeelen - wel in staat zullen zijn een dergelijk broos wervel tje 
te brelcen. 

Vau deze patiënten heb ik door de vriendelijkheid van Dr. 
C. �l\1. Mol; directeur der Sophia Stichting en van den radioloog 
Dr. L. Arisz onlangs een paar fraaie x-foto's gekregen, die hier in 
omtrekken weer worden gegeven : Vooreerst die van K. P. Zonder 
uu  al te veel waarde te willen hechten aan deze radiogrammen, blijkt 
toch de verkromming vrijwel ter plaatse van één wervel te zitten. 
(L. I). De min of meer kegelvormige gedaante die deze omtrek naar 
voren toe vertoont wil ik nu niet zwaar laten wegen, evenmin het 
blijkbaar naarachteren-verplaatstzijn van den wervel, maar wel valt. 
hier op het vrij streng gelocaliseerd-e van de kyphose. We ûen toch 
de heele frontverandering der wervellichamen zich hoofdzakelijk vol
trekken in een systeem van één wervel + de beide aanliggende inter
vert,ebraal schijven, al heeft de kyphoseering ook nog iets verder 
naar boven ingewerkt-adres aan den stand van clen daarop volgenden 
wervel (D XI) ten opzichte van D XII. 

Heel veel positiefs bewijst de foto echter misschien niet,, maar 
ze is volst,rekt niet met onze waarnemingen, die wijzen op het ont
staan van dergelijke misvormingen - soms ten minste - cloor 
fractuur, in strijd. 

De 2e "pauze" is gemaakt naar een röntenogram van Jan P.'s 
rug ; ook bij hem zit de verkromming op de grens van dorsaal- en 
lumbaal gedeelte, echter bl ijken hier zoowel L I als D XII vervormd 
en verplaatst, waardoor de knik in dit geval niet zóó scherp is als in 
het vorige. . . .  Be.halve dus de van oudsher bekende verhoogde 
broosheid der beenderen in 't  algemeen bij deQ;e ziekte en dus ook 
van de· rachitische kinderwervel, pleit voor den traumati chen oor-

• 
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sprong van ten minste sommigen dezer kyphosen, de scherpe knik 
die de misvorming vertoont, een opmerking die men bij zeer vela 
beschrijvingen er van (zoowel van de rachitische kyphose als scoliose) 
aantreft,, bijv. bij F. Lange en H. Spitzy. 

Ten slotte verwijs ik naar Böhm die op het 9e Kongress der 
Deut,schen G esellschaft für Oi:thopaedie twee praeparaten liet zien 
afkomsting uit het Berliner Patlhol. Museum, waar duidelijk ter 
plaatse van de sterkste verkromming der rachitische kyphose resp. 
scoliose een fractuur van den wervel was te constateeren. De x-foto 
van dit kyphose-praeparaat vertoont veel overeenkomst met die van 
onzen pat. K. P. Uit dit alles heb ik den indruk gekregen, dat de 
weekheid van het been bij r achitis als oorzaak der "rachitische" de
formiteiten misschien wel wat overschat is geworden en men doet 
m. i. wél bij het beoordeelen van deze vervormingen ook de groote 
fragiliteit van het skelet dezer patiënten in het oog te houden. Zeer 
waarschijnlijk .zal dan de overtuiging meer en meer veld winnen 
dat wervelfracturen met daarop volgende kyphose bij zulke kinderen 
lang niet, zoo zeldzaam zijn als men wel denkt. 

W6 keeren tot ons punt van uitgang terug, n. 1. de onderschei
ding der deformiteiten in symptomatische en idiopathische en zijn 
tot het besluit gekomen, dat wij het idiopathische karakter - om 
in den stijl van V-olkmann te blijven - der zoogen. belastings
deformiteiten niet hebben kunnen bewijzen. 

Na al het, voorafgegane behoeft ons dit eigenlijk ook niet te 
v�rbazen. Wanneer toch h et aantoonen van een voldoende weekheid 
der beensubstantie bij rachitis ter verklaring van bijv. de "zit" 
kyphose reeds haaT groote bezwaren heeft, hoeveel te meer moet 
dit dan wel het geval zijn bij het samenstellen van het ziektebeeld 
der juvenile belastingsdeformiteiten. 

Misschien dat het mettertijd gelukt een dergelijke toestand van 
de beenderen te onderzoeken en het physische gedrag hiervan te
genover druk in grafieken, cijfers e. d. te demonstreeren. 

MiJ is dit tot mijn spijt ni�t mogelijk geweest, evenmin als 
indertijd Chr. Lange . 

. Rest nog de verklaring van het zonderling schijnende feit, dat 
onze groote, mechanische, wèl gedoseerde krachten geen beenver
vorming van beteekenis te voorschijn vermochten te brengen zonder 
fractuur, terwijl de geringe druk uitgeoefend door de leeren riemen 
in het experiment v. Wullstein of van Maasz of wel het gipscorset 
van Abbott, daartoe blijkbaar zeer goed in staat waren. 

7 
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Zelfs wanneer we een dergelijke kleine kracht in ons meet
toestel weken lang op een normale wervel zouden laten inwerken 
of liever op elk van de door ons onderzochte, dan zou er nog niets 
gebeuren. Het feit van den permanenten druk zou het effect er 
van misschien verdubbelen, maar daarmee uit. Tot een deformiteit 
zou het niet komen. 

Het, spreekt echter van zelf dat levend been anders op druk 
reageer!, dan dood en het is toch deze reactie op een voortdurend 
herhaalde prikkel die de wervelmisvorming bij de honden en den: 
studenL ' ten gevolge had. 

Hieruit blijkt ook alweer, dat men met de toepassing in de 
praktijk van onderzoekingen als de mijne zeer voorzichtig moet zijn. 

FeiL is het dat, wanneer bi j v. een wervel of een voetwortel · 
beentjt> permanent foutief wordt belast, dat dan vroeg of laat een 
vervorming op zal tr-eden, hoe groot of hoe klein de drukkende 
kracht ook is. 

De hoofdvoorwaarde hiertoe schijnt wel te zijn dat de patho
logische belasting p ermanent inwerkt, veel meer nog dan dat de 
beensubstantie minder of meer week is. 

De Chineesche vrouwen-voet krijgt immers pas haar in man 
darijnen oogen zoo schoone gedaante, wanneer dit lichaamsdeel langen 
tijd voortdurend wordt ingezwachteld ; de Flat-Reads, deze In
dianenstam die - volgens de overlevering de traditie's der Inca's 
getrouw - de schedels hunner kinderen misvormen, doen dit door 
de hoofden van hun kroost voortdurend minstens 6 weken lang in 
den gewenschten vorm te persen. 

Omgekeerd is de lordose van de wervelkolom bij de congenitale 
heupontwrichting zelden of nooit gefixeerd ; evenmin als bij de vele 
zijdelingsche afwijkingen van den ruggegraat, die berusten op scheef
stand van het bekken en die het grootste contingent van deze af
wijking levert zooals wel blijkt uit de schoone onderzoekingen van 
Patrick Haglund. 

Ee11 blijvende misvorming kan dus zonder fractuur tot stand 
komen hoofdzakelijk wanneer de ingenomen pathologische stand 
permanent is, de dmk behoeft dan niet eens zoo héél groot te zijn 
!Il· a. w. er moet een contractuur bestaan ; een kunstmatige of 
een natuurlijke, dat is bijzaak. 

Is om de één of andere reden de platvoet contract geworden 
en blijft hij onbehandeld, dan is de misvorming van tarsus, meta
tarsus, phalangen slechts een kwestie van tijd. 

Zoo lijkt het mij per slot van rekening ook van buitengewoon 
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belang om ter oplossing van de ons bezig houdende vraagstukken, 
vooral van de scoliose wegens haar groote maatschappelijke be
teekenü1 n.a te vorscherr welke ziekten of ziekelijke toestanden e. d. 
zulke contracturen teweeg brengen. 

Of de ongelijkheid in spanning tusschen links en rechts van 
het systeem : cru.s diaphra.gmatis - pulmo- caleni zooals ,Jansen 
wil, hiervoor in vele gevallen voldoende is of dat andere invloeden : 
chronische ontstekingsprocessen bijv. in borst- en buikholte daartoe 
vaker aanleiding geven - wil ik verder in het midden laten. 

Geraadpleegde Literatuur. 

B a c h ,  C., Elastizität und Festigkeit, 4. Aufl. B a l t h a s a r d ,  Un cas de spondylose traumatique avec autopsie (maladie de Kümmell). Rev. de chir., Ann. 34, No. 3, p. 276-281. Centralblatt f. Chir. usw., Bd. 5, p. 206. B ö h m ,  M., Ueber die Rachitis als ursächliches Moment für :a.,ückgratsverkrümmungen. Berl. klin. Wochenschr., 1911, No. 6. - Ueber die Ursache und das Wesen der idiopathischen Deformitäten des jugendlichen Alters. Zeitschr. f. orth. Chir., Bd. 20, p. 565. Ueber mechanische Deformitäten. Verhandl. d. Deutsch. Ges. f. orth. Chir., 10. Kongress. Ueber die Rachitis als ursächliches Moment für Rückgratsverkrümmungen. Verh. d. Deutsch. Ges. f. orth. Chir., IX. Kongress. C e. l v é ,  J., Sur une forme particulière de pseudocoxe.lgie greffé sur des déformations chare.ctéristiques de l'Axtrémité supérieure du fémur. Rev. d. Ohir., Juli 1910, p. 54. Zeitschr. f. orth. Ohir., Bd. 27, p. 374. C e s  t e.  n ,  R., La spondylite post-traume.tique ou mal adie de Kümmell. Toulouse méd., Année. 15, 1913, No. 11 et 12. Centralbl. f. Chir. usw., Rd. 4. C I u z e t ,  Sur les spondylites posttre.umatiques. Paria méd. No. 5, 1919, Ned. T. G. 19. I. 608. C h l u m s k y ,  V., Was alles für die Ursache der Skoliose gehalten wurde. Zeitschr. f. orth. Chir., Bd. 27, p. 419. E I  m s l i  e ,  R. C., Pseudocoxalgie. following trauma tic disloce.tion of the hip in a boy e.ged 4 yee.rs. Journal of orth. Surgery, Vol. 1, No. 2. E s c h b e.  c h et Mi 1 h i e t , Cyphose traumatique accident du tra. va.il. Paria ·méd. Année 1912/13, 1913, No. 42, p. 354-357. Centralbl. 
f. Chir. usw., Bd. 3, p. 461. F r a n g  e n  h e i m ,  Die Krankheiten des Knochensystems im Kindesalter. Neue deutsche Chir. G e b h a r d , Ueber die funktionelle Knochengeetalt. Verh. d. Deutsch. Ges. f. Orth., 9. Kongress. G i l e t t e  by T u b b y. 

G r u n e  w a. l d ,  Ueber den Einfluss der Muskelarbeit auf die Form des menschlichen Femurs. Zeitschr. f. orth. Chir., Bd. 30. 
7" 



100 

G r u n e  w a 1 d , Die Beziehungen zwischen der Form und der Funktion der Tibia und Fibula des Menschen und einiger Menschaffen. Zeitschr. f. orth. Chir., Bd. 35. Ueber Beanspruchungsdeformitäten. Zeitschr. f. orth. Cltir., Bd. 38. H a g 1 u n d , P a t r i  c k , Die Entstehung und Behandlung der Skoliosen. Berlin, S. Karger, 1916. Ueber die Wirbelsäulenverkrümmungen in einer Volksschule und über die Möglichkeit, Behandlung für dieselbe anzuordnen. Zeitschr. f. orth. Chir., Bd. 25. J a n s e n ,  M u  r k ,  Der Einfluss der resp. Kräfte usw. Zeitschr. f. orth. Chir., Bd. 25, p. 734. K a uf m a n n ,  Lehrb. d. spez. path. Anat., 6. Aufl. ,  19 1 1. K i e n  b ö c k ,  Ueber infantile Osteopsathyrose. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. 23, H. 2. Med. Klinik, 1912, p. 1509. Centralbl. f. Chir., 1912, p� 1622. La n g e  , C hr i s t e n ,  U ntersuchungen über Elastizitätsverhältniàse in den menschlichen Rückenwirbeln mit Bemerkungen über die Pathogenese der Deformitäten. Zeitscbr. f. orth. Chir., Bd. 10, H. 1, p. 47. L a n g e ,. F., Lehrb. d. Orthopädie. Jena, Gust. Fischer. Handb. d. Kinderbeilk., Pflaundler-Scblossmann 1915. - und S c h e d e ,  F., Die Skoliose. Ergebn. d. Chirurg. u. Ortbopäd., Bd. 7. L e g  g ,  A r t h u r ,  Ramarks on the etiology of the flattening of the upper femoral epiphysis : a study of seventy-five personally observed cases. The Amer. Journ. of orth. Surgery, Vol. 16, July 1918, No. 7. p. 448. M a a s s ,  H., Virchows Arch., Bd. 163 (bij B ö h m). M a  1 1  i n  g ,  K u n  d ,  Et Tilfaelde af Kümmells traumatiske Kyphose. 
Hospitalstidende, 61 p. 103-110. Centralbl. f. Cbir. usw., Bd. 1, p. 104. M e s s  e r e  r ,  0 t t o ,  Ueber Elastizität und Festigkeit der menschlichen Knochen. Stuttgart, Verl. d. J. G. Cottaschen Buchhandl., 1880. P e r t h e s ,  G e o r g ,  Ueber Osteochondritis deformans juvenilis. Verh. d. Deutsch. Ges. f. Chir., II, 1913, p. 140. P r e i s e r ,  Centralbl. f. Chir., 1910, No. 28, p. 930. R a  u b  e r ,  A. A., In den tekst. Leipzig, Wilh. Engelmann, 1876. R e c k l i  n g h a u  s e n  , bij F r a  n g e n  h e  î m. R o u x ,  W i l h., In den tekst. S o h  u l z ,  0. E., Ein Beitrag zur Aetiologie der Coxa vara. Verb. d. 
Deutsch. Ges. f. Orth., 1912, p. 376. T r i  e p e 1 ,  H e r m a n  n ,  Die Stossfestigkeit der Knochen. Arch. f. Anat. u. Entw.-Gesch. (His), Jahrg. 1900. T u b  by , A. H., Deformities etc., 2nd ed. 1912. W i e  1 a n d ,  E m i l ,  Spezielle Pathologie der Bewegungsapparate. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1912. 

Frommannsche Buchdruckerei (l:iermann Pohle) in Jena, - 4912 


	havinga 160
	havinga 60-eind

