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SAM E N V AT TIN G. 

1. 	 De zoo uiteenloopende vormen van onregelmatigen 
hartslag welke in de literatuur als Sinusarhythmien 
zijn beschreven, laten zich l110eilijk allen door 
bet aannemen van eenzelfde oorzaak aneen, te 
weten "veranderingen in den Vagustonlls" ver
ldaren. 

2. 	 De resultaten welke men vel'krijgt bij het toe
passen del' in de kliniek gebrnikelijke methoden 
tot functie bepaling van de remmende zenuwen, 
mogen hoe sterk de verkregen effekten ook zijn, 
nimmer aanleiding geven tot aannemen van bet be
staan van een verhoogc1en Vagus tonus. 

3. 	 Evenmin mag het positief uitvallen van de met 
die methoden verkregen effekten bij een Sinus 
arhythmie er toe leiden om de oorzaak van deze 
Sinus arhythmie uitsluitend in den N. Vagus te 
localiseeren. 
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4. 	 De oorzaak voor bet tot stand komen eener Sinus 
arbythmie kan gelegen zijn zoowel in het centrale 
zenuwstelsel, in de beide extracardiale zenuwen als 
in bet hart zelf. 

5. 	 Evengoed als ei· verschillende vormen van Sinus
arhythmie vool'komen met een verlangzaamd 
rhythme, wa.arbij de N. Vagus de hoofdI'ol speelt, 
zullen er 001. Sinllsarhythmien kunnen yool'komen 
met een versneld l'hythrne, die hun ontstaan te 
danken hebben aan veranderingen welke tot. over
heerschen del' Accelerans werking aanleiding geven. 

matigen 
ythmien ti. Deze tachycal'dische yormen van Sinusarhytmie 

en door zullen wat hun wijze van ontstaan betreft de 

~een, te overgang kunnen vormen tot nomotope paroxymale 
[S" ve1' tachycal'dien. 

7. 	 Indien vt'randeringell van het reageerend orgaan 
op den yoorgronu treden, zal in sommige gevallen 
de Sinusknoop niet mee1' in staat zijn aan de 
eischen welke aan haar gesteld worden te voldoen 

wuwen, en 	 een ander centrum zal in werking kunnen 
~ok zijn, treden. Al geschiedt dit slechts voor een enkelen 
. bet be- slag dan mag de onregelmatigheid niet meer den 

naam "Sinusarhythmie" dragen. 

8. 	 Door veranderingen, in het l'eageerend orgaan zal
de 	met 

het bebalve tot sterke verlangzarningen van het 
n Sinus 

rhythme met \'crplaatsing van den plaats van 
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prikkeloorsprong ook kUlmen komen tot freqnentieagus te 
toename van het rhythme met verplaatsing van 
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9. 	 Arhythmien, waarbij intermitteerend een ander 
centrum in plaats van de Sinusknoop prikkelvor
mend optreedt, zullen bij hooge frequentie van 
het rhythme door de karakteristieke eigenschappen 
van een paroxysmale heterotope tachycardie ge
kenmerkt zijn ~ Is de frequentie niet te hoog, of 
treedt het secundaire centrum maar zeel' kort 
in werking dan lnmnen de karakteristieke ken
merken del' Sinnsarhythmien aanwezig zijn. 
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