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INLEIDING. 

In den loop der tijden werd de genitaaltubereujose up versehillende 
wijzen behandeld, al naal' den stand van het inzicht in het ontstaan 
en het beloop van dcze ziekte. De crvaringen, vCl'kregcn hij de be~ 
straJing vall tuhcrculeuse aandoeningcll van zeer uiteenloopende 
localisatie. hebben ertoe geleid, ook de genitaaltuberculose op deze 
wijze te behandelcn. In den aanvang werd slcchts aarzeIcnd hiertoe 
overgegaan. De genitaaltuberculose toch was sinds de Inededeelingen 
van vON BRUNN en andercn 1) cen 7.ickte, die nlct kans op SHeees 
uitsluitend radicaal-chiTurgisch moest worden bchandeId. Ret 
Inateriaal hestand in het begin dan oak uit vergcvordcrde gcvallen 
bij paticnten, die zich niet ,'vilden latcn opcl'ceren, of bij wie cen 
contra-indicatie tegen de operatic aanwczig ,vas. Gelcidelijk echter 
werd de rontgenbcstraling ook meer toegepast bij mindel' uitgebreide 
gevallen, terwijl son1S zeIfs beginncnde aandoeningen, met uitsluiting 
van de radicaal-chirurgische behandclingswijzen, met rontgenstralen 
(gecornbineerd met algemeene hygienisch-dietetisehe maatregelen) 
behandeld werden. 

Langzamerhand zijn wij nu in een periode gekOITlen, waarin voor 
elk geval wordt nagegaan, welke behandeling de beste is. Bij deze 
ovenvegingen neernt de Tontgenthcrapie tcgenwoordig een belang
rijke plaats in. 

Het is de bedoeling, om in dit proefsehrift na te gaan, welke de 
waarde van de rontgentherapie is bij de bchandeling dcr genitaaltu
berculose. Daartoe zal van eiken patient met genitaaltubcrculose, die 
van 1920 tot 1982 in het Radiologisch Instituut, verbonden aan het 
Acadelllisch Ziekenhuis te Groningell, onder behandeling kwam, een 
kort uittreksel van de ziektegeschiedenis gegeven worden. Tel' vergc
lijking dienen de resultaten van de radicaal-chirurgische behandcling. 
De literatuur verschaft ons uitvoerige en goed gedocUlllenteerde be
richtgevingcn. I-lieruit lezen wij, dat het SOlllS gelukt is door een 
ingrccp de verdere uitbreiding van de ziekte te voorkOlnen, tel'wijl in 
andere gevallcn zccr venninkende operaties de voortschrijding del' 
aandoening niet vermochten tegen te houden. De rcsultaten van de 

1) omstrccks 11)00. 
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semicastratie worden afgeulcten 11aal' de patientcn, die na verloop 
van eenige, mecst 3 jarcn, vrij van klachten zijn en naal' diegenen, 
welke in diel1 tijd of latcr cen zoogcllaanld recidief aan de andere 

zijde krcgen. 
Dc getallcn, ",,relkc men verkrijgt door de rcsultatcn del' ver

schillende chirul'gische klinieken samen te vattcn, zullen vergelckcn 
worden met die, welke bereild zijn bij de paticnten, die hier be
sproken worden. Ecn absolute Inaatstaf is dit niet. Dam'toe is het 
aantal gevallcn niet grout genoeg, terwijl bovendien de uitbrciding 
van de afwijking bij de patientcn nict steeds gelijk was. Naast den 
IocaIeu toestand speelt oak de algemecnc toestand, het a1 of niet 
::1.mHvezig zijn van acticve tuberculeusc haardcn op andere plaatscll 
in het organisme, een zeer groote 1'01. Deze mag niInnler vergeten 
worden bij het vergelijken van de llitkomsten van dezc twee he
handelingswijzen, welke aIleen met clkaar gelneen hcbbell, dat zij 
locaal inwerken. Ret nut van het'in eijfers weergevcn van verkregen 
resultaten en het vergelijkell ll"let die, ,velke door anderen rrlet andere 
vormen van therapie verkregen werden, n1.ag dus niet te hoog aan
geslagen worden. 'l'oeh heeft deze vergelijking reeht -van bestaan. 
Zij levert een ll1aatstaf voor de therapeutisch te verkrijgen l'esul
taten en dient als lciddraad bij het bepalen van den aard van de te 
volgen therapie bij latere gevallen. 

Behalve nlet rontgenstralen werden de patielltell ook naar aIge
Ineene hygicnisch-dietetische illzichten behandcld, tcrwijl, indicl1 
dit HlOgelijk en gewenscht was, hoogtezonbestraling gcgeven vyerd. 
Een cnkcle maal ,verd nog een andere therapie gelijktijdig toegepast, 
7<ooals tuberculinc-injecties in stijgcnde doses. Ovel'igens werd 
steeds contact gezocht Inet den chirurg voor het verrichtcn van 
kleinerc, conservatief-chirurgische ingrepcn, voor zoover dit noodig 
n"locht zijn. 

Wanneer rl10gen ,vij n11 van resultaat spreken bi.1 dc bchandeling 
van ecn tuberculcllse afwijking. DELLINGER BARNEY schrijft, hi.crop 
cloclende: "There is no Indian dead before hc is really dcad". Hier
nlede is wei volkonlcll uitgedrukt, wat de ,vaarde van velc 7,00-
genaamde rcsultatcn is. Zoolang de tuberculcuse haard in het lichaarn 
~chterblijft, bestaat er kans op een opflild{ering van het proces. 
Bij de rontgentherapie bcrcikt Incn hoogstens, dat via een scrn:OInpc
ling van den oorspronkelijkcn haard een klein fibrcus of verkalkt 
rcsidu ovcrblijft. Na jaren kan dit residu hernieuwde activiteit 
vertoonen. Evenals bij andere localisaties van cen tll berculcuse aan
doelling nelncn wij echter aan, dat, wanneer een dergelijk stadium 
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van fillTCUSC omvormlng of verkalking bereikt wordt, klinisch ge
sprokcn genezing ingctredcn is. 

Er blijft nog te vermeiden, dat de genitaaltu bcrculose cen, zij het 
ook geringe, neiging tot spontane genezing heeft. Er komen ge
vallen voor, waarbij zander eenige andere dan een antiphlogistisehe 
therapie genezing optrad. Waar de beoordeeling van resultaten, 
vooral wanneer deze niet verdeI' gaan dan tot een klinisehe genezing, 
een subjeetief karakter draagt, mag deze spontane genezingstendenz 
lliet onbesproken blijven. In hoeverre 7,]j een 1'01 speclt, is moeilijk 
te omschrijven. Evenmin is het l110gelijk uitsluitend het effect del' 
rontgenbestraling te bcoordcclen, ais gclijktijdig een hygienisch
dietetische therapie ingesteld wordt. Van deze laatste weten wij 
eehtcr wei, dat zij aIleen niet in staat is 0111 snel genczing te be~ 
vorderen. VVILDROLZ bcschrijft gevaIlen, welke uitsluitcnd met rust 
en hcliothCTapie behandeld werden en pas na jaren l11in of nleer 
klinisch genezen waren. 

'Vanneer dus in de volgeude hoofdstukken de resultaten van de 
rontgentherapie besproken worden, moeten wij er ons van bcwust 
blijven, rlat ,vij geen absoluten J1matstaf aauleggen en dat deze 
therapie onderstcund werd door andere hulpnliddelen, welke op het 
eindresultaat eveneens hun invlocden deden gcldcn. 

Een korte beschollwing over den ternl "recidief" besluitc deze 
inleiding. De ehiruTgen, die over dc uitkonlsten del' radieaal-ehirur
gisehe behandelingswijze bcrichten, rluiden nlet -het woord reeidief 
aan het optrcden van een tuberculeuse ontsteking in de tijdens de 
operatic gezond bevonden serotaalhelft. Hieraan ligt ten grondslag 
de gedachtcngang, dat dit nieuwe ontstekingsproccs een Tecidief in 
het scrotum is. Hocwel het woord recidief hicrmede een uitleg krijgt, 
die afwi.ikt van de gangbare, is het in deze beteekenis door nl].1 over
genOlnen. In dit speciale geval wonlt met den term ,;recidief" bedoeld 
het optrede'n van een epididymUis etc. in den tevorcn gezonden /cant. 


