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COMPLICATIES VAN DE 

HILUSKLIERTUBERCULOSE 

C. J. SORGDRAGER 



COMPLICATIES VAN DE 

HILUSKLIERTUBERCULOSE 





STELLINGEN 

I 

Wanneer het vennocden op een bronchusafsluiting bij hilusklier
tuberculose bestaat, moet zo spoedig mogelijk bronchoscopie 
worden verricht. 

II 

De bronchitis tuberculosa bij hilusklier perforatie heeft een 
gunstige prognose. 

UI 

Bij de behandeling van het tuberculeuze empyeem is de be
strijding v:m de secundaire infectie een van de eerste voorwaarden. 

IV 

De verlamming van het homolaterale middenrif na een lobectomie 
van de bovenkwab moet worden beschouwd als een ernstige com
plicatie, welke het voordeel van deze operatie met betrekking tot 
de longfunctie voor een groot deel verloren doet gaan. 

V 

Intracutane toediening van B.C.G. vaccin verdient de voorkeur 
boven het toedienen per os. 

VI 

Bij de ziekte van HIRSCHSPRUNG moet de oorzaak eerder in het 
zogenaamde normale recto-sigmoid worden gezocht dan in het 
gedilateerde deel van het colon. 

VII 

Het aantal positieve reacties, dat, bij aerosol inhalatie van aller
geenextracten door lijders aan asthma bronchiale, wordt gevonden, 
is groter dan op grond van de cutane test te verwachten is, doch 
geringer dan na intracutane toediening. 
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VIII 

Bij elke lijder aan asthma bronchiale is een psychologisch e
'
n 

psychiatrisch onderzoek noodzakelijk ter beoordeling van de 
psychische componenten van aetiologie en symptomen. 

IX 
Uit dierproeven is gebleken, dat de afgifte van vitamine A onder 

bonnonale invloed staat; mannelijke ratten verliezen, bij een 
vitamine A ann dieet, hun vitamine A depot in de lever sneller 
dan vrouwelijke en gecastreerde mannelijke ratten. 

x 

Bij de clinische opleiding van de aanstaande arts is het gewenst 
ook aandacht aan de bespreking en behandeling van dagelijks 
voorkomende ziekten te besteden. 
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VOORWOORD 

Bij het voltooien van dit proefschrift wil ik in de eerste plaats 
mijn dank uitspreken voor de grote offers, die door mijn ouders 
gebracht zijn om mijn Universitaire studie mogelijk te maken. 
Helaas heeft mijn vader deze voor mij zo belangrijke dag niet 
mogen beleven; de gedachtenis aan hem is mij dikwijls tot steun 
geweest gedurende de soms zo zorgelijke jaren na mijn arts examen. 

Aan U, Hoogleraren, Oud-Hoogleraren, lectoren en privaat 
docenten van de Medische en Natuur-Philosophische Faculteiten 
van de Amsterdamse Universiteit, betuig ik mijn hartelijke dank 
voor het onderricht, dat U mij hebt gegeven. 

Hooggeleerde jANSEN, de vele uren die ik op Uw laboratorium 
onder Uw directe leiding heb mogen werken, zijn voor mij van 
onschatbaar belang geweest, door de wijze waarop U mij weten
schappelijk leerde denken. Ook U Hooggeleerde WESTENBRINK 
dank ik, voor de vele uren, die U aan mijn vorming hebt besteed. 

Hooggeleerde HUIZINGA, het was voor mij een groot voorrecht, 
dat U direct bereid waart, als mijn promotor op te treden. Gij hebt 
steeds de grootste belangstelling voor dit werk getoond en ik stel 
het buitengewoon op prijs, dat U vele uren van Uw tijd hebt 
willen besteden om, zowel de medische problemen als de taal
kundige klippen met mij te bespreken. 

Zeergeleerde KRAAN, U ben ik zeer veel dank verschuldigd, 
zowel voor de degelijke opleiding in Uw sanatorium als voor de 
aangename samenwerking na mijn vertrek uit Appelscha. Uw 
vaderlijke zorgen en de stimulans van Uw voortvarendheid zijn het 
vooral geweest, die het werken onder Uw leiding zo aangenaam 
rnaakten en die er toe hebben bijgedragen dat thans dit proefschrift 
kan verschijnen. 

Zeer ervaren MuLLER, zonder Uw belangstelling en Uw technische 
vaardigheid was het nooit gelukt de gegevens te verkrijgen nodig 
voor het bewerken van dit proefschrift. 

Assistenten en oud-assistenten van "Beatrix-oord", U zeg ik 
hartelijk dank voor de prettige samenwerking en voor de belang
stelling die U steeds voor mijn werk getoond hebt. 



U, Mejuffrouw RENKMA en Mejuffrouw VISSER ben ik zeer er
kentelijk voor alle hulp, die U belangeloos aan dit werk hebt 
gegeven. 

Waarde JANSEN en VoLCKMANN, voor de hulp die ik van U 
mocht ontvangen, ben ik zeer dankbaar. 

Tenslotte wil ik de bestuursleden van het sanatorium .,Beatrix� 
oord" mijn oprechte dank en grote waardering betuigen voor de 
sympathie en de hulp die ik van hen mocht ondervinden. 



INLEIDING 

Gedurende de jaren 1947 tot en met 1950 werd in het sanatorirun 
,.Beatrix-oord" te Appelscha een groot aantal kinderen en vol
wassenen verpleegd, bij wie bronchoscopisch een perforatie van een 
tuberculeuze lymphklier of een afsluiting van een bronchus door 
de voortwoekerende ontsteking van een tuberculeuze klier werd 
gevonden. Dit leidde er toe dat van alle patienten, bij wie op de 
röntgenfoto afwijkingen werden gevonden welke een bronchus
afsluiting deden vermoeden, werd nagegaan of deze bevindingen 
op de röntgenfoto overeenstemden met de uitkomsten van het 
bronchoseepisch onderzoek. Zowel de patienten bij wie een oorzaak 
van de röntgenschaduw kon worden gevonden, als zij die in de 
bronchiaalboom geen afwijkingen hadden, werden in het onderzoek 
betrokken. Daarnaast werden ook die patienten met een hilusklier
tuberculose bronchoscopisch onderzocht, die geregeld positief 
sputrun hadden. Er werden daardoor bij 3 volwassenen in het 
sanatorirun en bij 5 militairen in het Militair Hospitaal te Assen, 
perforaties van tuberculeuze hilusklieren gevonden. 

In de nederlandse en in de buitenlandse literatuur zijn zeer veel 
publicaties verschenen, zowel over de dichte scherpbegrensde 
schaduwen die in het verloop van een primaire tuberculose kunnen 
optreden als over de doorbraak van de tuberculeuze hilusklieren. 

Wij meenden er evenwel goed aan te doen, de ervaringen bij 65 
patienten, bij wie op grond van de röntgenfoto of het sputum
onderzoek een complicatie van de hiluskliertuberculose werd ver
moed, te publiceren. 

Dit gebeurde in de eerste plaats, omdat de uitkomsten van het 
bronchoscopisch onderzoek bij een groot aantal der patienten 
dusdanig waren, dat zij een verklaring konden geven van de 
afwijkingen op de röntgenfoto of het positieve sputum. 

En in de tweede plaats omdat niet genoeg kan worden gewezen 
op het belang der vroege diagnose; patienten met een hilusklier 
perforatie of een bronchusafsluiting hebben actieve behandeling 
nodig. Dit is niet alleen nodig ter voorkoming van bronchogene 
uitzaaiingen, doch tevens om de ventilatie van het afgesloten 



longgedeelte zo spoedig mogelijk te herstellen, waardoor bronchiëc
tasie vorming kan worden voorkomen. Gelukkig wordt dit actieve 
standpunt steeds meer ingenomen. 

Het bronchoscopisch onderzoek van de patienten in het sana
torium ,.Beatrix-oord" is voornamelijk gedaan door collega 
S. MULLER; bij de patienten uit het Militaire Hospitaal geschiedde 
dit door collega C. WESTERBEEK. Ik zeg beide collegae dank voor 
het ter beschikking stellen van hun gegevens. 



HOOFDSTUK I 

LITERAT U UR OVERZICHT 

Het ziektebeeld, behorende bij een afsluiting van een hoofd
kwab- of segmentbronchus t.g.v. tuberculose van de hiluslymph
klieren, is door vele zorgvuldige waarnemingen langzamerhand een 
afzonderlijk hoofdstuk in de pathologie der tuberculose geworden. 
Voordat de elinick enige aandacht aan dit ziektebeeld schonk, 
hadden de patholoog-anatomen reeds vele beschrijvingen gegeven, 
die later op dit ziektebeeld betrekking bleken te hebben, zodat de 
anatomie van deze afwijking veel eerder bekend was dan de ver
schijnselen, die hiervan afhankelijk waren. 

LAENNEC beschreef de vergrote verkaasde en doorgebroken 
tuberculeus ontstoken hiluslymphklieren en gaf, zonder nog de 
aetiologie van de tuberculose te kennen, reeds aan, dat deze af
wijkingen tot het ziektebeeld der "phthisie" behoorden. Voor die 
tijd had LEELOND reeds op het voorkomen van de klierperforatie in 
de kinderbronchi gewezen. 

In 1898 publiceerde G. Küss zijn waarnemingen over de erfelijk
heid van de tuberculose. Hij verdedigde zijn leenneester PARROT 
met betrekking tot diens "loi des adenopatbies similaires", de wet, 
die aangeeft, dat de longhaard steeds het begin is van de long
tuberculose en de ontstoken en vergrote lymphklieren hiervan als 
gevolg ontstaan. Bij zijn nauwkeurige waarnemingen vermeldt hij 
ook 3 keer een doorbraak van een tuberculeuze hiluslymphklier in 
een bronchus, terwijl er atelectase te vinden was in het longweefsel, 
behorende bij de aangedane bronchus. De ontledigde hiluslymph
klier werd door hem "caverne ganglionnaire" genoemd. 

H. ALERECHT (1909) vond op meer dan 1000 secties bij aan tuber
culose gestorven kinderen ook de doorgebroken hiluslymphklieren, 
evenals A. GHON in 1912. Deze hoogleraar uit Praag verontschul
digde zijn publicatie door erop te wijzen, dat hij slechts kon be
vestigen, wat Küss en ALERECHT reeds hadden gevonden. In een 
uitvoerige studie deelde hij zijn bevindingen bij sectie van 184 
kinderen, die aan tuberculose overleden waren, mee. Bij 26 vond hij 
een verse doorbraak van een verkaasde lymphklier in een bronchus, 
tweemaal een litteken van een genezen perforatie en tweemaal 

13 



een uitpuilende klier, op het punt in de bronchus door te breken. 
Deze vondsten waren voor GHON min of meer bijkomstig, daar 

zijn belangstelling op een ander punt was gericht. Voor ons is het 
echter van belang, dat op 184 secties bij 17% een hilusklierperforatie 
werd gevonden en dat in het longweefsel, gelegen in het verloop 
van de geperforeerde bronchus, dikwijls atelectase voorkwam. 
Tevens vond hij bij enkele gevallen atelectase van longweefsel t.g.v. 
dichtgedrukte bronebi door verkaasde lyrnphklieren. 

In het tijdperk vóór de röntgendiagnostiek en vóór de broncho
scopie had men bij kinderen, die aan bronchitis leden of van wie 
bekend was, dat ze longtuberculose hadden of uit een tuberculeus 
milieu kwamen, plotselinge dyspnoe met cyanose zien optreden. 
Soms genazen ze na het ophoesten van tuberculeuze kaas of tuber· 
culeus granulatieweefsel; zo kon achteraf de diagnose op lyrnph
klierdoorbraak in de bronchus gesteld worden (OEKONOMIDES). 
Andere kinderen waren onder verschijnselen van heftige benauwd
heid gestorven en bij hen werd eerst op de sectietafel de diagnose 
gesteld. Later, toen de bronchoscopie als diagnostisch hulpmiddel 
werd toegepast, konden ook de doorbraken met slepend beloop 
worden vastgesteld. Indien deze doorbraken aanleiding hadden 
gegeven tot clinische verschijnselen, zoals koorts, hoesten, enz., was 
de diagnose gewoonlijk gesteld op pneumonie, tenminste als de 
doorbraak of het voorstadium aanleiding had gegeven tot het 
afsluiten van een bronchus. 

Het was de clinici opgevallen, dat deze pneumonieën vooral voor
kwamen bij slappe kinderen, die dikwijls verkouden waren en aan 
bronchitis leden. Deze pneumonie bleef soms zeer lang bestaan, 
terwijl nu en dan hoge koorts en langdurige algemene malaise 
optrad. In andere gevallen waren er echter weinig of geen algemene 
ziekteverschijnselen. Een dergelijke pneumonie was de spleno
pueumonie of "pneumonie massive" van GRANCHER. Hij zag Of de 
pneumonie langzaam verdwijnen en de kinderen geheel herstellen, 
of het ziektebeeld overgaan in een manifeste longtuberculose of 
meningitis tuberculosa. Een overeenkomstig clinisch beeld werd 
door BuHL beschreven als de desquamatieve p11eumo11ie. 

Dikwijls zal echter ook bij de tuberculose van hiluslyrnphklieren, 
met de daaropvolgende bronchusafsluiting, het tuberculeuze 
karakter van de aandoening niet herkend zijn, nl. als deze goed
aardig verliep. De tuberculose gold toch als een ernstige, bijna altijd 
fataal verlopende ziekte. 
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De Franse hoogleraar in de kindergeneeskunde HuTINEL, wees 
reeds verschillende malen op de "adénopathies médiastines''. Volgens 
hem waren de ontstoken hiluslymphklieren waarschijnlijk .,le noeud 
de la question si vaste et dilficile de la tuberculose infantile". Hij noemde 
de vluchtige longaandoeningen in de loop van deze ziekte "congestion 
pulmonaire" en wat nog belangrijker was, hij wees erop, dat deze 
konden overgaan in de splenopneumonie van GRANCHER. De ver
dwijning van deze pneumonie geschiedde langzaam en er bleven 
tenslotte grote hilusklieren over. Volgens HunNEL was de spleno
pneumonie dan ook gewoonlijk een gevolg van vergrote tuberculeuze 
hiluslymphklieren. 

Hoewel de röntgenologie toen reeds gebruikt werd bij de diag
nostiek der longziekten, baseerde HunNEL zijn diagnostiek nog in 
hoofdzaak op de percussie en auscultatie en het gelukte hem op 
deze manier kleine hilusklierzwellingen vast te stellen. 

Nadat de röntgendiagnostiek meer gebruikt werd bij de long
tuberculose, verschenen er spoedig mededelingen over uitgebreide 
beschaduwingen, gevonden op de röntgenfoto van de kinderthorax, 
welke niet in overeenstemming waren met de geringe ziektever
schijnselen, die de patientjes vertoonden. In 1919 deed KLEIN
SCHMIDT hierover enkele mededelingen, doch de publicaties van 
ELIASBERG en NEULAND in 1920 en 1921 wezen eerst op het belang 
ervan. Ook hun waren de uitgebreide röntgenologische afwijkingen, 
samengaand met weinig ziekteverschijnselen, opgevallen. Daar zij 
nog opgevoed waren met het begrip, dat tuberculose een ernstige, 
meestal dodelijk verlopende ziekte was, kon dit dus geen ,.gewone" 
tuberculose zijn. Ze beschouwden het als een aspecifieke infiltratie, 
die bij kinderen uit een tuberculeus milieu of bij kinderen met een 
weinig ernstige tuberculeuze afwijking optrad en gaven er de naam 
aan van epituberculosis, waannee ze een ziekte aanduidden, die als 
physische verschijnselen een sterk verkorte of gedempte percussie 
gaf en meestal in het bovengebied van de long gelocaliseerd was. 
Auscultatorisch vonden ze bronchiaal ademen en op de röntgenfoto 
zagen ze een dichte, meestal naar onder scherp begrensde, egale 
schaduw. (De auscultatorische bevindingen waren in tegenspraak 
met die van GRANCHER en van Sr. ENGEL, die bij hetzelfde ziekte
beeld verzwakt of opgeheven ademgeruis vonden). Een belangrijk 
punt voor de diagnose was, dat de afwijkingen geleidelijk terug 
moesten gaan en er tenslotte röntgenologisch een .,schone" long 
overbleef, zodat de diagnose achteraf eigenlijk pas kon worden 
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gesteld! Het was ELIASBERG en NEULAND opgevallen evenals 
HUTINEL, dat de mediaal gelegen dichte schaduwen nog lange tijd 
na de opheldering van de grote egale schaduw konden blijven bestaan. 
Deze schaduwen berustten volgens hen op vergrote lymphklieren. 

Ze werden nog gesterkt in hun opvatting, dat dit geen echte 
tuberculose kon zijn, door de sectie van een patientje, bij wie in de 
long geen enkele specifieke aandoening werd gevonden, terwijl het 
infiltraat alleen kleine ronde cellen bevatte, De epituberculosis is 
door hen gehouden voor een niet-specifiek infiltraat (ze durfden 
niet van ontsteking te spreken), optredende in het verloop van een 
primaire tuberculose. 

Zowel het woord als het begrip epituberculosis heeft vele pennen 
in beweging gebracht. REDEKER en SIMON wilden het een specifieke 
ontsteking noemen, omdat deze optrad bij de tuberculose, al namen 
ze aan, dat niet de bacteriën maar de toxinen de afwijkingen ver· 
oorzaakten. Zij spraken van een perijoeale infiltratie, evenals 
KLEINSCHMIDT, die aanvankelijk meende, dat het infiltraat door 
stuwing van bloed- en lymphvaten, die door de vergrote hilusklieren 
waren dichtgedrukt, optrad. Ter onderscheiding van het infiltraat, 
rondom de primaire longhaard ontstaan, noemden REnEKER en 
SIM ON deze infiltratie een ,.periltiläre sekzmdäre Infiltrierzmg". 

RANKE had indertijd dezelfde schaduwen om de hilus als hilus
catarrh geduid, waarmee hij wilde aangeven, dat hier ook een aan
doening tengevolge van tuberculeuze toxinen in het spel was. Zijn 
begrip dekt niet geheel de epituberculosis; deze laatste is massiever 
en beslaat een groter deel van de long, i.c. de röntgenfoto. 

SLUKA nam daarentegen aan, dat de ontstoken hiluslymphklier 
naar het longweefsel was doorgebroken en per continuitatem een 
longaandoening, door hem hilustuberculose genoemd, had veroorzaakt. 

In 1926 veronderstelde WALLGREN, op grond van de waarneming 
bij twee patientjes met een op de röntgenfoto beschaduwde boven
kwab van de rechter long, dat dit een gevolg van een bronchus
stenose was, die mogelijk door druk van vergrote lymphklieren was 
ontstaan. Volgens W ALLGREN zou de secreetophoping achter de 
stenose, zoals MANGES en ]OHNSTON bij de z.g.n. drowned lung 
beschreven, ook een rol spelen bij de sluiering. Op het grote belang 
van de secreetophoping is vooral door J ACKSON en .A?.lEUILLE 
gewezen. Dit is een nog groter gevaar dan het uitvallen van de 
ventilatie, doordat in dit gestuwde secreet gemakkelijk infectie 
ontstaat. 
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Merkwaardig is, dat HUEBSCHMANN (1928) in zijn gedegen boek 
over de pathologische anatomie van de tuberculose slechts weinig 
aandacht wijdde aan de complicaties van de tuberculeuze hilus
klieren. De perforatie kwam volgens hem zelden voor en indien het 
voorkwam, was de uitzaaiing bijna altijd dodelijk. Hij noemde wel 
de perforatie in de bloedvaten tengevolge van de doorbraak van een 
tuberculeuze lymphklier. 

RuBINSTEIN (1928} stelde op grond van een rechtszijdige schaduw 
naast een vergrote hilusklier bij een kind van 6 jaar de diagnose 
"pleuritis interlobaris exsudativa". Daar het van tijd tot tijd hoge 
koorts had, meende hij met een empyeem te maken te hebben en 
besloot tot thoracotomie. Er bleek toen geen empyeem, maar een 
geinfiltreerde middenkwab te zijn, waaruit biopsie werd verricht. 
De pathologisch-anatomische diagnose luidde: desquamatieve pneu
monie van Buhl. Daar er o.a. reuscellen werden gevonden, is er toch 
ook iets van specifieke ontsteking geweest. 

Volgens SIMON en REDEKER was dit het sluitstuk tussen de peri
hilaire infiltratie en de phthisis. Het was hun echter niet duidelijk 
waar de bacillen vandaan kwamen, al opperden ze reeds de moge
lijkheid van een doorgebroken hiluslymphklier; de perihilaire 
infiltratie zou hier een gunstige voedingsbodem voor de bacillen 
hebben geschapen. 

Hier min of meer tegenover staat de opvatting van SPENCE. Deze 
deed 2 keer Jongpunctie bij een patient met epituberculosis, beide 
keren vond hij tuberkelbacillen. Volgens hem staat het vast, dat 
epituberculosis een specifieke tuberculeuze ontsteking is. Bij het 
bekijken van de reproducties van de röntgenfoto's in het artikel van 
SPENCE is de sterke verplaatsing van cor en mediastinum naar de 
beschaduwde kant opvallend. Hier is ongetwijfeld een atelectase 
opgetreden na een bronchusafsluiting. Juist het al of niet optreden 
van verplaatsing van mediastinum en cor, smaller worden van de 
intercostaalruimten aan de beschaduwde kant en hoogstand van het 
diaphragma, werd door velen als beslissend criterium genomen voor 
de differentiaal diagnose tussen atelectase en epituberculosis. 

GOLDBERG en CASUL beschouwden de allergische reactie van het 
longweefsel als oorzaak voor het ontstaan van de epituberculosis 
en baseerden dit, behalve op de bevinding van LANGER, die 

.epituberculosis na injectie van tuberculine zag optreden, op een 
eigen waarneming. Bij een jongetje van 6 jaar met epituberculosis 
van de rechter bovenkwab trad na 8 maanden een bijna volledige 

82 17 



resorbtie van deze afwijking op. Hij kreeg tuberculine�injecties, 
waarna het proces opnieuw begon; de rechter zijde was geheel 
gedempt. Patient overleed. Obductie: oude verkaasde en verweekte 
hiluslymphklieren, doorgebroken in rechter hoofdbronchus en 
rechter bovenkwab. De auteurs wilden dit geheel als perifocale 
reactie zien op allergische basis, maar het is thans duidelijk, dat dit 
moet worden opgevat als een bronchusafsluiting door reactie van 
hilusklieren op tuberculine�injectie. 

FLEISCHNER beschouwde de grote schaduw als een gevolg van 
een bronchusafsluiting. Dat er niet altijd verplaatsing van 
mediastinum en cor optreedt, komt volgens hem, doordat het he� 
treffende longgedeelte uitgespannen is tussen het andere long
weefsel en daardoor niet kan samenvallen, waarna vochtophoping 
in het afgesloten longgedeelte optreedt. 

In 1936 beschreven LIGHTWOOD en WILSON het ziektebeeld bij 
een jongen van 8 jaar, die na 3 jaar een recidief van een pneumonie 
kreeg. Na teruggang van de acute phasc bleef de patient wat hoesten 
en opgeven en hij was dikwijls benauwd. De reactie van VoN 
PIRQUET was sterk positief en op de röntgenfoto bleek de gehele 
linker thoraxhelft beschaduwd te zijn, terwijl er een sterke ver
plaatsing van cor en mediastinum naar links was. Er werd aan 
pleuritis gedacht, doch punctie leverde niets op. Bij bronchoscopie 
werd een vernauwde linker hoofdbronchus gevonden juist boven de 
afgang van de linker bovenkwabbronchus. 1\'len deed pneumo
nectomie; de verwijderde long voelde aan als spierweefsel en bevatte, 
behalve talrijke verkalkte haarden, ook bronchiëctasie. Ook werd 
een enkele tuberkel gevonden. Men wist niet goed welke aetiologie 
hier aan ten grondslag lag, doch in het licht van de huidige kennis 
omtrent de afsluiting van de bronebi door vergrote of doorgebroken 
hiluslymphklieren, is de pathologie wel duidelijk. Bij de eerste 
pneumonie in 1933 was een afsluiting ontstaan, die tot een ont4 
steking van het longweefsel achter de afsluiting aanleiding gaf. 
Later ontstonden in de ectatisch geworden bronchi recidieven van 
deze ontsteking. 

CAMERON en DE NAVASQUEZ publiceerden in hetzelfde jaar een 
soortgelijke waarneming bij een kind van 7 maanden, waarbij het 
patientje echter overleed. In de linker bovenkwabbronchus werd 
een perforatie van een verkaasde tracheobronchiale lymphklier 
gevonden, benevens een pneumonie in de linker bovenkwab, die 
microscopisch bestond uit overwegend endotheliale celvorming. 
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In het volgende jaar verscheen de mededeling van BROCK, CANN 
en DICKINSON over enkele patienten met epituberculosis, bij wie 
bronchoscopisch een duidelijke vernauwing van de bronchus werd 
gevonden, welke veroorzaakt werd door kaas of gezwollen branch us
slijmvlies. Bij een kind, dat overleden was, werd een dichtgedrukte 
linker hoofdbronchus gevonden, veroorzaakt door de vergrote ver
kaasde onderste tracheabronchiale klieren. Ze kwamen tot de 
conclusie, dat de bijzondere pneumonie van CAMERON en DE 
NAVASQUEZ niet moest worden verklaard als een epituberculosis 
maar als atelectase, optredend na dichtdrukken van een bronchus 
door vergrote verkaasde lymphklieren. 

Van groot belang waren de waarnemingen van RösstE (193f?). 
Zij betroffen de secties van 8 patientjes, bij wie tijdens het leven de 
diagnose "epituberculosis" was gesteld. Bij twee van hen vond 
RösstE doorgebroken hiluslymphklieren met kaas in de bronchi. 
Het longweefsel achter de geperforeerde bronchus was atelectatisch 
en hierin lagen verspreide tuberculeuze haarden. Bij de zes anderen 
vond hij vergrote en verkaasde klieren, die de bronchus dichtdrukten, 
welke naar het "epituberculeuze" longgedeelte toeliep en welk deel 
atelectatisch was. Op grond hiervan beschouwde RösSLE epituber
culosis als het gevolg van een bronchusafsluiting. 

Verder onderscheidde RössLE nog de zuivere atelectase van de 
onzuivere vorm. Bij de eerste was alleen sprake van afsluiting, zodat 
na de opheffing hiervan de long weer normaal kon ventileren. Bij 
de onzuivere vorm had een doorbraak van een tuberculeuze lymph
klier plaats gehad en was een bronebagene uitzaaiing in het atelec
tatische longdeel opgetreden. Zoals we later zullen zien, waren 
RösstE's waarnemingen en conclusies van groot belang, al is zowel 
zijn uitspraak "epituberculosis is atelectase" als zijn opvatting over 
zuivere en onzuivere atelectase te simplistisch. 

REDEKER heeft vrij felle critiek geleverd op de uitspraken van 
RössLE, temeer daar deze ook nog RANKE's theorie over de 3 stadia 
der longtuberculose en over de allergie overboord wierp. RANKE 
wilde wel aannemen, dat de atelectase kan optreden, maar dan 
secundair aan de perihilaire infiltratie. De perifocale reactie is 
primair, hierdoor ontstaat een bronchuscatarrh, waardoor de 
bronchus wordt afgesloten met een atelectase tot gevolg. 

Volgens REDEKER is atelectase na afsluiten van een bronchus 
door een vergrote, verkaasde lymphklier uiterst zeldzaam en zou 
men, indien dit zo vaak voorkwam, emphyseem moeten zien optreden, 
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zolang die afsluiting nog niet volledig was. Inderdaad hebben 
enkele onderzoekers emphyseem van de long aan een atelectase 
zien voorafgaan (JACKSON en GRUMEL). Dat dit niet vaker wordt 
gezien, is goed te verklaren, immers de bronchusafsluiting kan zeer 
geleidelijk gaan, met weinig of geen algemene verschijnselen. De 
meeste afsluitingen worden eerst ontdekt, als het stadium van het 
obstructieve emphyseem reeds voorbij is. 

TERPLAN (leerling van GHON) deelde in 1940 de bevindingen mee 
bij de secties van 5 kinderen met epituberculosis. In 2 gevallen 
werd een in een bronchus doorgebroken lymphklier, die een ver
kaasde endobronchitis had veroorzaakt, gevonden. Hierdoor was 
de bronchus afgesloten en in het bijbehorende longweefsel was ate
lectase ontstaan. Bij twee anderen bestond een atelectase bij de 
primaire longhaard door de afsluiting van een bronchiolus. Bij de 
Sde patient was3 jaren na het ontstaan van de schaduw in de rechter 
bovenkwab meningitis opgetreden. Op de röntgenfoto, kort voor de 
dood gemaakt, waren geen longafwijkingen meer te zien. Bij de 
sectie bleek de bovenkwab te zijn geschrompeld tot de grootte van 
een kers, terwijl de bovenkwabbronchus geheel was afgesloten. Op 
grond van deze en andere waarnemingen is ook de mening van 
TERPLAN, dat atelectase het wezenlijke is van de epituberculosis. 
Ook SANES en WARREN, leerlingen van TERPLAN, beschrijven een 
sectie, waarbij een 14 jaar oude atelectase van een gehele long werd 
gevonden. 

Verschillende clinici, zowel Duitse, Franse als Nederlandse, zijn 
de mening toegedaan, dat massieve beschaduwingen in het verloop 
van een primaire longtuberculose berusten op atelectase, hoewel 
men de perifocale reactie toch niet durft los te laten en hiermee dan 
het liefst de minder uitgebreide, meer wolkige schaduwen bedoelt, 
die om of naast de hilus liggen (ALEXANDER, R. W. MüLLER, 
1\:lQUNIER-KUHN, DUFOURT). 

De discussie over wat zich precies afspeelt in een afgesloten 
longsegment is allerminst beëindigd en dit is ook wel te begrijpen, 
omdat zoveel verschillende processen in zo'n longdeel mogelijk zijn, 
afhankelijk van het afsluitend agens en van de mate van afsluiting. 

Een grote vooruitgang in onze kennis over de veranderingen in 
de bronebi bracht de bronchoscopie, al laat die ons ook vaak in 
het onzekere omtrent het longproces achter de afsluiting. We 
hebben deze methode van onderzoek reeds een enkele maal genoemd. 
Het systematisch gebruik ervan bij de complicaties van de 

20 



hiluskliertuberculose, zeker in Europa, dateert van de laatste 
jaren; in ons land zelfs van de allerlaatste jaren. 

Aanvankelijk beperkte de bronchoscopie zich tot zuiver thera
peutisch ingrijpen bij kinderen, die, tengevolge van een grote, 
plotseling optredende klierperforatie, heel erg benauwd werden en 
bij wie gewoonlijk eerst een tracheotomie werd gedaan om te 
proberen zo de ergste ademnood op te heffen. Had dit geen of 
onvoldoende succes, dan werd via de opening in de trachea bron
choscopie verricht (onderste bronchoscopie). Zelden werd het kind 
onder de juiste diagnose behandeld, algemeen werd aangenomen, 
dat de tuberculeuze hiluslymphklierperforatie een betrekkelijk 
zeldzaam voorkomende aandoening was (Sil\ION). Ook nu is de 
ernstigste vorm van de grote doorbraak een zeldzaam gebeuren, 
doch door de vooruitgang in de diagnostiek is bij kinderen, die hetzij 
thuis, hetzij in een sanatorium of ziekenhuis worden verpleegd 
wegens een hiluskliertuberculose, bij ernstige acute benauwdheid 
meer kans op een juiste diagnose dan vroeger (LETIY DoYER en 
ADRIANA NIEUWENHUYSE). 

De patientjes, bij wie HUIZINGA in 1931 bronchoscopie deed, 
waren allen onder de diagnose "aspiratie van een corpus alienum" 
binnengebracht. Ook ScoBIE, die uit de literatuur tot 1934 alle 
gevallen van acute hilusklierperforatie verzamelde, merkte op, 
dat de diagnose veel was: verslikt in stuk appel, status thymo
lymphaticus, vergrote thymus. Ook de diagnose "diphtherie" is 
gesteld (DUFOURT, MOUNIER-KUHN, SIMON}, vooral wanneer de 
kinderen voor de doorbraak reeds korte tijd koorts hadden of de 
asphyxie geleidelijk was toegenomen. Bronchoscopie kwam veelal 
te laat na de aanvankelijk verrichte tracheotomie. ScoBIE vond bij 
zijn literatuuronderzoek, dat van 94 acuut benauwd geworden 
patienten tengevolge van lymphklierperforatie, er slechts 19 genazen. 

De oudste waarneming was van ÛEKONOMIDES (zie blz. 14) in 
1882; er kwam geen actieve therapie aan te pas, want de patient 
hoestte zelf het verkaasde lymphklierweefsel op. Een soortgelijke 
waarneming deden JuNDELL in 1904 en MALMBERG in 1932. De 
eerste, die actief ingreep, was PETERSEN in 1885 (geciteerd naar 
ScawARTZ), die via de tracheasnede met een catheter kaas uit de 
bronebi zoog. In ons land behoorden VAN GILSE (1922) en HUIZINGA 
(1931) tot de eersten, die publiceerden over de verwijdering van 
tuberculeus granulatieweefsel en kaas uit de bronebi van acuut 
benauwd geworden kinderen. Het patientje van VAN GILSE was 
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direct genezen en had 3 jaar later bij contrölc alleen nog een licht 
vergrote hilusschaduw. 

HUIZINGA, die bronchoscopie bij 6 benauwde patientjes deed, 
vond op grond van het bronchoscopisch en pathologisch-anatomisch 
onderzoek bij 2 van de 6 een lyrnphadenitis non specifica, bij 3 
zeker tuberculose van de hiluslyrnphklieren, bij 1 waarschijnlijk 
tuberculose. Vóór de bronchoscopie was röntgenologisch in alle 
6 gevallen atelectase of obstructie-emphyseem vastgesteld. Bij 
2 patientjes deed HUIZINGA bronchoscopie zonder tracheotomie en 
bij 4 met tracheotomie (onderste bronchoscopie). 

ScoBIE deed in 1934 zelf ook onderste bronchoscopie bij een 
patientje, dat acuut benauwd werd en bij wie kaas en granulatie
weefsel uit de rechter hoofdbronchus werden verwijderd, nadat met 
een catheter door de opening in de trachea de kaas en pus waren 
weggezogen. jEANNIN pleitte in 1944 nog voor onderste broncho
scopie bij kinderen tot 1 jaar, aangezien bij bovenste bronchoscopie 
bij deze kleine kinderen kans op glottisoedeem bestond. 

Ook PAUNZ, die al in 1909 en later in 1923 en 1935 zeer belangrijke 
mededelingen deed over zijn bronchoscopische bevindingen, be
perkte zich nog in hoofdzaak tot therapeutisch ingrijpen bij 
dreigende of clinisch vermoede lymphklierperforaties. Hier was 
vaak de diagnose al juist gesteld op tuberculose van een hilus
lymphklier. Zodra er hevige hoestbuien kwamen of een bemoeilijkte 
ademhaling, werd direct bronchoscopie verricht, omdat deze symp
tomen op een dreigende of manifeste perforatie wezen. Was er een 
uitpuilende zwelling van het slijmvlies te zien, dan probeerde 
PAUNZ deze door actief ingrijpen te openen en de kaas te verwijderen. 

Voor het stellen van de diagnose noemt PAUNZ als de belangrijkste 
symptomen de dyspnoe, exspiratoire stridor, metallisch klinkende 
heldere hoest met helder blijven van de stem, het achterblijven van 
de desbetreffende thoraxhelft bij de respiratie en meestal ook ver� 
zwakt ademgeruis aan die kant. Zijn ingrijpen beperkte zich, zoals 
we reeds zeiden, tot die gevallen, waarbij een therapeutisch resultaat 
was te verwachten. Toch was zijn standpunt, in vergelijking met dat 
van vele clinici in Europa, reeds zeer vooruitstrevend, aangezien 
door de meeste andere clinici pas bronchoscopie werd verricht bij 
zeer ernstige ademnood, als de tracheotomie geen verlichting bracht. 

In Amerika, waar in de jaren tussen 1930 en '40 de bronchoscopie 
bij patienten, lijdende aan longtuberculose, steeds meer werd 
gedaan, ja door sommigen (CLERF) zelfs aanbevolen werd bij iedere 
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tuberculosepatient, is de bronchoscopie bij de kindertuberculose 
toch maar in beperkte mate verricht. Het meeste op dit gebied is 
nog gedaan door CHEV ALlER J ACKSON, KoHN, ELOESSER, ScHNEIDER 
en MYERSON. 

ScHNEIDER deed bij een kind van 9 maanden bronchoscopie, 
hier was clinisch de diagnose op atelectase van de rechter boven
kwab gesteld. Het lumen van de bovenkwabbronchus bleek afge
sloten te zijn. Het kind overleed korte tijd daarna aan een acute 
bronchopneumonie en bij de sectie bleken grote verkaasde trachea
bronchiale lymphklieren de bronchus afgesloten te hebben. 

In Engeland deden MoRLOCK, Scorr PINCHIN (1933) broncho
scopie bij een patient van 14 jaar met een atelectase van de rechter 
bovenkwab, bij wie duidelijk een .. wheezing respiration" bestond. 
Ze vonden aan de onderrand van de bovenkwabbronchus een 
uitpuilende tumor, welke bij proefexcisie uit tuberculeus granu
latieweefsel bleek te bestaan. Na 4 dagen was op de röntgenfoto 
reventilatie van de bovenkwab te zien, 2 weken later echter 
opnieuw beschaduwing, welke spontaan na een paar weken weer 
verdween. 

Zoals we op blz. 18 al mededeelden, deden LIGHTWOOD, WILSON 
en BRoeK en zijn medewerkers bronchoscopie bij kinderen met 
egale beschaduwingen in de longen in het verloop van een post
primaire tuberculose. Zij meenden echter, dat PAUNZ te agressief 
was om intact slijmvlies, dat een uitpuiling bedekte, te perforeren. 
Het risico van een bronebagene uitzaaiing moest niet onderschat 
worden. 

Na 1940 en vooral na 1945 is de systematische bronchoscopie als 
een algemeen erkend en toegepast diagnostisch hulpmiddel toege
voegd aan de onderzoekmethoden, die ons de oorzaken van de 
atelectasen in het verloop van een postprimaire tuberculose helpen 
opsporen. Hoewel verschillende onderzoekers er reeds op gewezen 
hadden, dat de complicaties van de hiluskliertuberculose en met 
name de klierperforaties in de bronebi veel minder zeldzaam waren 
dan vaak gedacht werd, is echter door de systematische broncho
scopie en ook doordat bij obducties hierop nauwkeuriger werd 
gelet, duidelijk geworden hoe frequent deze complicaties kunnen 
zijn. Zo zijn ook de z.g. "stille perforaties", de aandoeningen waarbij 
röntgenologisch geen verschijnselen te vinden waren, aan het 
licht gekomen. 

Allereerst willen wij wijzen op het werk van de Franse clinici 
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DuFOURT en 1\fouNIER-KUHN, die bij talloze patientjes met hilus
kliertuberculose bronchoscopie hebben verricht. Daar zij de drie 
stadia-indeling van RANKE aannemen, spreken ze over de primaire 
en secundaire periode van de tuberculeuze infectie. Onder "primair" 
verstaan ze dan de primaire longhaard en de ontsteking van de 
hiluslymphklieren, ,.secundair" zijn de gevolgen van die hilus
kliertuberculose: pleuritis, atelectase, doorbraak van een hilus
klier, enz. 

Bij alle patienten, bij wie, blijkens de clinische verschijnselen en 
de röntgenfoto, kon worden vermoed, dat er een complicatie van de 
hiluskliertuberculose was opgetreden in de vorm van een atelecta
tische schaduw met of zonder verplaatsing van cor en mediastinum, 
een obstructie-emphyseem, wolkige infiltraties om de primaire 
haard of om de vergrote hiluslymphklieren, werd bronchoscopie 
gedaan. Dit gebeurde ook dikwijls wanneer volgens de röntgenfoto 
kleine punt- of stervormige baardjes, soms niet groter dan een 
speldeknop, zich hadden ontwikkeld rondom het verloop van een 
bronchus. Deze haardjes kunnen door een dunne even wazige 
schaduw, een perifocale reactie, omgeven zijn. Het bleek, dat in al 
deze groepen, in een vrij hoog percentage, bij bronchoscopie een 
zichtbare perforatie van een verkaasde hiluslymphklier werd ge
vonden. In het ene geval zal deze over een grote oppervlakte van 
de bronchus hebben plaats gevonden met als gevolg een afsluiting 
van de bronchus door de tuberculeuze kaas, in het andere geval was 
de opening miniem, doch door de kleine hoeveelheden pus, die in de 
bronchus kwamen, waren uitzaaiingen in het verloop van de 
bronchus ontstaan. 

In een recente publicatie deelde MoUNIER-KUHN samen met 
]EUNE en PoTTON mee, dat in de loop van 3 jaren bij 182 jongens, 
opgenomen wegens een hiluskliertuberculose, 90 werden geobser� 
veerd, bij wie op de röntgenfoto afwijkingen bestonden, die een 
complicatie deden vermoeden. Bij 67 van deze patientjes werd 
bronchoscopie verricht. Bij 27 jongens werden 34 bronchusfistels 
gevonden. Slechts 6 van de 34 fistels konden als oorzaak van de 
vlekkige baardjes, die op een bronebagene uitzaaiing wezen, worden 
beschouwd. Bij de andere patienten was, zoals de auteurs zeiden, 
"het beeld van de epituberculosis" aanwezig. 

DuFOURT en MouNIER-KUHN maken nl. een nauwkeurig onder
scheid tussen de epituberculosis en de schaduw, die door de 
directe bronchusstenose, b.v. door een vergrote hilusklier of door 
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tuberculeuze kaas na perforatie, wordt veroorzaakt. Volgens hen is de 
epituberculosis de overgevoeligheidsreactie van het longweefsel om 
de primaire haard, welke reactie een zwelling van het submuqueuze 
bindweefsel en van de mucosa van de bronebi tot gevolg heeft, 
waardoor sectmdair de bronchus van een longkwab wordt afge
sloten. Planigrafisch zouden er bij de epituberculosis nooit vergrote 
klieren om de vernauwde bronchus aan te tonen zijn. 

Deze verklaring is dus in de trant van die van REDEKER, alleen 
zagen DUFOURT en MouNIER-KUHN in een veel groter aantal ge
vallen dan volgens R.EDEKER voorkwam, bronchusafsluitingen door 
de bovengenoemde oorzaken. Dit kwam, doordat DuFOURT en 
MouNIER-KUHN systematisch bronchoscopie verrichtten. Bij de 
patienten, die volgens hen epituberculosis vertoonden, zagen zij 
een sterk vernauwde bronchus met gezwollen slijmvlies. In het 
nauwe lumen was een witte vlek te zien, die uit secreet bestond. 
Hierin werden voornamelijk rnaerophagen met grote kernen en 
zelden tuberkelbacillen gevonden. Gelijktijdig met het afnemen van 
de schaduw op de röntgenfoto werd een vermindering van de 
zwelling van het bronchusslijmvlies waargenomen. De meeste 
Franse onderzoekers, zoals SouLAS, GALY, BRUN, WoLFROMM, 
]EANNIN, etc. nemen deze theorie aan. 

In 1947 deden de Hongaren GöRGENYI-GörrcHE en KASSAY 
een mededeling over het frequente voorkomen van de hiluslymph
klierperforatie. Bij 29 patienten, bij wie clinisch een atelectatische 
schaduw te zien was, werd planigrafie verricht. Bij 22 werd een 
vernauwing van de bronchus vastgesteld en bij 18 van de 28 werd 
bronchoscopisch een doorbraak van een klier in een bronchus 
gevonden; een sterke uitbochting van het bronchusslijmvlies werd 
bij 3 patienten gezien en bij 7 geen afwijkingen. 

Tevens onderzochten zij 17 kinderen, die aan tuberculose over
leden waren. Bij 8 van hen werd een doorbraak van een tuber
culeuze klier gevonden. Zij namen ook een paar keer een meer
voudige doorbraak in een bronchus waar. Een aantal van deze 
doorbraken was zo gelocaliseerd, dat ze niet met de bronchoscoop 
konden worden gezien, waaruit geconcludeerd kan worden, dat het 
aantal perforaties steeds groter is, dan men met de meest nauw
keurige bronchoscopie kan vaststellen. 

GöRGENYI-GörrcHE en KASSA Y zien de doorbraak van de ver
kaasde hilusklieren als een "patho-physiologisch" proces, dat tot 
de dagelijkse verschijnselen van de primaire longtuberculose 
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behoort en als een natuurlijke reiniging moet worden gezien, zoals 
een lymphadenitis zich via de huid ontlast. 

Het begrip epituberculosis is volgens ScHWARTZ geheel overbodig 
geworden. In zijn uitvoerige, fraai geillustreerde monografie, in 
1948 gepubliceerd, deelde hij zijn bevindingen over 550 obducties 
mede, die tussen Nov. '47 en 10 Juni '48 werden verricht Hij vond 
66 keer een doorbraak van tuberculeuze lymphklieren in de bronchi. 
Bij 15 kinderen en 27 volwassenen was een verse doorbraak en bij 
2 kinderen en 22 volwassenen alleen nog het litteken van de door
braak te vinden. De doorbraken hadden voornamelijk plaats van 
de lymphklieren om de hilus gelegen. Hij zag in de longkwab of in 
het longsegment, gelegen in het verloop van of tegenover de 
bronchus, waar de perforatie plaats vond, grote infiltraten, die Of 
de gehele kwab innamen of zich tot een segment beperkten. Deze 
infiltraten ontstonden door, zoals ScHWARTZ het noemde, "auto
matisclze, endogene, lymph-adeno-, bronchogene Reinfektion". Dus na 
de doorbraak van een lymphklier ontstaat er aspiratie van de 
inhoud van de klier, die een massieve infiltratie van een longkwab 
of longsegment veroorzaakt. Bovendien speelt een verhoogde ge
voeligheid een grote rol bij het tot stand komen van de massieve 
longinfiltratie. Deze allergische reactie van het longweefsel leidde 
SCHWARTZ af uit de resultaten van proeven met konijnen, waarbij 
hij, na reinfeetie van eerder geïnfecteerde dieren, infiltraten in de 
longen zag optreden, die te vergelijken waren met de massieve 
infiltraten in de menselijke longen in het verloop van een doorbraak 
van een tuberculeuze lymphklier. 

De infiltraten, die hij waarnam, vertoonden in hoofdzaak 2 
verschillende beelden: 
a. een massief necrotisch infiltraat, dat of tot schrompeling en 

gedeeltelijk verkalking aanleiding gaf Of verweekte en een 
caverne achterliet: 

b. het z.g. "Radiergmnmi-infiltrat", een elastische massieve infil
tratie met weinig of geen necrose. welke grotendeels kon terug
gaan en alleen enig bindweefsel tussen de Jobuli achterliet; of 
er ontstond veel bindweefsel, dat tot schrompeling van het des
betreffende longgedeelte leidde. Deze laatste vorm leek zeer veel 
op de desquamatieve pneumonie van BUHL of op de spleno
pneumonie van GRANCHER. 

Ook combinaties van beide vormen kwamen voor. SCHWARTZ 
staat vrij sceptisch tegenover de verklaring van de "epituberculosis'' 
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door bronchusafsluiting en wil practisch alle infiltraten zien als een 
gevolg van de ,.automatische, endogene, lymph-adeno-, brotJchogene 
Reinfeklion". 

In 1950 verschenen o.a. de publicaties van KRAAN en MULLER en 
van VEENEKLAAS. KRAAN en :MuLLER bespraken enige patienten, 
bij wie op grond van het röntgenologische beeld en het sputum
onderzoek aan een perforatie werd gedacht en bij wie dit vermoeden 
door het bronchoscopisch onderzoek kon worden bevestigd. De 
bronchusafsluiting, die de oorzaak van de dikwijls geziene atelectase 
was, werd door hen voornamelijk verklaard door zwelling van het 
ontstoken bronchusslijmvlies ter plaatse van de tuberculeuze 
lymphklier. Het dichtdrukken, dus een zuiver mechanisch gebeuren, 
zou tot de uitzonderingen behoren. Vijf van de zeven patienten, 
door hen beschreven, waren volwassenen; de complicaties van de 
primaire hiluskliertuberculose komen dus zeker niet alleen op de 
kinderleeftijd voor. 

VEENEKLAAS publiceerde over patienten uit het Wilhelmina 
Kinderziekenhuis te Utrecht. Hier ging het dus alleen om de 
complicaties bij de kindertuberculose. Hij wilde de term ,.epituber
culosis" van ELIASBERG en NEULAND handhaven, al wees hij er op, 
dat het anatomische substraat van deze epituberculeuze schaduw 
verschillend kon zijn. In 4 jaar tijds werden op 102 patientjes 35 
waargenomen met, zoals VEENEKLAAS schrijft, .,epituberculeuze 
schaduwen". Er werd door hem gewezen op het belang van de 
dwarse foto, vooral voor het herkennen van de middenkwab
atelectase en van de segmentale atclectasen van de bovenkwab. 
De auteur is er een voorstander van de patientjes, indien de tem
peratuur en de bloedbezinkingssnelheid minstens 3 maanden 
normaal zijn, te mobiliseren en niet te wachten tot de schaduwen 
op de röntgenfoto grotendeels opgehelderd zijn. Hij overwoog 
verder of het niet mogelijk was deze patientjes bij gunstige huiselijke 
omstandigheden thuis te verplegen. 

Ook ScHWARTZ wees in een paar mededelingen in 1950 nog weer 
op het belang van de perforaties van de tuberculeuze hiluslymph
klieren en tevens op het voorkomen van carcinoom in het litteken
weefsel van de perforaties. 

Kortgeleden verscheen de publicatie van RoGSTAD. Volgens deze 
auteur bestaat een geleidelijke overgang van de atelectase naar de 
klassieke caseëuze pneumonie. Hierbij is van fundamenteel belang 
de reactie van de tuberculeuze lymphklier op de omgeving, nl. 
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doorgroeien naar de bronchuswand, perforatie, enz. Hij sprak dan 
ook van de lymphadenitis tuberculosa bronchostenotica; hij voelde 
veel voor de theorie van RANKE, maar zag aan de andere kant ook, 
dat de dierproeven van ÛPPENHEIMER en ScHWARTZ niet ver
waarloosd konden worden. 

Bij bronchoscopie werden bij 25 van 26 patienten afwijkingen 
gevonden zonder dat precies werd meegedeeld, waaruit deze af
wijkingen bestonden. Schrijver hechtte betrekkelijk weinig waarde 
aan de therapeutische invloed van de bronchoscopie. De z.g. 
perihilaire infiltratie of reactie zou volgens hem berusten op: 
a. infiltratie van het apicale segment van de onderkwab; 
b. aandoening van de middenkwab; 
c. infiltratie van het anterior of posterlor segment van de boven· 

kwab; 
d. beginnende interlobaire pleuritis; 
e. zeer zeldzaam een werkelijke tuberculotoxische reactie van de 

tuberculeuze lymphklier. 
In een recente publicatie van EHRNER wordt, behalve op het 

belang van de bronchoscopie voor diagnose en behandeling, nog 
gewezen op het ophoesten van kalkpartikels als symptoom van een 
klierperforatie. De auteur is ervan overtuigd, dat intercurrente 
infecties als mazelen en influenza een reactivering van de tuber
culose kunnen geven met een perforatie tot gevolg. 

Hiluskliercomplicaties bij de tuberculose der volwassmen. 
De meeste waarnemingen over de tuberculeuze hiluskliercompli

caties betroffen hoofdzakelijk de kinderleeftijd. Het is te begrijpen, 
dat omstreeks 1900, toen, volgens NAEGELI, van de bevolking 
boven de 18 jaar 9ï-98% met de tuberkelbacil in contact was 
geweest en positieve huidreacties vertoonde, bij volwassenen 
nauwelijks een primaire longtuberculose werd gevonden. Toen deze 
endemische besmetting in geheel West-Europa geleidelijk daalde 
tengevolge van de stijging van het levenspeil en door de betere 
diagnostiek en therapie, werden er, mede door de betere diagnostiek, 
meer gevallen van primaire longtuberculose bij volwassenen ge
vonden. 

Geleidelijk namen de publicaties over de complicaties toe. Uit 
een groot aantal nauwkeurig verrichte secties bleken de hilusklier
perforaties bij volwassenen veel minder zeldzaam te zijn dan aan
vankelijk werd gedacht. Zo berichtte in 1934 ARNSTEIN, dat hij bij 
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obductie van 138 patienten, allen oudere mensen, 51 maal een 
doorbraak van lymphklieren naar de bronchus had gevonden. Bij 
slechts 14 van deze 51 kon hij geen tuberculeuze uitzaaiing in de 
longen vinden. Bij 8 van hen was de klieraandoening reeds weer 
genezen of neigde deze tot genezing. Tevens nam hij een gelijktijdige 
doorbraak in een bloedvat en een bronchus waar, wat tot een 
dodelijke haemoptoë aanleiding had gegeven. Ook slokdarm en 
n.recurrens konden door de klieren aangetast worden. De oorzaak 
van deze klierprocessen was volgens de auteur gelegen in het 
opflikkeren van de schijnbaar genezen lymphklieren van het oude 
primaire longproces. 

FLEISCHNER (1935) had bij 3 volwassenen, die aan bronchitis 
leden en die geleidelijk meer benauwd werden en bloederig sputum 
opgaven, röntgenologisch een atelectase zien optreden. Alle 3 
patienten hoestten een stukje weefsel op, dat bij één uit een ver
kalkte lymphklier en bij de andere twee uit gedeeltelijk verkaasd 
en gedeeltelijk fibrotisch weefsel bestond. Hierna verbeterden de 
benauwdheidsverschijnselen snel, terwijl tevens een opheldering van 
de schaduw op de röntgenfoto werd waargenomen. Ook FLEISCHNER 
meende, dat hier een reactivering van de oude hiluskliertuberculose 
had plaats gehad, waardoor zwelling van het bronchusslijmvlies 
was opgetreden met een afsluiting van de bronchus als gevolg. 

ÜHLINGER deed in 1942 sectie bij 72 militairen, die gestorven 
waren aan miliaire longtuberculose of meningitis tuberculosa en 
vond bij 13 een doorbraak van een verkaasde tracheo-bronchiale 
lymphklier. Hij wees er nog op, dat de primaire infectie bij de vol
wassenen vaak symptoomloos verloopt en dat eerst de complicaties 
ziektesymptomen geven. Hij zag in de perforatie een overwinning 
van de tuberkelbacil op de weerstand van de mens, in tegenstelling 
tot GöRGENYI-GÖTTCHE en KAssAY, die de doorbraak meer als een 
ontlasting van de veretterende klier beschouwden. De prognose is 
volgens ÜHLINGER dan ook dubieus. Hij zag, evenals ScHWARTZ, 
veel letale gevallen. 

ScHWARTZ zag op de sectietafel van de 66 doorbraken 49 bij 
volwassenen en ook de Franse onderzoekers MELLETIN, DELORD, 
HECKENROTH en GtRON vonden bij 22 primair geïnfecteerde mili
tairen 16 maal complicaties, waaronder 3 keer een epituberculosis. 
Ze zagen echter geen bronchusfistels of tuberculeuze kaas, doch 
ze deden ook slechts 4 maal bronchoscopie. 

Zoals we al zeiden, waren in de publicatie van KRAAN en 1\'IULLER 
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van de 7 patienten 5 volwassenen en korte tijd later publiceerde 
KRAAN weer over 3 militairen met zwak positief sputum, waarvan 
de oorzaak bleek te liggen in een bronchusfistel, uitgaande van 
tuberculeuze hiluslymphklieren. Dat de hiluskliertuberculose bij de 
volwassenen in het algemeen minder uitgesproken röntgenologische 
afwijkingen geeft dan op de kinderleeftijd. komt o.i. doordat de 
bronebi wijder zijn met steviger wanden, waardoor het 
a. niet zo gemakkelijk tot een obstructie van de bronchus zal 

komen; 
b. de bronchus meer weerstand aan de perforatie zal bieden. 

Bij volwassenen zullen de perforaties systematisch moeten 
worden opgespoord door nauwkeurig bestuderen van dorsa-ventrale 
en dwarse foto, planigram en frequent sputumonderzoek. De 
diagnose dient steeds door bronchoscopie te worden bevestigd. 
Bij vele patienten is de diagnose alleen hierdoor mogelijk. 

30 



HOOFDSTUK II 

PATH O G E N E S E  

In hoofdstuk I werd een overzicht gegeven van de voornaamste 
waarnemingen, die, zowel op clinisch als op pathologisch-anatomisch 
terrein, over de complicaties van de hiluskliertuberculose zijn gedaan. 
Voor we nu de symptomatologie van deze ziektebeelden gaan be
schrijven, is het gewenst de pathologie en het verloop van deze 
aandoeningen nader te beschouwen. De pathologie is in tweeën 
te verdelen: 
A. De invloed van het klierproces op de bronchus. 
B. De invloed op het er achterliggende longweefseL 

ad A. De volgende vraagstukken zijn hier van bijzondere 
betekenis: 
1. Is er een afsluiting van de bronchus door druk van een vergrote 

( verkaasde) tuberculeuze hilusklier. 
2. Is er een afsluiting van de bronchus door slijmvlieszwelling 

tengevolge van de voortschrijdende ontsteking van de tuber
culeuze lymphklier. 

3. Is er perforatie van een tuberculeuze lymphklier in een bronchus. 

ad 1 .  Vele onderzoekers hebben op grond van hun röntgenolo
gische waarnemingen bij patienten, die in het verloop van een 
primaire longtuberculose een egale beschaduwing van een long
gedeelte vertoonden, reeds het denkbeeld geopperd, dat door druk 
van de vergrote hilusklieren een atelectase was opgetreden (AssMAN, 
DuKEN, WALLGREN, CoRYLLos, FLEISCHNER, DE BRUIN, GRAHAM 
en HUTCHINSON, LAMY, PAUNZ, R. MÜLLER e.a.). 

RösSLE, DE BRUIN, TERPLAN e.a. zagen deze veronderstelling 
door de sectie bevestigd, hoewel ze bij een aantal patienten ook een 
innige vergroeiing van de bronchuswand met de klier waarnamen. 
Toen er bronchoscopisch steeds meer afwijkingen aan de branchos
wand werden gezien bij de patienten met de bovenbeschreven 
röntgenologische afwijkingen en zowel bij proefexcisie als bij sectie 
zeer dikwijls tuberculeuze afwijkingen van de bronchuswand werden 
gevonden, gingen vele onderzoekers, o.a. DuFOURT, MoUNIER-KUHN, 
STEINER, BRONKHORST, KRAAN, jEANNIN, lSLER, twijfelen aan de 

31 



juistheid van de uitwendige mechanische druk op de bronchus. 
Een voorwaarde voor het aannemen van druk zonder ontsteking 
is het intact blijven van de bronchuswand (DUFOURT en MoUNIER
KuHN). Wordt bij een bronchoscopie bomberend slijmvlies gevonden, 
dat hyperaemisch en oedemateus is, dan kan dit ook ontstaan zijn 
door de voortschrijdende ontsteking van de tuberculeuze hilusklier. 

De vrij dikke en stevige wanden van trachea en hoofdbronchus 
van volwassenen zullen wel bestand zijn tegen de druk van de 
vergrote klier, hoogstens zullen zij in hun geheel uitwijken. Het
zelfde zien we ook bij de tractie van een schrompelend tuberculeus 
proces op de trachea en grote bronchi. De smalle en weke kinder
bronebi zullen anders reageren op druk. Bovendien is het lumen 
veel kleiner, zodat de afsluiting hier veel spoediger tot stand kan 
komen. Uit vele publicaties, waarin melding wordt gemaakt van 
vergrote verkaasde lymphklieren. die een bronchus dichtdrukken 
(LEO en SCHNEIDER, SANES en WARREN), is de conclusie, dat de 
klier de bronchus dichtdrukt, gemaakt op de oppervlakkige waar
neming van een afgesloten bronchus en een vergrote verkaasde 
lymphklier, zonder dat nauwkeurig is nagegaan of de ontsteking 
van de klier ook op de bronchuswand is overgegaan. Dit neemt niet 
weg, dat men uit de waarnemingen van sommige onderzoekers mag 
concluderen, dat zij een werkelijk dichtgedrukte bronchus hebben 
gezien (KOHN, DüGGELI, GRAHAM en HUTCHINSON, KENT, SPIVECK, 
MoRLOCK, Scorr PINCHIN). 

Bij mensen met een genezen hiluskliertuberculose, met kalk en 
bindweefselvorming in de klieren, heeft men verschillende malen, 
door druk van de gefibroseerde of verkalkte klier op een bloedvat 
(CHVOSTEK, DUCHEK, AUFSES en NEUHOF) of een zenuw, afwij
kingen van de kant van bloedsomloop, respectievelijk zenuwstelsel, 
gevonden. Ook is hierdoor wel atelectase of tracheavernauwing op
getreden (ELOESSER). 

Clinisch is het moeilijk uit te maken of men met druk, dan wel 
met een voortwoekerende tuberculeuze ontsteking te maken heeft. 
Het seriedoorsneeonderzoek en de bronchografie tonen ons in vele 
gevallen duidelijk een vernauwde bronchus en eveneens de vergrote 
lymphklieren, maar geven geen uitsluitsel over de wijze van ontstaan 
van de stenose. Bij het lymphogranuloma malignum is ook ob· 
structie van de bronchus beschreven en tevens druk op de venae, 
welke enorme stuwing kan veroorzaken. ROMDANE beschreef in 
zijn proefschrift, dat de afsluiting hier ontstond door woekering van 
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de tumor in de bronchuswand en niet door druk op de bronchus
wand. Het slijmvlies van de bronchus was intact gebleven, zodat 
bronchoscopisch de indruk werd gewekt of druk van buiten de 
stenose had veroorzaakt. Bij tuberculose wordt hetzelfde vaak 
waargenomen. 

De ziekte van BESNlER-BOECK met zijn grote klierzwellingen in 
het mediastinum wordt vaak aangehaald als tegenargument voor 
het dichtdrukken der bronehi. Atelectase zou hierbij nooit zijn 
gezien. De ziekte van BESNIER-BOECK komt echter voornamelijk bij 
volwassenen voor, bij wie de atelectasen tengevolge van hilus
kliertuberculose ook zelden worden gezien. Onze conclusie is, dat 
het dichtdrukken van een bronchus door een vergrote, verkaasde 
lymphklier veel minder voorkomt dan 20 jaar geleden werd aan
genomen, doch dat deze afsluitingsvorm bij kinderen niet kan 
worden uitgesloten. Deze nauwe en minder weerstand biedende 
bronebi zullen echter ook gemakkelijker door de ontstoken lymph
klier worden aangetast en bij een matige slijmvlieszwelling al 
worden afgesloten. Het feit, dat bij kinderen veelvuldiger ateleetase 
optreedt, is dus niet voldoende om aan te nemen, dat de kinder
bronebi vaker worden dichtgedrukt dan de bronebi der volwassenen. 

ad 2. De tuberculeuze ontsteking van de hilusklier tast de 
bronchuswand aan en veroorzaakt een bronchitis, die zich in het 
begin als roodheid van de wand met zwelling van het slijmvlies 
voordoet. Afhankelijk van de uitgebreidheid der ontsteking en van 
het kaliber der aangetaste bronchus kan een gedeeltelijke of totale 
afsluiting van het lumen optreden. Deze ontsteking is ten dele van 
tuberculeuze aard, doch, zoals uit vele proefexcisies is gebleken, 
ook ten dele een infiltratie zonder typische celvormen. Dit laatste 
is geen ongewoon verschijnsel, deze veranderingen kunnen optreden 
als reactie op prikkels van welke aard dan ook. Zeer vaak wordt 
een sterk rood slijmvlies gevonden in bronchi, waarlangs tuberkel
bacillenbevattend sputum passeert uit een longgedeelte, dat hier 
achter ligt. In het slijmvlies worden dan ontstekingsinfiltraten 
zonder specifieke kenmerken gevonden. Het beeld van de bronchitis 
tuberculosa is wisselend, naast de roodheid worden granulaties en 
ulceraties van de slijmvliesoppervlakte gevonden, zoals in hoofd
stuk IV uitvoerig wordt besproken. Het gelukt dan een enkele maal 
via de bronebascoop van deze ontstoken bronchuswand secreet af 
te strijken, dat tuberkelbacillen bevat. 

Bij de hiluskliertuberculose ontstaat dus herhaaldelijk een, 
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gewoonlijk omschreven, ontsteking van tuberculeuze aard van de 
wand van een grote bronchus. Volgens de letterlijke betekenis van 
het woord zouden we hier dus kunnen spreken van een bronchitis 
tuberculosa. Gewoonlijk wordt hieronder echter iets anders ver
staan. Het is een ziektebeeld, dat in Nederland door BERGSMA in 
zijn proefschrift duidelijk is beschreven en ook DIJKSTRA heeft 
hierover enkele belangrijke mededelingen gedaan. De bronchus
veranderingen treden op in het verloop van een phtise, soms ook 
als een zelfstandig ziektebeeld. De afgrenzing is echter niet scherp. 
Zo wordt door de meeste onderzoekers, ook door BERGSMA, de 
littekenstenose van de grote bronchi, die bij volwassenen zo dikwijls 
wordt gezien, ook hiertoe gerekend. Het is echter onze overtuiging, 
dat bij deze gevallen zeer dikwijls een oude hiluskliertuberculose de 

oorzaak van de stenose is geweest. Het lijkt daarom juist om bij de 
veranderingen door de hiluskliertuberculose ook te spreken van 

bronchitis tuberculosa. Hierdoor wordt dus aan het begrip bron
chitis tuberculosa een sterke uitbreiding gegeven. In de practijk 
is het natuurlijk zeer belangrijk om een onderscheid te maken met 
de gevallen in de zin van BERGSMA. Er is bijvoorbeeld een zeer groot 
verschil in de prognose. De bronchitis tuberculosa door hilusklieren 
moet dus als een afzonderlijke groep worden beschouwd. 

Het ontstoken slijmvlies bloedt gemakkelijk en kan soms aan
leiding geven tot herhaaldelijk optredende kleine haemoptoë's. 
Deze zijn beschreven door SouLAS, GORDIER en .MoUNIER·KUHN; 
DUFOURT, MOUNIER-KUHN en VILLARD; FLEISCHNER, COHEN en 
WESSLER. Zelf hebben we het een enkele keer waargenomen. 

ad 3. Gaat de tuberculeuze ontsteking van de bronchus verder, 
dan komt een moment, waarop een perforatie van de wand kan 
optreden, doordat de onder spanning staande inhoud van de ver
weekte lymphklier zich een weg baant door de weinig weerstand 
biedende ontstoken bronchuswand. Dit kan plotseling of geleidelijk 
gebeuren. In beide gevallen komt de inhoud van de lymphklier in 
het bronchuslumen. 

Of hier, behalve de voortschrijdende ontsteking, ook nog een 
druknecrose (LEMOINE) een rol speelt, valt moeilijk te zeggen. Het 
optreden van de acute perforaties, waarbij plotseling grote hoeveel
heden necrotisch weefsel in het bronchuslumen worden gedeponeerd, 
wekt wel de indruk, dat spanningen, die in de lymphklieren kunnen 
optreden, de necrose van de ontstoken wand bevorderen. 

Ontstaat de perforatie plotseling, dan kan een acute asphyxie 
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ontstaan door afsluiting van hoofdbronchus of trachea of bij een 
poging tot uithoesten van de kaas door verstopping van de glottis
spleet. Behalve van ScomE, die we in hoofdstuk I, blz. 21 noemden, 
verschenen nog publicaties over de dodelijke afloop van een hilus
klierperforatie van LoWYS, LAMY en AUSSANAIRE, GEISSBERGER, 
RocHE en medewerkers, LARMOLA en vele anderen. 

Indien de doorbraak geen dood door verstikking tengevolge heeft, 
kan door de uitgestoten kaas een bronchusafsluiting optreden, die 
tot gevolg heeft, dat het er achter liggende longgedeelte of de gehele 
long atelectatisch wordt, hetgeen nog nader zal worden beschreven. 
Bij een klierperforatie is de kans op het ontstaan van bronchogene 
uitzaaiingen groter dan bij de bronchitis tuberculosa, zoals die 
onder 2 is beschreven. Deze tuberculeuze ontstekingshaarden 
ontstaan het gemakkelijkst, wanneer de perforatie plaats vindt in 
een goed geventileerde long, dus daar, waar na de doorbraak de 
tuberculeuze kaas gemakkelijk wordt geaspireerd. De ernst van 
deze uitzaaiingen is, behalve van de hoeveelheid kaas, ook afhanke
lijk van de grootte der deeltjes. Worden alleen grotere stukken uit
gestoten, dan zal, indien ze niet worden uitgehoest, afsluiting van 
een grotere bronchus optreden, terwijl bij aspiratie van kleine 
stukjes of van pus vooral de kleine bronebi en de bronchioli verstopt 
raken en er tuberculeuze infiltraatjes ontstaan. Deze geven op de 
röntgenfoto een wolkig beeld of een beeld van een verzameling 
kleine vlekjes. Hier worden nooit de scherp begrensde egale scha
duwen van een atelectatisch segment of kwab gezien. Dit wolkige 
infiltraat of "infiltrat à type de nébuleuse", zoals DuFOURT en 
MoUNIER-KUHN het noemen, bestaat uit een aantal kleine uit
zaaüngen, ontstaan na perforatie van een lymphklier. Ze doen zich 
voor als stervormige punten, die omgeven zijn door een geringe 
wazige schaduw: de perifocale reactie. Planigrafisch zijn deze 
afwijkingen bijzonder duidelijk aan te tonen en tevens kan de 
"lege" klier soms als een "caverne ganglionnaire" zichtbaar zijn. 
In het verloop van een bronchus worden dan een groot aantal 
vlekjes gezien van speldeknop- tot parelgrootte. 

De zeer kleine perforaties kunnen op het röntgenbeeld volkomen 
aan de aandacht ontsnappen. Hier zal het herhaaldelijk zwak 
positieve sputum de aandacht op de bronchusafwijking moeten 
vestigen, welke dan dikwijls bronchoscopisch kan worden bevestigd 
(STRUKOW, DAVIDOWSKI, FLEISCHNER, KUTSCHERENKO, DUFOURT, 
MOUNIER-KUIIN, KRAAN, STEINER e.a.). 
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De doorbraak van een verkaasde lymphklier in een bronchus is 
een ernstiger ziektetoestand dan de doorbraak naar buiten van een 
tuberculeuze halslymphklier. De theorie van de Hongaren 
GöRGENYI-GöTTCHE en KASSAY, dat we hier met een .,patho
physiologisch" proces hebben te maken. is misschien theoretisch 
juist, doch in de praktijk wijst het op een geringe weerstand van de 
weefsels, i.c. de bronchuswand en op een overwinning van de tuber
kelbacil ten opzichte van de natuurlijke afweerkrachten. Niet alleen 
de directe bedreiging van het leven door een perforatie, maar de 
gevolgen van een bronchogene uitzaaiing en de irreparabele ver
anderingen in atelectatische longgedeelten achter de afsluitingen 
maken het ziektebeeld ernstig genoeg om te proberen door actief 
ingrijpen de perforatie op te vangen. 

ad B. De invloed van de klier-bronchusaandoeningen op de 
longen. 

Wanneer een bronchus geheel is afgesloten, zal de ventilatie van 
het achter de afsluiting gelegen longweefsel gewoonlijk zijn opge
heven. Dit geldt zonder meer voor een hoofdbronchus of een kwab
bronchus. Bij de segmentbronebi of bij de nog meer peripheer 
gelegen bronebi moet steeds rekening worden gehouden met de 
collaterale ventilatie. Bij afsluiting door een vreemd voorwerp zal 
deze collaterale ventilatie eerder voorkomen dan bij de afsluiting 
van een segmentbronchus door tuberculeus ontstekingsweefsel. Als 
de afsluiting bij tuberculose wordt ontdekt, bestaat deze gewoonlijk 
al enige tijd en is meestal reeds ontsteking in het longweefsel achter 
de afsluiting opgetreden, waardoor de stomata tussen de segmenten 
zijn afgesloten. Tengevolge van de bronchusafsluiting ontstaat in 
de meeste gevallen een atelectase. 

Er zijn vele oorzaken voor een bronchusafsluiting, n.l.: 
a. vreemde voorwerpen. 
b. nieuwvormingen, goedaardig of kwaadaardig. 
c. slijmvlieszwelling. 
d. slijm en secreet. 
e. bloedstolsels. 
f. spasmus. 
g. broncholith. 
h. tuberculose van de hiluslymphklieren. 

Over deze en nog andere oorzaken van de bronchusafsluiting is 
door CHEVALIER-jACKSOlil en SouLAS zeer uitvoerig gepubliceerd. 
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De atelectase ontstaat door resorbtie van de lucht in het van de 
buitenwereld afgesloten longgedeelte en wordt gewoonlijk genoemd 
resorbtie-atelectase. SINNINGHE DAMSTÉ bespreekt in zijn proef
schrift de resorbtie van de verschillende gassen. Hij komt ook weer 
tot de conclusie, dat zowel de zuurstof, de stikstof en het koolzuur 
door het bloed worden opgenomen. Er treedt geen luchtverdunning 
op in het afgesloten longgedeelte, maar dit valt geleidelijk samen, 
nadat een deel van de lucht is geresorbeerd. Is dit samenvallen 
niet mogelijk, dan ontstaat transsudaat in de alveolen (atelektati
sche Anschoppung). Daardoor blijft de spanning van het overblij
vende gas op peil en wordt dit geleidelijk geresorbeerd. Van belang is 
hierbij, dat de veneuze gasdruk altijd lager is dan de atmosferische. 
Het ventielmechanisme in de bronchi, dat verantwoordelijk zou 
zijn voor het uittreden van de lucht uit de afgesloten Jonggedeelten, 
kan ook hij niet aannemen. Tot in de jongste literatuur, o.a. de 
publicatie van VISWANATHAN, wordt gepoogd, behalve door resorb
tie van de lucht, ook door een ventielwerking in de bronebi het 
ontstaan van de atelectase te verklaren. SINNINGHE DAMSTÉ zoog 
via een luchtdicht afsluitende bronchuscatheter gas uit een kwab
bronchus bij honden en zelfs, indien de druk 4 cm. Hg. daalde, zag 
hij op deze manier nooit een volledig atelectatische longkwab 
ontstaan. De resorbtie-atelectase moet goed worden onderscheiden 
van de compressie-atelectase, welke door extra-pulmonale druk 
ontstaat (bijv. bij de pleuritische exsudaten en bij de diaphragma
hoogstand (SYPKENS SMIT)). 

RmziNGA noemt deze compressie-atelectase liever collaps, omdat 
a. de ontstaanswijze van resorbtie- en compressie-atelectase ver

schillend is; 
b. de clinische betekenis anders is; 
c. de pathologische anatomie van beide toestanden een geheel 

verschillend beeld geeft. 

ad a. Voor het ontstaan van de resorbtie-atelectase is afsluiting 
van een bronchus voorwaarde. Bij de collaps zijn de bronebi ver
nauwd, doch gewoonlijk niet afgesloten. 

ad b. Zoals we op de volgende bladzijden zullen zien, is de 
resorbtie-atelectase zelden een blijvende toestand. In het atelectati
sche longgedeelte kan van alles gebeuren en juist deze secundaire 
processen bepalen de prognose. Bij de collaps ontstaat na opheffing 
van de uitwendige druk gewoonlijk weer de oude anatomische 
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toestand, indien de collaps tenminste niet al te lang bleef bestaan 
en collapsinduratie optrad. 

ad c. Bij de resorbtie-atelectase krijgt men na het verdwijnen 
van de lucht spoedig een uittreden van vocht uit de capillairen in 
de alveolen. Hoe minder de long in staat is na de resorbtie van de 
lucht te collaberen, bijv. doordat het mediastinum voldoende weer
stand biedt aan de tractie, des te meer vocht zal er in de alveolen 
ontstaan. Tevens zal door het ontstaan van de sterk negatieve druk 
een overvulling van de bloedvaten optreden. Bij de collaps daaren
tegen bestaat een ischaemie en hier zal geen transsudaat in de 
alveolen uittreden. 

Naast de mechanische werking van de afsluiting spelen ook 
neurogene invloeden een rol bij het tot stand komen der atelectase. 
Bij de narcosedood tengevolge van cyclopropaan zijn atelectasen 
waargenomen, zonder dat er een bronchusafsluiting werd gevonden. 
SYPKENS Sr.nT noemt in haar proefschrift 2 patienten van 
BERGAltUNI en SHEPARD, die tijdens een operatie overleden en bij 
wie een uitgebreide atelectase van het grootste deel van beide 
longen werd gevonden, zonder dat de bronebi verstopt waren. Hier 
zijn waarschijnlijk de contractietoestanden van de bronchusmus
culatuur door prikkeling van het vegetatieve zenuwstelsel de ver
wekkers van de atelectase geweest. ALEXANDER noemt deze vorm 
in zijn monografie actieve atelectase in tegenstelling tot de passieve, 
waaronder hij de resorbtie· en compressie-atelectase rangschikt. 

Scorr beschreef de reflectorische atelectase na thoraxverwon
dingen, waarbij zonder longbeschadigingen een deel van de long 
atelectatisch was geworden. Toch bleek dikwijls bij de reflectorische 
atelectase een bronchusverstopping de oorzaak te zijn. Door de 
pijn bij de verwonding van de thorax ademt de patiënt opper
vlakkiger, waardoor hij minder secreet ophoest en de bronchus 
verstopt raakt. 

Over het woord atelectase is reeds veel geschreven en andere 
namen zijn voorgesteld (o.a. CoRYLLOS: apneumatosis), waartegen 
ook weer bezwaren kunnen worden ontwikkeld. De bezwaren tegen 
atelectase berusten echter meer op de complicaties, die in het 
atelectatische gebied kunnen optreden en die in de naam niet tot 
uitdrukking komen. RössLE sprak al van "reine Atelektase" en 
"unreine Atelektase", met de laatste uitdrukking aangevend, dat 
er tevens ontsteking in het spel is. Ons inziens bestaat de zuivere 
resorbtie-atelectase wel en moet hieronder worden verstaan de 
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toestand, die in het longweefsel optreedt, nadat de ventilatie door 
afsluiting van de toevoerende bronchus is opgeheven. In het dier
experiment is door vele onderzoekers, na afsluiting van een hoofd
of k.wabbronchus, een atelectase verkregen, die na opheffing van 
de afsluiting weer spoedig verdween. (TRAUBE, LICHTHEIM, 
CoRYLLOS, BIRNBAUM en vele anderen). Meestal duurt de zuivere 
atelectase slechts kort, er ontstaat spoedig een ontsteking achter 
de afsluiting. 

Wanneer op de röntgenfoto een dichte, egale, scherpbegrensde 
schaduw in een long optreedt, kan voor dit symptoom ons inziens 
het beste het woord atelectase worden gebezigd. Het verdere onder
zoek en het verloop van de aandoening zal moeten uitmaken niet 
alleen wat de oorzaak ervan is, maar ook of zich in het luchtarme 
weefsel ontstekingsprocessen bevinden. 

Atelectase is geen diagnose, het is em symptoom, waarvan de oorzaak 
moet worde1t opgespoord. Het is een waardevol symptoom, doordat 
deze schadttw, die soms een kwart of een derde van de long beslaat, 
ons op het spoor brengt van een relatief geringe aandoening, bijv. een 
klein bronchusadenoom of een propje tuberculeuze kaas. Het is daardoor 
zo belattgrijk bij het stellm van de diagnose geworden. 

Het atelectatische longgedeelte wil zich verkleinen, hetgeen 
afhankelijk is zowel van de grootte van het afgesloten longgedeelte 
als van de weerstand van de omliggende weefsels. Is een gehele long 
afgesloten of zijn de organen nog soepel, dan valt gewoonlijk het 
afgesloten longdeel voor het grootste gedeelte samen en zien we 
een verplaatsing van hart en mediastinum naar de getroffen kant, 
terwijl het diaphragma eveneens omhoog gaat. Dat de krachten, die 
hier optreden, groot zijn, bewijst de negatieve pleuradruk, welke 
wel -50 tot -60 cm water kan bedragen (JACOBAEUS). Blijft deze 
toestand lang bestaan, dan kan dit tot een schrompeling van de 
long met verplaatsing van hart, mediastinum en middenrif leiden. 
In de long ontwikkelt zich dan na de luchtuittreding een ont
stekingsproces en treedt tenslotte een fibrosis op (collapsinduratie, 
TENDELoo). Kan het longweefsel niet samenvallen, doordat het 
uitgespannen is tussen stug omringend weefsel, dan ontstaat, zoals 
we reeds zeiden, in het luchtarme weefsel transsudaat (J ACKSON, 
FLEISCHNER, CORYLLOS en BIRNBAUM, HERRMANN en SCHOPPER). 
Deze "atelektatische Anschoppung" is de volgende phase. Tevens 
treedt achter de afsluiting secreetstuwing op in de bronchi. Dit is 
als het begin van - of de overgang tot - het obstructie-infiltraat te 
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beschouwen. We krijgen dan wat door MANGES en JaHNSTON als 
,.drowned lung" is beschreven. Het secreet achter de afsluiting kan 
niet worden opgehoest, noch door de trilhaarbeweging worden ver
wijderd. Wordt in dit stadium bronchoscopie verricht en de af
sluiting opgeheven, dan is een sterke secreetstroom gewoonlijk het 
gevolg en is restitutio ad integrum nog mogelijk. Waar de grens 
ligt tussen atelectase, atelectatische Anschoppung en drowned lung 
is gewoonlijk niet uit te maken, daar het röntgenbeeld ongeveer 
identiek is. In het bronchussecreet van de ,.drowned lung" worden 
zowel ontstekingscellen als bacteriën gevonden. Treedt de ont
steking op de voorgrond, dan ontstaat het .,atelectatische infiltraat" 
of de .,obstructie-pneumonitis". In Nederland heeft vooral 
BRONKHORST op de obstructie-pneumonitis gewezen, waannee hij 
dan de chronische ontsteking bedoelt, die achter een bronchus
stenose optreedt. Van belang is hierbij, waarop R. MOLLER reeds 
wees en BRONKHORST speciaal de nadruk legde, dat bij de onvolledige 
afsluiting de ontstekingen sneller optreden. De micro-organismen 
hebben gemakkelijk toegang tot het longweefsel en kunnen zich 
ln het stagnerende secreet venneerderen. In het algemeen zal de 
obstructie-pneumonitis irreversibel zijn en aanleiding geven tot 
schrompeling van het getroffen longdeel met vonning van bron
chiëctasie. Toch hebben we verschillende malen bij patienten de 
diagnose obstructie-pneumonitis gesteld, o.a. mede op grond van 
de koorts en de hoge B.S.E., bij wie na geleidelijke opheldering van 
de schaduw in de loop van enige maanden toch slechts een geringe 
schrompeling van het desbetreffende longgedeelte zonder bron
chiëctasie werd gevonden. 

Recapitulerend kunnen we dus zeggen, dat resorbtie-atelectase 
gewoonlijk optreedt bij acute afsluiting van een bronchus, doch dat 
een stenose gevolgd door hypoventilatie ook een resorbtie-atelectase 
kan geven. Zowel bij de totale als bij de gedeeltelijke afsluiting kan 
via de ,.atelektatische Anschoppung" de obstructie-pneumonitis 
ontstaan. In het ene geval zullen we dus van een geïnfecteerde 
atelectase, in het andere van een obstructie-pneumonitis willen 
spreken. Clinisch is dit moeilijk te onderscheiden, het is gewoonlijk 
alleen af te leiden uit de anamnese. 

We willen nog wijzen op desecundaire infectie, die na aspiratie 
van een vreemd voorwerp kan optreden en dan vaak een foudroyant 
verlopende ontsteking kan geven. Speciaal de plantaardige vreemde 
voorwerpen zijn hiervoor berucht. 
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Hoe lang de atelectase kan blijven bestaan zonder dat een ont
steking achter de afsluiting ontstaat, is niet te zeggen, daar dit 
individueel sterk verschilt en afhankelijk is van de aard van de 
afsluiting. 

Er zijn mededelingen gedaan, waarbij men ook lange tijd na het 
ontstaan van de atelectase weer een opheldering en reventilatie van 
het atelectatische longgebied zag. Speciaal na aspiratie van vreemde 
voorwerpen is dit waargenomen. Naarmate de afsluiting langer 
blijft bestaan, is de kans op ontsteking groter. Indien in het stadium 
van de transsudaat- of exsudaatvorming de afsluiting wordt op
geheven, zal het gevormde secreet kunnen afvloeien en de ventilatie 
zich herstellen. Er zijn dan gewoonlijk nog geen irreparabele ver
anderingen aan het longweefsel ontstaan. 

De atelectase bij de primaire longlttberczdose. 
Treedt in het verloop van een primaire long- en hiluskliertuber

culose een bronchusafsluiting op, dan zal zich hier hetzelfde afspelen, 
wat bij elke bronchusafsluiting optreedt. Is de bronchus dicht
gedrukt, dan is de kans op een aspecifieke ontsteking het grootst. 
Bestaat er echter een bronchitis tuberculosa tengevolge van het 
doorwoekeren van de ontsteking van de tuberculeuze lymphklier, 
dan is de kans groot, dat reeds vooreen eventuele afsluiting tuberkel
bacillen door het longweefsel geaspireerd zijn en ter plaatse een 
aantal specifieke ontstekingshaarden hebben veroorzaakt. Wordt 
deze bronchusontsteking gevolgd door een sterke slijmvlieszwelling 
of treedt een perforatie op, waardoor het gehele lumen wordt afge
sloten, dan zullen naast de specifieke ontstekingshaarden in het 
afgesloten longgedeelte atelcctase en een aspecifieke pneumonitis 
ontstaan. 

Indien een massale aspiratie van tuberkelbacillen bevattende 
kaas plaats vindt, bijv. na een perforatie, die niet direct wordt 
gevolgd door een bronchusafsluiting, dan kan er een uitgebreide 
tuberculeuze ontsteking in het desbetreffende longgedeelte ontstaan. 
Zodra een bronchus afgesloten is, is de massale aspiratie van 
bacteriën niet meer mogelijk. Hieruit volgt, dat bij een plotseling 
optredende atelectase van een longkwab of hele long door acute 
perforatie van een lymphklier, een grote kans op volledig herstel 
bestaat, indien de afsluiting snel kan worden opgeheven. Er is nog 
geen gelegenheid geweest voor de tuberkelbacillen en de niet
specifieke bacteriën het atelectatische longgedeelte binnen te 
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dringen. Overigens is voor het plotseling optreden van een atelectase 
een perforatie geen voorwaarde; in het verloop van een bronchitis 
kan de slijmvlieszwelling sterk toenemen en zo weinig van het 
lumen vrijlaten, dat normale ventilatie niet meer mogelijk is en er 
een atelectase optreedt, die bij teruggang van de slijmvlieszwelling 
na een paar dagen kan zijn verdwenen. 

De schaduw op de röntgenfoto, die we in het verloop van een hilus· 
kliertuberculose zien optreden en die wijst op bronchus-obstructie, 
kan dus zijn: 
a. luchtarm longweefsel; 
b. met exsudaat gevuld longweefsel; 
c. een aspecifieke ontsteking; 
d. een tuberculeuze ontsteking. 

Tussen c en d kunnen allerlei overgangsvormen bestaan. De 
onder c genoemde ontsteking komt het meest overeen met het 
,.Radiergummi-infiltrat'' van SCHWARTZ, terwijl de tuberculeuze 
ontsteking het massieve necrotische infiltraat is, door hem he· 
schreven als ontstaan door de hilusklierperforatie (zie blz. 26). 

Wij geloven niet, zoals SCHWARTZ, dat de meeste gevallen van 
,.epituberculosis" ontstekingen zijn, die na de klierdoorbraak ont
staan. De belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van de ont
steking is de bronchusafsluiting. Door de perforatie kan het ont
stekingsproces tuberculeus worden. Het is niet juist om de aetiologie 
van de massieve infiltraten uitsluitend te zoeken in de perforatie, 
zoals ScHW ARTZ aangeeft. De bronchusafsluiting, die bij het tot stand 
komen de grootste rol speelde, is minder opvallend in het sectie
preparaat dan de perforatie en is dikwijls niet meer terug te vinden. 
Alleen een perforatie ineen goed geventileerde long kan een massale 
uitzaaiing in een kwab of segment veroorzaken, welke dan echter 
door de bronchus-obstructie moet worden gecompliceerd om het 
massieve necrotische infiltraat te kunnen geven. 

De waarneming van W. lSLER werkt ten opzichte van deze voor
stelling van zaken verhelderend. Bij een meisje van 14 jaar, dat aan 
meningitis tuberculosa overleed, werd bij de sectie in de ramus 
anterior van de rechter bovenkwabbronchus een litteken van een 
klierperforatie gevonden met in de lobus posterlor en apicalis 
genezen tuberculeuze infiltraatjes, terwijl  deze haardjes niet in de 
lobus anterior waren te vinden. Hier is dus in het verloop van een 
hiluskliertuberculose een afsluiting van de ramus anterior opge
treden, de klier brak door en er volgde aspiratie van de inhoud in de 
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beide andere bovenkwabsegmenten, doch niet in de afgesloten 
I obus an terior. 

Zoals we op blz. 24 al mededeelden, blijven de Franse onder
zoekers nog een duidelijk onderscheid maken tussen de epituber
culosis en de atelectase. Bij het verklaren van de epituberculosis 
hechten zij veel waarde aan de overgevoeligheid van het long
weefsel ten opzichte van het tuberculine. Het is volgens hen een 
collaterale perifocale ontsteking, voortschrijdend van de primaire 
longhaard uit, die tevens een ontsteking van de bronchuswand 
veroorzaakt via de peribronchiale lymphspleten en daardoor de 
bronchus afsluit. Secundair ontstaat dan de atelectase van de kwab. 
Wat wij dus primair als de oorzaak van het obstructie·infiltraat 
zien, de afsluiting, resp. de vernauwing van de bronchus, wordt door 
hen als secundair beschouwd. 

DUFOURT en MouNIER-KUHN menen zelfs de epituberculosis 
bronchoscopisch te kunnen onderscheiden van de ontstoken 
bronchuswand tengevolge van een klierperforatie. Eén van de 
belangrijkste argumenten is, dat planigrafisch geen vergrote lymph
klieren om de desbetreffende bronchus kunnen worden aangetoond. 

Wij blijven geneigd om bij de dichte schaduwen, die in de loop 
van een primaire hiluskliertuberculose ontstaan, aan een primaire 
bronchusafsluiting te denken, waarna secundair de ontsteking 
optreedt. Overigens mag de collaterale ontsteking zowel om de 
primaire longhaard als om de hilusklieren niet geheel worden ver
waarloosd. TERPLAN en RössLE o.a. vonden bij de meeste secties 
om de vergrote verkaasde hilusklieren een gebied, dat veel bind
weefselvorming vertoonde en beschouwd moest worden als de 
genezen collaterale ontsteking. 

GALY bespreekt in zijn thèse uitvoerig de epituberculosis; vele van 
de door hem gepubliceerde foto's over grote epituberculeuze 
schaduwen kunnen echter ons inziens niet alleen door perifocale 
reactie ontstaan. Hier is een bronchusafsluiting opgetreden, die via 
atelectase tot een al dan niet specifieke infiltratie van het betreffende 
longdeel heeft geleid. De epituberculosis kan met het obstructie
infiltraat (obstructie-pneumonitis) op één lijn worden gesteld. 
Alleen is de gedachtengang over de ontstaanswijze verschillend. 

Prognose. 
De prognose van de hilusklierperforatie kan men, wat de levens

kansen betreft, in het algemeen voor het goed gevoede en hygiënisch 
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goed verzorgde kind gunstig steUen, in tegenstelling tot de vele 
sombere geluiden, die men vroeger hierover hoorde. HuEBSCHMANN 
en ook Sil\ION aanvankelijk, zagen de toekomst van een patient 
met een geperforeerde klier donker in, vanwege de aspiratie van 
tuberculeus necrotisch weefsel. Ook de publicaties van ScHWARTZ 
over de vele patienten, gestorven aan tuberculose, bij wie hij uit
gebreide veranderingen in de longen tengevolge van hilusklier
perforatie vond, laten een somber geluid over de prognose horen. 
Ons inziens ligt het verschil tussen het ernstige ziekteverloop bij de 
patienten van ScHWARTZ en het gunstige verloop van onze patienten 
hoofdzakelijk in de volgende oorzaken: 
a. de betere organisatie van de gezondheidsdiensten en de genees

kundige verzorging hier te lande; 
b. de betere voedingstoestand der patiënten, waardoor hun weer

stand tegenover de tuberkelbacil groter is. 
De prognose voor het functioneel herstel van het longweefsel 

bij de hilusklierperforatie hangt af van de hoeveelheid geaspireerd 
weefsel en van de mate van -fibrosis, die in het afgesloten longdeel 
optreedt. Het functieherstel van het afgesloten longgedeelte hangt 
in de eerste plaats af van de snelheid, waannee de obstructie kan 
worden opgeheven. Wordt de obstructie spoedig verwijderd, dan 
kan sneUe ontplooiing worden waargenomen (HUIZINGA, MoRLOCK, 
Scorr PINCHIN}. Is reeds een obstructie-pneumonitis, al dan niet 
gecombineerd met specifieke ontsteking, ontstaan, dan zal de prog
nose direct veel ernstiger worden. De intensieve schrompeling van 
de kwab of het segment en de bronchiëctasievorming zal aUeen 
reeds een ernstig functieverlies geven. Wanneer op de röntgenfoto, 
als resten van het eertijds dicht beschaduwde longdeel, nog slechts 
enkele dunne streperige afwijkingen te zien zijn, blijkt bij nader 
onderzoek dit niet altijd een herstel ad integrum te zijn. Toch kan 
ook bij langer bestaan van de afsluiting de ventilatie weer normaal 
worden, zoals RösSLE dit in 1935 beschreef. Bij één van zijn 
patienten was een epituberculosis gediagnosticeerd, welke geleidelijk 
was teruggegaan. Toen de patient 3! jaar later aan een meningitis 
tuberculosa overleed, werd er in de oorspronkelijk epituberculeuze 
longkwab een geschrompelde primaire haard, interstitieel enig 
bindweefsel en iets verwijde, doch overigens normale alveolen en 
bronebi iets wijder dan normaal gevonden. Ook bij een tweede 
sectie bleek een gedeelte van een oorspronkelijk epituberculeuze 
kwab een vrijwel normy.le longstructuur te bezitten. Wel viel het 
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RösSLE op, dat er in de buurt van de hilus vrij veel fibrosis voor
kwam. Ook wij hebben enige keren met behulp van het clinisch 
en röntgenologisch onderzoek waargenomen, dat er geen afwijkingen 
meer te vinden waren. Functieonderzoek zal hier t.z.t. moeten 
uitmaken, in hoeverre we tevens een functieherstel van de oor
spronkelijk atelectatische longdelen krijgen. Bij de meeste patienten 
blijkt er wel enige destructie te zijn ontstaan nadat de sluiering van 
het atelectatisch infiltratieve proces is verdwenen. Op de röntgen
foto is dit als een versterkte streperige tekening in het oorspronkelijk 
dicht beschaduwde gebied te zien. Hier behoeft echter nog geen 
bronchiëctasie te zijn opgetreden. Bij een langdurig aanwezige 
ontsteking ontstaat gewoonlijk een schrompeling van de desbe
treffende longgedeelten, een schrompeling, die, zoals uit de publi
caties van TERPLAN en ScHWARTZ blijkt, zover kan gaan, dat van de 
gehele bovenkwab niet meer overblijft dan een kersgroot stukje 
bindweefsel. Met deze min of meer uitgebreide schrompeling van 
een longgedeelte gaat gewoonlijk een geleidelijke uitzetting van de 
andere delen van de long parallel, zoals bronchografisch gemakkelijk 
is aan te tonen. Ook een verplaatsing van hart, mediastinum of 
diaphragma en een schrompeling van een thoraxhelft zijn vaak het 
gevolg van de volume-afname der long. 

De meest vulgaire afwijking, die bij tuberculose in het afgesloten 
en ontstoken longgedeelte ontstaat, is de bronchiëctasie. Deze 
ontstaat door ontsteking van de bronchuswand en door tractie van 
het geschrompelde bindweefsel, dat in het zieke longweefsel is 
ontstaan. Vele van de aanvankelijk voor aangeboren gehouden 
bronchiëctasieën bleken bij nauwkeurig onderzoek toch verworven 
te zijn en wel in aansluiting aan een complicatie van de hilusklier
tuberculose te zijn ontstaan. VAN DER DRIFT noemt in zijn proef
schrift enkele patienten, bij wie het onderzoek van het operatie
preparaat duidelijk het verband tussen beide aandoeningen aan
toonde. Talrijk zijn verder de beschrijvingen van bronchiëctasie, 
die in het verloop van een primaire longtuberculose ontstonden 
achter de bronchusstenose. Bijna iedere onderzoeker op het terrein 
der kindertuberculose kwam er mee in aanraking. 

Indien de bronchiëctasie in de bovenkwab gelocaliseerd is, zal 
de secreetafvloed in het algemeen wel voldoende zijn, doch bij sterke 
schrompeling van de bovenkwab kan er door verplaatsing en ver
vorming van de hoofd- en kwabbronchus stagnatie in de secreet
afvloed ontstaan. De secreetafvloed van de middenkwab is veel 
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slechter, hetgeen volgens vele auteurs (BRoeK, PAULSON en SHAW, 
ÜHLINGER e.a.) komt door de scherpe hoek tussen de rechter 
hoofdbronchus en de middenkwabbronchus, waardoor de midden
kwabbronchus kwetsbaarder is. Indien de middenkwab dan ook 
geschrompeld is en bronchiëctasie bevat, zal er gemakkelijk een 
ontsteking in ontstaan. Dit ,.middle-lobe syndrome" is de laatste 
tijd dikwijls beschreven. In een groot aantal gevallen is de aetiologie 
van deze aandoening tuberculose. Ook bij afsluiting en stenose van 
de onderkwab kan bronchiëctasie ontstaan. Bij schrompeling van 
de gehele onderkwab wordt bij röntgenonderzoek naast het hart 
een scherp begrensde driehoekige schaduw gezien, die aanvankelijk 
als ,.pleuritis mediastinalis" werd beschreven. GRAHAM en SINGER 
behoorden tot de eersten (1925), die er op wezen, dat deze schaduw 
uit een geschrompelde bronchiëctatische onderkwab bestond. In 
ons land werd hierop in 1933 door HUIZINGA, KEYSER en POLAK 
DANIELS de aandacht gevestigd en enkele jaren later opnieuw door 
DE BRUIN. Door verschillende onderzoekers werd bij patienten, 
die een atelectase in het verloop van een primaire tuberculose 
hadden doorgemaakt, een naonderzoek verricht op het bestaan van 
bronchiëctasie. KENT onderzocht 10 patienten, bij 7 van hen vond 
hij in de geschrompelde longkwab bronchiëctasie. joNES heeft 
hierover verschillende malen mededelingen gedaan. Kortgeleden 
publiceerde hij samen met PECK, WooDRUFF en WILLIS over het 
naonderzoek bij 37 kinderen, die vroeger een uitgebreide atelectase 
in het verloop van een hiluskliertuberculose hadden gehad. Bij 
34 van hen maakte hij bronchogrammen en kon daarop bij 24 
bronchiëctasie aantonen. Bij 20 van de 24 had de bronchusafsluiting 
langer dan 1 jaar bestaan en bij 4 korter dan 1 jaar. Bij de overige 10 
werd geen bronchiëctasie gevonden. Bij 5 van hen bestond de 
afsluiting langer dan 1 jaar en bij 5 korter. Bij 18 van de 24 pa tienten 
met bronchiëctasie verrichtte hij bronchoscopie en hij vond bij 13 
van hen bronchusafwijkingen. Bij 8 van de 10 patienten zonder 
bronchiëctasie werd eveneens bronchoscopie verricht en bij 6 van 
hen werden bronchusafwijkingen gevonden. 

Of de bronchiëctasie later klachten zal geven, hangt dus af zowel 
van de uitgebreidheid der aandoening als van de localisatie. Wij 
zullen de symptomatologie hier niet bespreken, daar dit buiten ons 
onderwerp valt. Kortgeleden heeft SwiNNEN deze besproken en tevens 
de chirurgische behandeling beschreven. In het algemeen zal men tot 
chirurgisch ingrijpen besluiten, indien er ernstige klachten, bestaan 
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bijv. recidiverende pneumorueen, overvloedig purulent sputum, 
herhaaldelijke haemoptoë's of geregeld opgeven van zwak positief 
sputum, afkomstig uit het bronchiëctatische longdeeL Gezien het 
veelvuldig voorkomen van de bronchiëctasie als resttoestand van 
een gecompliceerde hiluskliertuberculose, zal onze behandeling dan 
ook erop gericht moeten zijn de bronchiëctasievorming te voor
komen, door te proberen de bronchusafsluiting op te heffen, zodra 
we een atelectase of atelectatisch infiltraat hebben ontdekt. 
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HOOFDSTUK UI 

A N A T O M I E  

Er bestaat in de longen een zeer uitgebreid lymphvatensysteem. 
PoLICARD en GALY halen het citaat van IVANOW aan, die van 
een ,,sorte de vaste coeur lymphatique" spreekt. 

Langs de trachea, de grote en de middelgrote bronebi is zowel 
een submuqueuze als een peribronchiale lymphespleet te vinden, 
tenvijl er in de wanden der kleine bronebi een submuqueuze 
lyrnphespleet, die minder uitgebreid en vertakt is, bestaat. De 
oorsprong van het lymphesysteem van de longen moet in de lymphe
spleten van de bronchioli en in de periarteriele lyrnphevaten worden 
gezocht. Het transsudaat, dat in de alveoli is ontstaan, komt in 
de periarteriële en peribronchiale lymphevaten en wordt van
daar, hetzij via het lymphesysteem onder de pleura naar de 
lymphklieren in het mediastinum, hetzij via de pulmonale klieren 
naar de hiluslymphklieren gevoerd. Zowel het lymphesysteem 
aan de longoppervlakte als het diepe systeem eindigt in de 
hiluslymphklieren. 

De hiluslymphklieren zijn gelegen rondom de trachea, de hoofd
bronebi en op de splitsingsplaatsen van de hoofdbronchi. Deze 
laatste, de bronchopulmonale klieren, liggen gedeeltelijk intra- en 
gedeeltelijk extrapulmonair. 

Verder vinden we in de longen nog de pulmonale lymphklieren, 
steeds gelegen op de verdelingsplaatscn van de bronchi. In de 
wanden van de bronebi liggen dan nog kleine lymphfollikels, tot 
aan de periferie van de long (PoucARD en GAL Y). 

De lymphklieren, die voor ons onderwerp van belang zijn, zijn 
gelegen langs de trachea, rondom de hoofdbronebi en op de split
singsplaatsen van deze laatsten. We kunnen ze in drie grote groepen 
onderscheiden namelijk: 

a. klieren rechts van de trachea en de rechter hoofdbronchus, 
b. links van de trachea en de linker hoofdbronchus, 
c. de klieren tussen de beide hoofdbronchi. 

Dit is de indeling volgens BROCK, die de klassieke indeling van 
SuKIENNIKOW iets gewijzigd overnam. Vcrder noemt BROCK de 
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interbronchiale klieren, waarvan de belangrijkste tussen stam
bronchus en rechter bovenkwabbronchus zijn gelegen. 

ENGEL onderscheidt acht groepen: 
1 .  lymphoglandulae biiurcationes dextrae et sinistrae, s. tracheo

bronchiales inferiores, 
2. .. tracheobronchiales dextrae et sinistrae 

superiores, 
3. ,. hilares anteriores dextrae et sinistrae, 
4. ,. hilares posteriores dextrae et sinistrae, 
5. paratracheales dextrae et sinistrae, 
6. •• ductus Botalli, 
7. arcus Aortae, 
8. .. anguli anonymae. 
(3 en 4 worden ook lymphoglandulae bronchopulmonales genoemd). 

SLOOFF heeft dit schema iets gewijzigd overgenomen. Vooral de 
lymphklieren tussen de hoofdbronebi en de paratracheale klieren 
rechts kunnen zeer groot worden bij ontsteking. De lympho
glandulae arcus aortae kunnen bij verkazing een schaduw geven in 
de hoek tussen de achterkant van de bocht van de aorta, waar deze 
de arteria pulrnonalis kruist en waar zij soms als afzonderlijke 
dichte schaduw in de vaatschaduw te zien zijn. 

De lymphoglandulae paratracheales liggen in de groeve tussen 
trachea en oesophagus en worden eerst door de ontsteking bereikt, 
nadat de lymphoglandulae tracheobronchiales zijn aangedaan. De 
laatste zijn practisch altijd ontstoken bij aanwezigheid van een 
tuberculeuze longhaard; via de lymphoglandulae bronchopulrno
nales heeft de ontsteking hen bereikt. 

Een ontsteking van de lymphoglandulae tracheobronchiales 
correspondeert in het algemeen met een aandoening van de homo
laterale long. Van de klier gaat de infectie ook naar de contralaterale 
klieren. De ontsteking van de laatsten kan soms zelfs meer op de 
voorgrond t reden dan die van de klieren aan de homolaterale zijde. 

Zo beschrijven BROCK, CANN en DICKINSON een afsluiting van 
een linker bovenkwabbronchus door een vergrote verkaasde hilus
lymphklier. Post mortem werd de primaire longhaard in de rechter 
bovenkwab gevonden. Tevens waren de regionnaire klieren (hier 
de linker tracheobronchiale klieren) vergroot en verkaasd. 

GHON heeft in zijn uitvoerige studie over de primaire longtuber
culose bij kinderen eveneens nagegaan welke lymphklieren ontstoken 
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zijn bij verschillende localisatie van de primaire longhaard. 
Hij vond bij een primaire haard in een der onderkwabben bijna 
altijd tuberculeus veranderde lymphoglandulae tracheobronchiales 
inferiores. Bij primaire haarden in de bovenkwab vond hij, behalve 
tuberculeus veranderde lymphoglandulae bronchopulmonales en 
tracheobronchiales superiores, aan de homolaterale zijde in ruim 
tweederde van de gevallen ook tuberculeus veranderde lympho
glandulae tracheobronchiales inferiores, hoewel de ontsteking in 
deze klieren in een minder ver voortgeschreden stadium van ont
wikkeling verkeerde dan in de regionnaire klieren. 

De lymphoglandulae bronchopulmonales, gelegen op de splitsings
ptaatsen van de hoofdbronchi, zijn van groot belang, daar zij bij 
ontsteking de kwab- en segmentbronebi kunnen afsluiten. Van de 
vergrote pulmonale klieren merkt men klinisch weinig, hoewel het 
zeer voor de hand ligt, dat de ontsteking van deze klieren een 
afsluiting van de kleinere bronebi veroorzaakt, deze onttrekt zich 
echter aan onze waarneming. Misschien wordt een deel van de 
perifocale reactie hierdoor veroorzaakt. De complicaties van de 
tuberculeuze hilusklieren, waar we mee te maken hebben, be
treffen de lymphoglandulae tracheobronchiales superiores en 
inferiores dextrae et sinistrae, de bronchopulmonale klieren op 
de splitsingsplaatsen van de hoofdbronebi gelegen en een enkele 
maal de paratracheale lymphklieren. Wat kunnen we op de 
röntgenfoto van deze lymphklieren zien, indien zij tuberculeus 
ontstoken zijn? 

SLOOFF heeft bij kinderen, gestorven aan meningitis tuberculosa, 
uitvoerig de longen onderzocht en daarna het sectiepraeparaat met 
de röntgenfoto vergeleken. Opvallend was, dat slechts op een 
beperkt aantal röntgenfoto's vergrote lymphklieren duidelijk te 
zien waren. Vaak werden bij obducties verkaasde lymphklieren 
gevonden, tot 2.5 cm groot, welke op de röntgenfoto niet duidelijk 
zichtbaar waren of alleen naderhand als zodanig konden worden 
geduid. Slechts klieren, die minstens kastanjegroot zijn, kunnen 
volgens SLOOFF als plaatselijke uitbochting van de middenschaduw 
gezien worden. Hij bedoelt hiermee de lymphoglandulae tracheo
bronchiales superiores dextrae. We moeten hierbij echter bedenken, 
dat het waarnemingen bij kinderen betreft, bij wie de midden
schaduw relatief breed is. De lymphoglandulae tracheobronchiales 
inferiores, die bij alle kinderen verkaasd en vergroot waren, gaven 
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slechts op één foto een uitbochting te zien door verplaatsing van de 
rechter hoofdbronchus naar lateraal. 

De schaduwen van hart, grote vaten, sternum en wervelkolom 
zijn zo intensief, dat de vergrote en verkaasde klieren, waarvan de 
schaduw hierin geprojecteerd wordt, niet gezien worden. Verder 
bleken de lymphklieren alleen een schaduw op de foto te geven als 
zij verkaasd of verkalkt waren. Of een vergrote lymphklier, die 
zich nog in het exsudatieve stadium van de ontsteking bevindt, op 
het planigram een schaduw geeft, is, voor zover we hebben kunnen 
nagaan, niet bekend. 

SLOOFF noemt de interpretatie van een zogenaamde verdichte 
of vcrgrote hilus dan ook uitermate moeilijk. Bij kinderen, bij wie 
een vergrote hilus was beschreven, werden soms vergrote en ver
kaasde klieren gevonden, maar soms ook niet verkaasde en slechts 
weinig vergrote klieren en soms werden er totaal geen klieraf
wijkingen gevonden. 

Het bovenstaande mag als algemeen bekend worden veronder
steld, doch we achten het van belang hier nog weer eens op te 
wijzen, daar zo gemakkelijk van een vergrote of verdichte hilus 
wordt gesproken en dit dan ten onrechte op rekening van tubercu
leus ontstoken hilusklieren wordt geschreven. 

MAUDERLI heeft kortgeleden nog gewezen op de frequentie van 
de foutieve diagnose hiluskliertuberculose, indien op de röntgenfoto 
een afwijkend hilusbeeld wordt gevonden. 

De beoordeling van SLOOFF berust uitsluitend op het vergelijken 
van de dorso-ventrale röntgenfoto met het obductiepraeparaat. 
Gelukkig kan het seriedoorsneeonderzoek ons bij het beoordelen van 
de hilusklieren verder helpen en is ook de dwarse foto van belang, 
omdat hierbij de schaduwen van sternum, hart en wervelkom weg
vallen. Het blijft een nadeel, dat beide hili op elkaar geprojecteerd 
worden. 

WESTERMARK, die uitvoerig over de interpretatie van het röntgen
beeld van de hiluskliertuberculose heeft geschreven, acht, behalve 
dorsoventrale en dwarse röntgenfoto's, ook nog foto's in beide 
schuine standen noodzakelijk. 

Zowel de topografische anatomie van de voornaamste hilus
lymphklieren als die van de bronchiaalboom moet men terdege 
kennen, om nauwkeurig de plaats van de gevonden afwijking te 
kunnen bepalen. Voor een uitvoerige beschrijving van de anatomie 
van de bronchiaalboom verwijzen we naar de publicaties van BEHR 
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en HUIZINGA, RAP en SMELT en van HUIZINGA en SMELT. Voor de 
benaming van de bronchiaalboomvertakkingen houden we ons aan 
de internationale nomenclatuur. De indeling is als volgt: 

Rechter 
hoofd
bronchus 

Linker 
hoofd-
bronchus 

rechter boven
kwabbronchus 

rechter midden
kwabbronchus 

rechter onder
kwabbronchus 

linker boven
kwabbronchus 

linker onder-

ramus apicalis 
" posterlor (subapicalis) 
" anterior 

ramus lateralis 
" medialis 

ramus apicalis 
" medio basalis 

" 

" 

" 

antero basalis 
latero basalis 
postera basalis 

{ ramus ascendens 
l ramus apicalis 

ramus posterlor 
ramus anterior 

( r. superior lingula 
t r. inferior 

" an tero basalis 
l ramus apicalis 

kwabbronchus " latero basalis 
" postera basalis 

Bij bestudering van de dorsa-ventrale en de dwarse röntgenfoto 
is het bijna altijd mogelijk uit te maken, welke kwab of segment 
of soms welk subsegment is aangedaan en het is mogelijk, daardoor 
gerichte bronchoscopie te doen, dat wil zeggen, met de bronchoscoop 
nauwkeurig de plaats bekijken, waar de afwijking gezeteld moet zijn. 
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HOOFDSTUK IV 

Z I E K T E V E R S C H IJ N S E L E N  

Deze kunnen we verdelen in algemene symptomen en in voor 
tuberculose der ademhalingsorganen specifieke ziekteverschijnselen. 

Tot de algemene verschijnselen rekenen we: 
a. bleek uiterlijk. e. vermoeidheid. 
b. verminderde eetlust. /. prikkelbaarheid. 
c. vermagering. g. temperatuursverhoging. 
d. nachtzweet. 

Van deze verschijnselen vinden we soms maar een enkele bij de 
patienten met een complicatie van de hiluskliertuberculose. De 
verschijnselen a tfm I behoeven geen toelichting, doch over punt g 
willen we een opmerking maken. 

Zowel de afsluiting van een bronchus als de perforatie van een 
hilusklier kunnen zonder temperatoursverhoging verlopen. In de 
meeste gevallen zal bij een patient, die tijdens zijn verpleging in bet 
sanatorium een complicatie van zijn hiluskliertuberculose krijgt, 
op de temperatuurlijst een periode van licht verhoogde temperatuur 
of een enkel koortstopje te zien zijn, dikwijls niet hoger dan 38 gr. C. 
Daarnaast zijn patienten en vooral patientjes, die acuut ziek 
worden met hoge koorts. Bij het physisch onderzoek wordt de 
diagnose op croupeuze pneumonie gesteld, doch de temperatuur 
reageert niet op chemotherapeutica of op penicilline. De tempera
tuur kan soms veertien dagen of langer zeer hoog blijven en dan 
geleidelijk dalen. Het nader onderzoek, o.a. de tuberculine-huid
reacties en de röntgenfoto, geeft aanleiding om de diagnose op 
tuberculose te stellen. Het is begrijpelijk, dat hier vaak de diagnose 
verkazende tuberculeuze pneumonie is gesteld, terwijl later bleek, 
dat achter een bronchusafsluiting een obstructiepneumonie was 
opgetreden. 

Tot de meer locale verschijnselen rekenen we: 
a. hoesten. 
b. piepende ademhaling of "wheeze". 
c. dyspnoe. 
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H oeslen. Dit is afhankelijk van de snelheid, waannee in het verloop 
van een hiluskliertuberculose een afsluiting van een bronchus of een 
perforatie optreedt en van de localisatie van de aandoening. Een 
aantal van onze patienten, die bij bronchoscopie een duidelijke 
perforatie vertoonden, had zelden of nooit gehoest: anderen daaren
tegen in meer of mindere mate. 

Bij een plotseling optredende perforatie zal altijd een sterke 
hoestprikkel ontstaan, doordat het bronchusslijmvlies heftig ge
prikkeld wordt. In een aantal gevallen gelukt het de patient de 
inhoud van de geperforeerde klier op te hoesten. Hiernaast komt de 
droge prikkelhoest voor, waarbij eveneens ernstige benauwdheid 
kan optreden. Deze wordt veroorzaakt door de zwelling van het 
bronchusslijmvlies, ontstaan door de voortwoekering van de ont
steking van de klier op de bronchuswand. Het verschijnsel kan de 
voorbode van de perforatie zijn. Het kan ook aanwezig zijn bij 
ulcereuze of granulerende bronchitis tuberculosa. Deze hoest gelijkt 
veel op kinkhoest en is dan ook door de Fransen "toux coquelu
choide" genoemd. Het is een hoest, waarbij de patient zelden iets 
opgeeft. Zoals BERGSMA meedeelt, bestaat het gevaar, dat de 
diagnose "nerveuze hoest" wordt gesteld. Dit geldt zowel voor de 
bronchitis tuberculosa, optredend in het verloop van een phthisis, 
als bij de bronchusaandoeningen bij de hiluskliertuberculose. 

Soms kan er een bitanale hoest optreden; deze zou volgens 
sommige onderzoekers ontstaan door druk van de klieren op de 
N. Vagus (ÜDELBERG-]OHNSON); anderen daarentegen, o.a. 
GöRGENYI-GörrcHE en KASSAY; zien de oorzaak in de bronchus9 
vernauwing, welke als tweede stemspleet zou fungeren. 

Piepende ademhaling. Deze ontstaat ook door de veranderingen 
van het lumen van de bronebi en door onregelmatigheden in het 
slijmvliesoppervlak De Angelsaksen spreken van "aslhmoid 
wheeze" of kortweg "wlteeze". 

Verschillende auteurs beschrijven patienten, voornamelijk kinde
ren, die geruime tijd voor asthma behandeld werden op grond van 
hun typische piepende ademhaling en die later een vernauwing 
van een bronchus door zwelling van het slijmvlies of door een 
klierperforatie bleken te hebben. Een nauwkeurige anamnese, 
speciaal het vragen naar mogelijk contact met tuberculosepatienten, 
en het verrichten van de tuberculine reacties, zal dikwijls reeds vol
doende zijn om te gaan twijfelen aan de diagnose "asthma bronchiale". 
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Dyspnoe. Indien bij de doorbraak van een hilusklier in een hoofd
bronchus of de trachea de perforatie plotseling ontstaat en grote 
stukken necrotisch weefsel of een overvloedige hoeveelheid kaas 
het lumen grotendeels afsluiten, treedt een ernstige benauwdheid 
op, welke in korte tijd tot de dood kan leiden. 

Bij geleidelijk toenemen van de zwelling van het bronchusslijm
vlies tengevolge van het voortwoekeren van de ontsteking, zal de 
dyspnoe meer geleidelijk ontstaan. Gewoonlijk is de dyspnoe 
exspiratoir. De stem blijft helder, in tegenstelling tot de dyspnoe 
bij diphtherie (PAUNZ). Wanneer in het ontstekingsgebied een kleine 
perforatie ontstaat, waardoor de verweekte klierinhoud in geringe 
hoeveelheden geleidelijk kan afvloeien, zal de dyspnoe door de 
perforatie juist verminderen in plaats van toenemen. 
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HOOFDSTUK V 

H E T  O N D E R Z O E K  

a. De ananmese. 

Een uitvoerige anamnese is van groot belang. Wanneer we een 
patient onder behandeling krijgen, bij wie op de röntgenfoto van 
de thorax een schaduw is te zien, die aan een atelectase of ob
structiepneumonie doet denken, dan zullen we altijd proberen het 
tijdstip te bepalen, waarop deze aandoening is ontstaan. Bij 
patienten, die wegens een hiluskliertuberculose onder geregelde 
controle van het consultatiebureau stonden, is dit meestal wel bij 
benadering te bepalen. Dikwijls deelt de patient mede, dat hij zich 
enige tijd minder prettig voelde, een poosje gehoest heeft of enige 
dagen lichte temperatuursvcrhoging heeft gehad. 

Indien voor het ontdekken van de primaire long- en hilusklier
tuberculose ook nog geregeld tuberculine-huidreacties verricht zijn, 
is uit het omslaan van deze reactie en uit het optreden van de 
schaduw op de röntgenfoto ongeveer na te gaan, hoe lang na de 
besmetting de complicatie is opgetreden; helaas is dit maar zelden 
het geval. 

Verder zal men vragen naar het temperatuursbeloop, naar het 
hoesten en speciaal naar het karakter van het hoesten, nl. of hierin 
ook plotseling of geleidelijk verandering is gekomen en naar asthma
verschijnselen. Ook moet men vragen of de patient tijdelijk een 
bemoeilijkte ademhaling heeft gehad. Een enkele maal wordt mee
gedeeld, dat de patient een hevige hoestbui heeft gekregen en dat 
hij daarbij enkele witte stukjes heeft opgehoest. Er heeft dan een 
spontane reiniging van een doorgebroken klier plaats gevonden. 

b. De tubercttliuereactie. 
De reactie van VON PIRQUET of de reactie van MANTOUX dient te 

worden verricht. Indien tuberculose de oorzaak van een bronchus
afsluiting was, is deze volgens onze ervaringen altijd positief. 

c. Het physisc!J o11derzoek. 
De nauwkeurige onderzoeker, die niet de beschikking over een 

röntgeninstallatie heeft, zal het ontstaan van de bronchusafsluiting 
kunnen afleiden uit de verkorte en soms gedempte percussie, die de 
atelectatische of geinfiltreerde kwab of long geeft. Indien de 
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afwijking tot een longsegment beperkt is, is het de vraag of er percu
torisch een afwijking gevonden wordt. Bij auscultatie wordt bij de 
bronchusvernauwing een stenosegeruis en bij de totale afsluiting een 
opgeheven ademgeruis gehoord. 

ELIASBERG en NEULAND vinden bij de epituberculose versterkt 
ademgeruis en soms bronchiaal ademen, tenvijl anderen verzwakt 
of opgeheven ademgeruis beschrijven. 

De physische diagnostiek heeft een beperkte waarde, de combi
natie met andere symptomen kan een bronchusafsluiting doen 
vermoeden, en deze differentiëren van de poeunomie en pleuritis. 
Door de röntgenfoto en het bronchusonderzoek zal de diagnose 
geverifiëerd moeten worden. 

H e t R ö n t g e n o 1 o g i s c h o n d e r z o e k. 

Dit is te verdelen in: 
a. doorlichting, 
b. dorso-ventrale fotographie, 
c. dwarse fotographie, 
d. doorsnee fotographie, 
e. contrast fotographie. 

a. Doorlichting. 
Behalve, dat de doorlichting een overzicht van de afwijking geeft, 

is deze tevens van belang om na te gaan of er een verplaatsing van 
hart en mediastinum bestaat tijdens de in- of exspiratie. Bij een 
vernauwing of afsluiting van een hoofdbronchus en soms bij ver
nauwing van een kwabbronchus, kan men tijdens de inspiratie een 
verplaatsing van hart en mediastinum naar de zieke kant waar
nemen (het verschijnsel van HOLZKNECHT). Volgens }ACOBAEUS en 
zoals onlangs nog weer eens door STEINMAN uitvoerig is beschreven, 
komt dit doordat de uitzetting van de thorax, zowel aan de kant 
van de afsluiting als aan de gezonde kant, gelijk is, waardoor het 
atelectatische of minder geventileerde longdeel mee naar lateraal 
wordt bewogen en het mediastinum en hart, als plaatsen van de 
minste weerstand, eveneens. Als bewijs voeren J ACOBAEUS en 
STEIN:MAN de sterk verlaagde pleuradruk aan tijdens de inspiratie 
bij patienten, die dit symptoom vertonen. Bij een bronchusver
namving zien we, dat de verplaatsing geleidelijk teruggaat als er 
voldoende lucht in de long is gestroomd. Bij een volledige afsluiting 
verplaatsen hart en mediastinum zich eerst tijdens de cxspiratie 
weer naar de mediaanlijn. 
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Het is volgens de auteurs onjuist, dat de verplaatsing ontstaat, 
doordat de gezonde long opgeblazen wordt en daardoor de andere 
op zij duwt. 

Bij normale bronchusverhoudingen, doch bij een dikke pleura
zwoerd, waar de thoraxwand star geworden is, zien we bij een diepe 
inspiratie juist het omgekeerde gebeuren, hier verplaatsen hart en 
mediastinum zich naar de gezonde zijde. 

Ziet men bij doorlichten het verschijnsel van HoLZKNECHT, dan 
wijst dit dus op een gehele of gedeeltelijke afsluiting van een 
bronchus. 

Bij de ventielstenose van een bronchus kan de lucht tijdens de 
inspiratie langs de vernauwing wel in de long stromen, doch bij de 
exspiratie wordt de afsluiting volledig door de vernauwing van de 
bronchus, waardoor de lucht niet naar buiten kan komen. Hierdoor 
raakt de long steeds meer gevuld en ontstaat een obstructie-em
physeem, dat gekenmerkt is door een laagstaand en weinig be
wegend diaphragma. Het mediastinum en het hart zijn hier naar 
de gezonde kant verplaatst. 

We hebben slechts bij een paar van onze patienten het ver
schijnsel van HoLZKNECHT waargenomen. Andere auteurs, o.a. 
GöRGENYI-GÖTTCHE en KASSA Y zagen het zeer frequent. 

Behalve op de verplaatsing van hart en mediastinum moet op 
de stand en de beweeglijkheid van het diaphragma gelet worden. 
Aan de zieke kant staat het diaphragma bij een afsluiting van 
een hoofd- of een kwabbronchus hoger dan normaal en het beweegt 
minder goed. Bij afsluiting van een onderkwabbronchus aan de 
rechter zijde gaat de leverschaduw dikwijls zonder zichtbare grens 
in de schaduw van de long over en kan men geen oordeel over de 
beweging geven. 

Door de patient tijdens de doorlichting te draaien, kan reeds een 

voorlopigoordeel worden verkregen over de localisatievan de schaduw. 

b. De dorso-ventra/e rö�ttgetJfoto. 
Bij bronchusafsluiting zal hier een beschaduwing van een hele 

long, van een longkwab of van een segment optreden, afhankelijk 
van het afgesloten zijn van een hoofd-, kwab- of segmentbronchus. 
Een beschaduwde kwab zal over het algemeen scherp begrensd zijn, 
een segment niet altijd, dit kan een wazige grens hebben, o.a. 
doordat in de grensgebieden collaterale ventilatie is opgetreden. 

Een zuivere atelectase geeft een diffuse melkglasschaduw. Daar 

58 



deze gewoonlijk niet lang bestaat, doch er spoedig ontsteking in het 
atelectatische longdeel optreedt, zal men weldra dichtere vlekken, 
strepen of ophelderingen zien optreden, welke op ontstekings
precessen in het niet geventileerde longgedeelte wijzen. Is er alleen 
nog maar transsudaat uitgetreden, dan zal de schaduw gewoonlijk 
ook een diffuus karakter hebben. 

FLEISCHNER noemt de dikwijls voorkomende concave begrenzing 
van de atelectatische kwab, welke het mooist bij de rechter boven
kwab te zien is. 

BERGSMA wijst nog eens op de moeilijkheid om de lobulaire 
atelectatische schaduw vast te stellen. De dwarse foto kan hier de 
differentiaal diagnose met een infiltraat dikwijls mogelijk maken. 

De meestal gelijkmatige dichte schaduw, de gewoonlijk scherpe 
begrenzing, waarbij in enkele gevallen dan nog een verplaatsing van 
hart, mediastinum en diaphragma komt, zijn voldoende argumenten 
om aan een bronchusafsluiting te denken. Teneinde meerdere 
zekerheid te verkrijgen, zal men een 

c. Dwarse Röntgenfoto maken, waarop de scherpe begrenzing van 
de atelectatische kwab of van het segment meestal fraai is te zien. 
Hieruit is tevens, tezamen met de dorso-ventrale foto, op te maken, 
welk longgedeelte afgesloten is. Bij de beschaduwing van het boven
gedeelte van de long is de dwarse foto nodig om uit te maken of 
de gehele bovenkwab, dan wel een segment uitgevallen is. Bij een 
segmentatelectase zal de nadere localisatie hiervan alleen met een 
dwarse foto of een planigram mogelijk zijn. Zonder dwarse foto 
kan bij een middenkwabatelectase niet worden uitgemaakt of de 
gehele middenkwab, dan wel het mediale of het laterale segment 
is afgesloten. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de lingula en 
voor de onderkwabsegmenten. 

d. Het planigrafisch onderzoek. 
Hiermede zijn de vernauwingen in de bronchi, de vergrote klieren 

en de kliercavernes op te sporen. Tevens is vaak een nauwkeurige 
plaatsbepaling van de stenose mogelijk, waardoor het onnodig wordt 
bronchografie te verrichten. De interpretatie van het planigram, 
speciaal het zoeken naar een bronchusvernauwing of onregelmatig
heid, eist niet alleen een scherpe foto, doch ook een grote ervaring. 
Indien het lumen van een bronchus op het planigram ophoudt, mag 
niet direct de conclusie worden getrokken, dat hier een afgesloten 
bronchus bestaat, want een bronchuslumen blijft slechts scherp 
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zichtbaar, zolang de bronchus in het snijvlak van de foto ligt. Bij 
ombuiging van de bronchus kan het lumen dus ogenschijnlijk 
afgesloten lijken. Slechts een vernauwing in zijdelingse richting 
of een onregelmatig slijmvliesoppervlak laat een meer positieve 
uitspraak toe. 

De vergrote hilusklieren zijn dikwijls zeer duidelijk op het plani
gram te zien en door het contrast van de dichte schaduw van de 
klier tegen het bronchuslumen is de verhouding tussen klier en 
bronchus vaak goed te beoordelen. DuFOURT en 1\fouNIER-KUHN 
in Frankrijk en BERGSMA in ons land hebben hierop speciaal de 
aandacht gevestigd. 

DUFOURT en MOUNIER-KUHN stellen zelfs de planigraphisch 
aangetoonde, vergrote klieren als voorwaarde voor de diagnose 
atelectase. Indien het hun niet gelukt de klieren op het planigram 
te vinden, spreken zij van epituberculose, waarbij ze dan aan
nemen, dat de aandoening van het ontstoken longweefsel uit 
ontstaan is en secundair de bronchus heeft afgesloten. 

Een enkele maal gelukt het de holte, welke na het uitstoten van 
de tuberculeuze kaas in de klier is ontstaan, aan te tonen. 

Hoewel de planigrafie bij het onderzoek van de complicaties van 
primaire longtuberculose een belangrijk hulpmiddel is, hechten we, 
na het vaststellen van een atelectase of een obstructie-infiltraat 
meer waarde aan de dwarse foto, daar deze ons gewoonlijk al 
voldoende inlicht over de plaats waar we de afsluiting moeten 
zoeken. 

De planigrafie moet ons helpen, indien er een zogenaamde stille 
perforatie heeft plaats gevonden, dus daar waar geen bronchus
afsluiting bestaat, doch het positieve sputum een doorbraak doet 
vermoeden. Het planigram zal dan soms de plaats kunnen aan
geven, waarop de bronchoscopist zijn aandacht moet vestigen. 

e. Het bro11chogram of de röntgenfoto na inspuiting van contrast
vloeistof, is door enkele onderzoekers (VEENEKLAAS) gebruikt om 
de afsluiting van een bronchus bij de hiluskliercomplicaties vast 
te stellen. 

Welke gevaren kleven aan het brengen van lipiodol of jodipine 
in de trachea en bronebi bij een meer of minder actieve long
tuberculose? BERGSMA geeft een uitvoerig overzicht van hetgeen 
hierover in de literatuur vermeld staat. Om niet in herhaling te 
vervallen, wordt hiernaar verwezen. Alleen noemen wij nog de 
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studie van ZumEMA, die tot de conclusie komt, dat bronchographie 
bij actieve tuberculeuze processen, speciaal bij caverneuze tuber
culose, moet worden vermeden. Ditzelfde geldt o.i. ook voor de 
hiluskliertuberculose. 

Bij een bestaande klierperforatie, waarbij dus tuberkelbacillen 
bevattende kaas of pus wordt afgescheiden, kan deze met de 
lipiodol in de bronchiaalboom worden verspreid. Door de anaesthesie 
van het bronchiaalslijmvlies is de hoestprikkel uitgevallen en 
kunnen de bronebi de vreemde voorwerpen niet verwijderen. In 
die tijd kunnen de bacteriën zich in het longweefsel nestelen. 

Verder zal het bij de bronchografie dikwijls gelukken om nog een 
weinig lipiodol voorbij de afsluiting te brengen, omdat een afsluiting 
zelden volledig is; vooral zal dit vaak mogelijk zijn, indien de 
lipiodol via een sonde ter plaatse van de afsluiting kan worden 
gebracht. BRONKHORST heeft hierop, in ander verband, nog onlangs 
gewezen. Wanneer de afsluiting niet kan worden opgeheven of er 
een nauwe stenose blijft bestaan, zal de lipiodol door de slechte 
resorbtie in de bronchi en het longweefsel achter de stenose blijven 
zitten. Zij kan dan prikkelend werken en aanleiding geven tot bind
weefselvorming en zelfs tot het optreden van bronchiëctasie. Hierop 
is kortgeleden door de voorstanders van joduron, de in water 
oplosbare contrastvloeistof, gewezen (FISCHER). 

VEENEKLAAS, die een groot aantal bronchogrammen maakte bij 
bronchusafsluitingen in het verloop van een primaire longtuber
culose, deelt mee, nooit enige onaangename reactie te hebben gezien. 

Wij menen, dat de combinatie van de andere onderzoekmethodes, 

gecompleteerd door de bronchoscopie, ons vrijwel steeds voldoende 
kan inlichten over de aard en de zetel van de bronchusaandoening. 

Wanneer de bronchusafsluiting zo ver peripheer is gelegen, dat 
deze via de bronchoscoop niet zichtbaar is, zal evenmin locale 
behandeling mogelijk zijn. Het aantonen van de stop op het 
bronebagram brengt ons hier ook niet verder. De behandeling zal 
dan toch algemeen moeten zijn. Wel zal de bronchografie ons moeten 
helpen om de eindtoestand te beoordelen. 

Indien de atelectase of de obstructie-pneumonitis klinisch genezen 

is en de schaduw op de röntgenfoto geheel of grotendeels is ver
dwenen, willen we graag weten of het longweefsel geheel hersteld 
is of dat blijvende veranderingen zijn opgetreden. Hier zal de 
toestand van de bronchi een belangrijke aanwijzing zijn. 

Indien de bronebi misvormd zijn door bronchiëctasie of door een 
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ernstige stenose en de longkwab of het segment aanmerkelijk ge
schrompeld is, kan men verwachten, dat de longfunctie aanzienlijk 
verminderd of geheel opgeheven is. Het vaststellen hiervan is van 
meer waarde, omdat door de overzichtsfoto soms de indruk kan 
worden gewekt, dat het proces zonder restsymptomen genezen is. 

We hebben reeds gewezen op de voorbeelden, die TERPLAN en 
ScHWARTZ hiervan gaven, waarbij een atelectatische bovenkwab 
geschrompeld was tot kersgrootte. Het kleiner worden van de 
schaduw op de Röntgenfoto had de indruk gewekt, dat de boven
kwab geleidelijk opgehelderd was, doch in werkelijkheid was de 
rechter thoraxhelft geheel door midden- en onderkwab ingenomen. 

De conclusie is, dat we de bronchografie op grond van boven
genoemde bedenkingen niet in het actieve stadium van de bronchus
afsluiting toepassen, doch deze onderzoekmethode na klinische 
genezing van het proces als onmisbaar beschouwen bij de be
oordeling in hoeverre blijvende veranderingen zijn ontstaan. 

B r o n c h o s c o  p i e. 
Het doel van de bronchoscopie bij de complicaties van de hilus

kliertuberculose is: 

I. Het localiserw van de plaats en de aard van de afwijking. 
II. De locale beha11deling vatt de aandoening. 

De bronchoscopie is het laatste en belangrijkste. dat bij het 
onderzoek van de bronchusaandoeningen, die bij de hilusklier
tuberculose optreden, wordt verricht. Een negatieve uitslag mag 
echter nooit tot de uitspraak leiden, dat er geen bronchusafsluiting 
of perforatie in de bronchus bestaat. De afwijkingen kunnen zover 
peripheer zijn gezeteld, dat ze ook niet met de telescoop zijn te zien, 
zoals bij de bespreking van onze patienten herhaaldelijk naar voren 
komt. Hierbij blijkt, dat verschillende patienten met een ongeveer 
analoge afwijking op de röntgenfoto in het ene geval wel, doch in 
het andere geval geen afwijkingen bij het bronchusonderzoek hebben. 

Hoewel de bronchoscopie als onderzoekmethode reeds meer dan 
50 jaar geleden in de geneeskunde werd ingevoerd, is het bij 
patienten met longtuberculose pas later op grotere schaal toegepast. 
In Europa zou v. ScHRÖTTER in 1901 het eerst bronchoscopie 
hebben gedaan bij een patient met longtuberculose, terwijl  ERDEL Y 
in 1906 het eerst een intrabronchiale doorbraak van een tuber
culeuze hilusklier zag. Na 1930 werd vooral in Amerika de broncho
scopie uitvoerig door CHEVALIER jACKSON en zijn leerlingen (vooral 
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CLERF} toegepast. Dit had tot gevolg, dat ook in Europa bij 
tuberculeuze patienten veel frequenter bronchoscopie werd verricht 
(SoULAS, MOUNIER-KUHN, LEMOINE, etc.); sinds een tiental jaren 
is het een algemeen toegepaste onderzoekmethode ter completering 
van de diagnostiek bij volwassenen. 

De geregelde bronchoscopie bij kinderen met tuberculose dateert 
van later, omdat aanvankelijk lang geaarzeld is, de dunne 
bronebi van het kind aan dit onderzoek te onderwerpen. Weliswaar 
is deze ingreep vroeger reeds als een .,indicatio vitalis" toegepast 
bij kinderen, die tot stikkens toe benauwd waren. Het gebeurde 
meest onder een verkeerde diagnose. Nadat tracheotomie was 
gedaan, werd door de gemaakte opening de zg. .,onderste broncho
scopie" gedaan. Er werd dan gewoonlijk granulatieweefsel of 
tuberculeuze kaas verwijderd, waarna de ademhaling van het kind 
zich herstelde. Thans wordt nog alleen onderste bronchoscopie 
gedaan onder bijzondere omstandigheden. 

Techniek vatt de bronchoscopie: 
De bronchoscopie wordt thans onder narcose of locale gevoelloos

heid gedaan; alleen bij jonge kinderen gebeurt het soms zonder 
verdoving. Vroeger werd ter voorbereiding van de anaesthesie 
veelal scophedal subcutaan en intraveneus toegediend, waardoor 
met een geringe hoeveelheid anaestheticum kon worden volstaan 
(DIJKSTRA). Daar er aan het gebruik van scophedal gevaren zijn 
verbonden, wordt het tegenwoordig zelden toegepast en door ons 
helemaal niet gebruikt. 

LEMOINE geeft kinderen onder de 3 jaar van tevoren 40 tot 80 mg. 
luminal en 0.3 à 1 mg. atropine korte tijd voor de ingreep. 

SouLAS en MoUNIER-KuHN geven aan kinderen beneden de 4 jaar 
in de regel geen anaesthesie, maar alleen een voorbehandeling met 
een broomdrank, op de dag voor de ingreep luminal. Voor de 
bronchoscopie volgt een injectie .,nargenal", een fractie van de 
dosis, die aan volwassenen wordt gegeven. Nerveuze en opgewonden 
kinderen krijgen intraveneuze anaesthesie of een aether-, chloro
form- of aethylchloridenarcose. Zij waarschuwen tegen het gebruik 
van morphine-atropine bij kinderen. CHEV ALlER-J ACKSON geeft wel 
morphine-atropine bij de voorbereiding. 

De tijd, die door LEMOINE, SOULAS en MOUNIER-KUHN gebruikt 
wordt voor hun anaesthesie, variëert van 12 tot 15 minuten. 
LEMOINE verdooft de bronebi eerst nadat hij de bronebascoop heeft 
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ingebracht, terwijl SouLAS en MouNIER-KUHN nog anaestheticum 
bijgeven nadat ze de bronchoscoop ingebracht hebben. De genoemde 
onderzoekers gebruiken allen panthocaine; cocaïne wordt zeer veel 
in de Angelsaksische landen gebruikt. 

Lowvs, TtsoN en METIVIER geven aan alle kinderen een paar 
dagen van tevoren wat luminal en plm. een uur voor de broncho
scopie 5 à 10 mg. HCl morphine met een ! mg. atropine. Zij geven 
steeds locale anaesthesie in de vorm van panthocaine !%. daar 
een pa tientje overleed na te zijn verdoofd met panthocaine 1 %· 

LAFF en medewerkers publiceerden kortgeleden een artikel over 
de bronchoscopie bij kinderen met tuberculose. Zij gaven het liefst 
acther-narcose en zagen nooit nadelige gevolgen hiervan. 

Bij ons wordt de volgende gedragslijn gevolgd: 

De patienten moeten 8 tot 12 uur nuchter zijn gebleven. Zij krijgen een 
uur voor de bronchoscopie 100 mg. luminal per os of minder, afhankelijk 
van de leeftijd. Door de luminal hoopt men de snelle toxische werking van 
de verdovingsvloeistof tegen te gaan. Een ! uur voor de bronchoscopie 
wordt aan volwassenen een injectie van 10 mg. HCI morphine samen met 
1 mg. sullas atropine gegeven. Kinderen ontvangen een dosis afhankelijk 
van de leeftijd, doch wanneer intraveneuze narcose wordt gegeven, gebeurt 
dit niet. De morphine dient om de patient te kalmeren, de atropine om de 
speekselsecretie en slijmvorming in de bronebi te remmen. Bronchoscopie 
bij kinderen onder de 8 jaar gebeurt in het algemeen onder narcose, die 
door het langzaam intraveneus inspuiten van 200 à 500 mg. hexobarbital 
wordt verkregen. De leeftijd van 8 jaar is naar ervaringen bij vele honderden 
bronchoscopieën als de meest practische vastgesteld. Natuurlijk kan een 
rustig en intelligent kind van 5 jaar ook bestonder locale anaesthesieworden 
behandeld, terwijl het soms moeite kost om een volwassene tot de kalme 
overgave te brengen, die voor het uitvoeren van de bronchoscopie een 
voorwaarde is. 

Zeer vele bronchoscopisten (ook in de Groninger IGiniek) geven bij zeer 
jonge kinderen in het geheel geen anaesthesie, noch locaal, noch algemeen. 

De plaatselijke verdoving bestaat uit het verstuiven, door middel van 
een .,Spray", van 2 à 3 cc panthocaïne 1 %  in de pharynx; hierdoor worden 
tongbasis, verhemeltebogen, achterste pharynxwand en epiglottis anaesthe
tisch gemaakt. Door de nippel van de Spray 90° naar beneden te draaien, 
worden larynx en stembanden verdoofd, waarna met behulp van een spuit 
met lange gebogen canule de diepere luchtweg anaesthetisch wordt gemaakt. 
Voor de verdoving van trachea en bronebi wordt een oplossing van pantho
caine !% gebruikt, waaraan solutio hydrochloratis adrenalini 1/1000 is 
toegevoegd en wel per cc panthocaïne 1 druppel adrenaline. Voor kinderen 
is in de regel 4 cc voldoende voor een goed ongevoelig maken van het slijm• 
vlies. De adrenaline dient om de resorbtie van het anaestheticum tegen te 
gaan, waardoor plaatselijk een zo sterk mogelijke werking wordt verkregen. 
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De eerste 2, soms 3 intratracheale injecties bestaan uit enkele druppels, 
welke op geleide van een keelspiegel in de stemspleet worden gedruppeld. 
Met deze kleine hoeveelheden is de hoestprikkel gering, terwijl de uitwerking 
op het slijmvlies even goed is als met grotere doses. Dit is zeer belangrijk, 
daar de kans op toxische complicaties door snelle resorbtie van een grote 
dosis anaestheticum aanzienlijk wordt venninderd. Na deze eerste 2 in
spuitingen laat men de patient zijdelings overbellen om een goede anaestbesie 
van elke hoofdbronchus met zijn splitsingsplaatsen te krijgen. Men kan nu 
iets meer panthocaine indruppelen, echter nooit meer dan een t cc tegelijk. 
Deze 2e phase duurt nooit langer dan 15 minuten, zodat in totaal plm. 
20 minuten voor de anaestbesie moet worden gerekend. Op deze manier 
behoeven wij tijdens de bronchoscopie zelden oog meer anaestbeticum te geven. 

Bij de intraveneuze toepassing van hexobarbital hebben we 
2 maal een tijdelijke ademstilstand gezien, die door kunstmatige 
ademhaling en intraveneuze toediening van caramine spoedig werd 
opgeheven; van de locale anaesthesie zijn nooit stoornissen waar
genomen. 

Met deze zorgvuldige voorbereiding vinden de patienten de 
bronchoscopie weinig onaangenaam. Na afloop van de broncho
scopie blijven de patienten nog enige uren nuchter tot de gevoel
loosheid van de keel volledig verdwenen is, terwijl  de kinderen de 
eerste dag in een vertrek, waar gestoomd wordt, verpleegd worden. 
Dit dient om het ontstaan van glottisoedeem zo veel mogelijk te 
voorkomen. Vele clinici, o.a. jACKSON, wijzen op het gevaar hiervan, 
doch wanneer een goede anaesthesie is gegeven, de bronchoscoop niet 
te dik is en niet langer dan 10 minuten in de stemspleet blijft, treedt dit 
oedeem der glottis zelden op. (Sou LAs, MouNIER-K UHN, lsELIN, e.a.). 

Zowel de bronchoscoop volgens HASLINGER als die volgens 
NEGUS wordt gebruikt. Bij de kleine kinderen wordt deze via de 
laryngoscoop ingebracht. 

I. Het localiseren van de plaats en de aard van de afwijking. 
Tijdens het inbrengen van de bronchoscoop wordt de larynx en 

vervolgens de trachea en de bronchiaalboom geïnspecteerd. In het 
algemeen zal men die hoofdbronchus het eerst bekijken, waar geen 
afwijkingen verwacht worden, en daarna pas de zieke zijde onder
zoeken. 

Het normale slijmvlies behoort geel-rose van kleur, glad en 
glinsterend van oppervlakte te zijn, terwijl door het slijmvlies heen 
de kraakbeenringen van trachea en hoofdbronchus duidelijk zicht
baar zijn. Is er een ontsteking, dan zijn de kraakbeenringen door 
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bet oedemateus worden van het slijmvlies niet meer zichtbaar. 
Bij uitgebreide ontstekingsprocessen in de long vindt men dikwijls 
een rood en gezwollen tracheaslijmvlies, zonder dat er een tuber
culeus ontstekingsproces in de trachea te vinden is. Het vele hoesten 
en het secreet, dat voortdurend langs het tracheaslijmvlies wordt 
afgevoerd, veroorzaken een chronische prikkeling, die tot een 
permanent hyperaemisch en oedemateus slijmvlies leidt. Is men 
op zoek naar klierperforaties, dan zal een rode en gezwollen plek 
i n  het slijmvlies altijd nauwkeurig moeten worden bekeken en 
zo nodig telescopisch moeten worden onderzocht. De perforaties 
van tuberculeuze lymphklieren in de trachea zijn zeldzaam, maar 
soms worden toch granulaties of een fistel gevonden. In een later 
stadium is stenose-vorming mogelijk door schrompeling van lit� 
tekenweefsel op de plaats van een vroegere ontsteking of perforatie. 
Het slijmvlies, dat de stenose bekleedt, valt in het algemeen op 
door een lichtere kleur dan het omgevende slijmvlies. 

Na de trachea wordt de bifurcatie nauwkeurig bekeken en speciaal 
wordt gelet op een zwelling van het slijmvlies, waardoor de splitsings� 
hoek der bronebi groter is geworden. Op de splitsingsplaatsen der 
bronchi, zowel van de hoofdbronebi als van de kwabbronchi, zijn 
de lymphklieren gezeteld, zodat bij een vergroting juist op deze 
plaatsen een afwijking van het normale beeld te verwachten is. 
Men ziet dan een verbrede carina. Ook een verplaatsing naar 
rechts of links kan van betekenis zijn. 

Na inspectie van de rechter hoofdbronchus wordt, door het hoofd 
van de patient naar links te buigen, de rechter bovenkwabbronchus 
ingesteld. Hier vinden de meeste klierperforaties plaats. Doordat 
deze bronchus onder een scherpe hoek afsplitst en naar boven en 
naar lateraal verloopt, is bij directe inspectie alleen de onderwand 
zichtbaar en gelukt het slechts een eindje in het lumen te kijken 
en een enkele maal de afsplitsing van de ramus antenor van de 
bovenkwabbronchus te zien. 

Met behulp van een telescoop, waardoor onder een hoek van 
60 graden retrograde inspectie van de bovenkwabbronchus mogelijk 
is, wordt een goed overzicht van de splitsing der bronchus ver
kregen. Door de vergroting, welke de lens van de telescoop aan het 
beeld geeft, krijgt men tevens een gedetailleerd beeld van de 
bronchusafwijkingen. Nadat de rechter bovenkwabbronchus is 
bekeken, volgt de stambronchus. Ook hier vinden een groot aantal 
perforaties plaats; vooral de mediale wand tegenover de afgang 
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van de bovenkwabbronchus en de wand tegenover de middenkwab
bronchus zijn praedilectieplaatsen. Elke slijmvlieszwelling in dit 
deel van de bronchus zal nauwkeurig met behulp van een loupe 
moeten worden bekeken om geen kleine fistels over het hoofd te 
zien. Daarna wordt de bronchoscoop op de middenkwabbronchus 
met zijn rechthoekige afgang ingesteld. De ingang is zonder telescoop 
wel te beoordelen, doch voor een nauwkeurige beschouwing van het 
lumen en het slijmvlies is deze onontbeerlijk. Sinds de middenkwab 
als zetel van ontstekingsprocessen in het verloop van vele ziekten 
in het middelpunt van de belangstelling is komen te staan, is de 
aandacht der bronchoscopist, nog meer dan voorheen, op deze 
bronchustak gericht. Tegenover de middenkwabbronchus is de 
ingang van de bronchus van het apicale segment van de onderkwab. 
Hoewel vele tuberculeuze afwijkingen in dit segment gelocaliseerd 
zijn, zien wc naar verhouding weinig afsluitingen van deze bronchus 
en ook weinig fistels in dit gebied. Eveneens worden zelden in de 
andere takken van de onderkwabbronchus afwijkingen gevonden, 
veroorzaakt door zwelling of perforatie van tuberculeuze lymph
klieren. Dit is begrijpelijk, als we de anatomie van de lymphklieren 
nagaan, want de lymphklieren die de sterkste verandering bij tuber
culose vertonen, zijn de lymphoglandulae tracheobronchiales 
superiores en inferiores, welke zich voornamelijk rondom de bifur
catie van de trachea en bij de afsplitsing van de hoofdbronebi en 
de bovenkwabbronchi bevinden. 

Bij de linker hoofdbronchus liggen de verhoudingen iets anders, 
doordat de linker hoofdbronchus meer horizontaal verloopt. Om 
de linker bovenkwabbronchus in te stellen, moet het hoofd van de 
patient sterker naar rechts worden gedraaid, zodat de techniek 
hiervan iets moeilijker is dan bij het bekijken van de rechter 
bovenkwabbronchus het geval is. Gewoonlijk is de afsplitsing van 
de lingulatak goed te zien, terwijl verder ook hier de telescoop 
gebruikt moet worden, om de splitsing van de bovenkwabbronchus 
te inspecteren. Voor de onderkwab geldt ongeveer hetzelfde als 
voor de rechter zijde. 

Behalve het waarnemen van de afwijkingen in de trachea en 
bronchi, is het ook mogelijk via de bronebascoop exsudaat uit een 
bronchus te zuigen en van een ontstekingsplaats in de bronchus
wand secreet af te strijken. Microscopisch onderzoek van dit 
materiaal op bacteriën of pathologische celstructuur heeft het 
voordeel, dat de mond- en keelflora hierin geen verontreinigingen 
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hebben gebracht. Met de proefexcisietang kunnen stukjes 
weefsel voor histologisch onderzoek worden verwijderd. 

Pathologische veranderi11gm van de bronchiaalboom bij de gecom
pliceerde ltilttskliertuberculose. 

a. Roodheid. 
Deze kan diffuus zijn en berusten op een algemene hyperaemie 

door een sterke hoestprikkel. In dit geval zal de hyperaemie spoedig 
teruggaan en het slijmvlies zijn normale kleur weer krijgen, zodra 
de hoestprikkel vermindert. 

Het slijmvlies kan ook hyperaemisch en oedemateus zijn door 
voortdurende prikkeling door het secreet, dat er langs afgevoerd 
wordt. Hier is geen tuberculeuze ontsteking aanwezig, bij een proef
excisie worden slechts aspecifieke ontstekingsverschijnselen ge
vonden, die verdwijnen, zodra de oorzaak wordt opgeheven. Men 
ziet deze roodheid o.a. bij sterke stenoses, waarachter uitgebreide 
bronchiëctatische veranderingen, die grote hoeveelheden purulent 
secreet afscheiden, zijn ontstaan. Bij de hiluskliertuberculose vinden 
we gewoonlijk weinig uitgebreide, plaatselijke hyperaemie van het 
bronchusslijmvlies. Deze hyperaemie is de plaats, waar de spontane 
slijmvliesbloedingen kunnen optreden, die vooral in de Franse 
literatuur zijn beschreven (o.a. LEROux: ,.epistaxis trachéal"). Een 
proefexcisie uit deze hyperaemische en soms iets gezwollen slijm
vliesplekken kan soms aanleiding geven tot een ernstige bloeding, 
zoals we één keer zelf hebben waargenomen. 

b. Slijmvlieszwelling. 
De slijmvlieszwelling treedt in de eerste plaats op als gevolg van 

het onstekingsproces. Reeds voordat er een ontsteking van de 
mucosa zelf bestaat, zal zodra het klierproces tot in de submucosa 
is doorgedrongen, het slijmvlies zwellen en het lumen van de 
bronchus vernauwen. 

In dit stadium kan het slijmvlies als een dun vliesje over necro
tische massa heen liggen (zg. bronchusfurunkel). Het slijmvlies is 
dan lichter van kleur en de kaas schemert soms als een geel puntje 
door. Een gering trauma, bijv. een hoeststoot, een mechanische 
beschadiging met de bronchoscopiebuis, of een proefexcisie, is dan 
voldoende om een perforatie te krijgen. De kleur van het slijmvlies 
behoeft nog maar weinig veranderd te zijn; zodat men vroeger 
meende, dat de vernauwing ontstond, doordat de vergrote klier de 
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bronchus dicht drukte. Door proefexcisie uit het gezwollen slijmvlies 
kan men uitmaken of er alleen een collaterale aspecifieke ont
steking of een tuberculeuze aandoening in het spel is. Een afsluiting 
door zwelling zal bij de nauwe kinderbronchi veel sneller tot 
stand komen. 

Heeft de bronchusvemauwing, hetzij door slijmvlieszwelling ten 
gevolge van ontsteking van de bronchuswand, hetzij als voor
stadium van de op het punt van doorbreken staande klier, al enige 
tijd bestaan, dan zullen achter deze afsluiting in het longweefsel 
veranderingen optreden die we al uitvoerig bespraken. Bij de 
bronchoscopie zullen we dan uit de vernauwing dun wit secreet 
of pu� zien komen al naar het stadium, waarin de longaandoening 
achter de stenose zich bevindt. Zelden zullen de bovenbeschreven 
afwijkingen een snelle afsluiting van het bronchuslumen geven. Er 
zal dan ook gewoonlijk niet een enkelvoudige atelectase ontstaan, 
doch meer het atelectatische infiltraat of het obstructie-infiltraat. 
Evenmin als dit röntgenologisch gemakkelijk te onderscheiden is, 
is dit mogelijk door het bronchoscopisch onderzoek. Gelukt het de 
slijmvlieszwelling te verminderen of de zwellingen met de buis van 
de bronchoscoop te passeren, dan komt er dikwijls een grote hoe
veelheid secreet of pus te voorschijn. 

Uit het onderzoek van het secreet, afkomstig uit een bronchus
vernauwing, menen DuFOURT en MoUNIER-KUHN de differentiaal 
diagnose te kunnen maken tussen epituberculosis en atelectase. Bij 
epituberculosis moet het wit van kleur zijn en een dikke consistentie 
hebben; er worden dan macrophagen, enkele polynucleaire leucocyten 
benevens enkele tuberkelbacillen in gevonden. Zodra de zwelling 
afneemt, verdwijnen de rnaerophagen en komen er veel polynucleaire 
leucocyten in het secreet, dat bovendiendunnervan consistentiewordt. 
Ook wij hebben bij de bronchoscopie dikwijls dit secreet gevonden. 

c. Granulatie en 11lceratie van het slijmvlies. 
Het ontstoken slijmvlies zal diffuus en om de perforatieopening 

tuberculeuze granulaties en ulceraties kunnen vertonen. Wanneer 
ze zeer uitgebreid zijn, kunnen deze granulaties ook de oorzaak 
van de bronchusafsluiting worden. 

d. Perforatie van het slijmvlies. 
We kunnen een grote onregelmatige granolerende opening vinden 

of een kleine fistel. De grote perforatie zal bij de bronchoscopie 
gemakkelijk gezien worden. Door de rode, dikwijls onregelmatige en 
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gezwollen omgeving komt de grauwe kaas te voorschijn. Dergelijke 
grote defecten in de bronchuswand ontstaan gewoonlijk zeer snel, 

bv. door een hoeststoot. Ze zullen na het verwijderen van de kaas 
als een defect, met gewoonlijk licht granulerende wanden, blijven 
bestaan. De resttoestand is afhankelijk van de uitgebreidheid van 

de ontsteking in de klier en van de mate, waarin de inhoud zich 
heeft kunnen ontlasten. Het is mogelijk, dat er een kleine uit
bochting in de bronchuswand optreedt, doch ook kan een zg. vrij 
diepe "kliercaverne" ontstaan. Wanneer de ontsteking in de 
bronchuswand en in de lymphklier geëindigd is met de uitstoting 
van het tuberculeus verkaasde weefsel, kan dit bronchusdefect zich 
zeer snel sluiten en soms is na 2 maanden reeds een litteken te 
zien. In andere gevallen blijft de ontsteking uiterst hardnekkig 
aanwezig, ondanks alle locale en algemene therapie, en vormt zich 
steeds weer opnieuw granulatieweefsel en kaas, welke telkenmale 
moeten worden verwijderd. 

De kleine perforaties kunnen juist achter een slijmvlieszwelling 
gezeteld zijn; ze zijn dan niet met de bronchoscoop te zien. Daarom 
moet bij elke patient, bij wie op grond van röntgenologische of 
clinische gronden een perforatie te verwachten is, nauwkeurig elke 
oneffenheid in het slijmvlies worden bestudeerd, zo nodig met behulp 
van loupe of telescoop. Door lichte druk van de buis op het slijm
vlies, net boven de plaats, waar een fistel kan worden vermoed, 
is het soms mogelijk secreet uit een perforatie-opening te drukken. 

Ook het wegvegen van een vlokje slijm of het vegen over een rood 
of oedemateus plekje is soms voldoende om de kleine fistel in het 
gezichtsveld te krijgen. Daarna kan proefexcisie uit de wand van 

de fistel geschieden; het pathologisch-anatomisch onderzoek kan 
de tuberculeuze aetiologie met zekerheid aantonen. 

e. Littekmvorming. 
De genezing van een bronchusperforatie of van een locale bron

chitis tuberculosa gaat gepaard met de vorming van bindweefsel 
in de bronchuswand. Indien de aandoening weinig uitgebreid was, 
behoeft dit geen ernstige gevolgen te hebben en kan het litteken zo 
klein en weinig opvallend zijn, dat het moeite kost het terug te 
vinden. Bij uitgebreide defecten kunnen er door schrompeling van 
bindweefsel ernstige vernauwingen van het bronchuslumen op
treden. Dit zal zeker gebeuren, indien de bronchuswand over een 
groot gedeelte is gedestrueerd en de kraakbeenringen, die de 
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structuur van de bronchus bepalen, mede verwoest zijn. Wanneer 
er een vergroeüng tussen de klier en de bronchuswand is opgetreden, 
is het ook mogelijk, dat er een uitbochting van de wand optreedt. 

De blijvende vernauwingen bevorderen de chronische ontste
kingen in het achter de stenose liggende longgedeelte. De stenoses 
van hoofd- en kwabbronchi, welke bij bronchoscopisch en broncho
grafisch onderzoek worden gezien, zijn voor een groot gedeelte 
resttoestanden van een klierperforatie in de bronchus. De localisatie 
van deze stenoses bij de orificia der bronchi, een waarneming, 
waarop STEINER ook de aandacht vestigde, is dezelfde plaats, waar 
de perforatie meestal gevonden wordt. 

II. De locale behandeling van de aandcening. 

Zoals in het begin van dit hoofdstuk is geschreven, zijn de eerste 
bronchoscopieën uitsluitend uit therapeutisch oogpunt verricht. 
Aan de acuut benauwd geworden kinderen trachtte men verlichting 
te brengen, gewoonlijk door tracheotomie, gevolgd door onderste 
bronchoscopie, wanneer het openen van de trachea niet voldoende 
hielp. Via de bronchoscoop werd geprobeerd de tuberculeuze kaas 
en pus te verwijderen. 

Wij hebben geen patienten geobserveerd, bij wie deze acute 
ademnood optrad of in de anamnese voorkwam. 

Bij onze patienten is de bronchoscopie in de eerste plaats ver
richt om tot een nadere diagnose te komen en wanneer afwijkingen 
werden gevonden, is, indien deze te bereiken waren, steeds locale 
therapie toegepast. Het principe hiervan bestaat uit: verwijderen 
van iedere bronchusobstructie en voorkomen van nieuwe obstructies. 

Het eenvoudigste is het necrotische weefsel uit een klier, die in 
een hoofdbronchus doorbrak, te verwijderen. Natuurlijk eist dit 
een grondige ervaring, daar te slordig of te ruw ingrijpen een hoest
prikkel en diepe inspiratie kan veroorzaken, waardoor het tuber
culeuze weefsel gemakkelijk kan worden geaspireerd en er kans 
bestaat op een bronebagene uitbreiding van het proces. Is het 
necrotische weefsel uit de bronchus gezogen, dan moet geprobeerd 
worden via de fistel necrotisch weefsel uit de klier te verwijderen. 
De productie hiervan is weer afhankelijk van de activiteit van de 
ontsteking, zodat naast de locale behandeling ook steeds een 
algemene therapie noodzakelijk is. Nadat het necrotisch weefsel 
verwijderd is, moet door aanstippen met caustica als trichloor
azijnzuur, nitras argenti 25 of 40% enz. of vaatvernauwende 
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middelen als adrenaline 1%0 de slijmvlieszwelling en ontsteking 
behandeld worden. Het is noodzakelijk dit geregeld om de twee tot vier 
weken te herhalen, omdat zich in korte tijd belangrijke hoeveelheden 
nieuwe kaas in de klier kunnen vormen en deze opnieuw een afsluiting 
en door aspiratie een bronebagene uitzaaiing kunnen veroorzaken. 

Niet zo zelden komt het voor, dat tijdens de bronchoscopie de 
perforatie van de tuberculeuze lymphklier ontstaat en de broncho
scopist direct in staat is het necrotische weefsel te verwijderen. Dit 
brengt de vraag naar voren, of men bij het vinden van een zwelling 
van het bronchusslijmvlies, hetgeen kan wijzen op doonvoekeren 
van een tuberculeuze ontsteking van de lymphklier, deze zwelling 
door middel van een curette of proefexcisietang reeds moet trachten 
te openen en een manifeste perforatie veroorzaken. PAUNZ was er 
indertijd een groot voorstander van. De patienten, voornamelijk 
kinderen, die hij in zijn publicatie beschrijft, vertoonden klinisch 
over het algemeen ernstiger symptomen dan onze patienten. 

Bij een kind, dat ernstig benauwd wordt en bij wie een ver
moeden op een bronchusafsluiting bestaat, zal men zonder aarzelen 
een uitpuiling van het bronchuslumen, veroorzaakt door een tuber
culeus ontstoken lymphklier, proberen te openen. Hierbij is uiterst 
voorzichtig handelen noodzakelijk, daar in dit weefsel gemakkelijk 
een bloeding kan optreden. De ontstoken hilusklier kan tevens in 
een bloedvat zijn doorgebroken, waardoor na doorbraak in de 
bronchus een dodelijke bloeding ontstaat (0. EBERT). Wij hebben 
dit gelukkig nooit waargenomen. 

De bronchusafsluiting kan ook veroorzaakt worden door oede
mateuze zwelling van het ontstoken slijmvlies, zoals voornamelijk 
in de kleinere bronebi wordt gezien. Hier zal de therapie gericht 
zijn op vermindering van de slijmvlieszwelling. Een van de be
langrijkste, hierbij gebruikte therapeutica is de adrenaline. Vooral 
door LEMOINE en medewerkers wordt dit zeer aangeprezen en hun 
resultaten zijn buitengewoon goed. Niet alleen het oedemateuze 
hyperaemische slijmvlies wordt hiermee aangestipt, doch ook 
ulceraties en zelfs granulaties. Anderen geven de voorkeur aan de 
genoemde caustica. Het gevaar van deze medicamenten is, dat, 
behalve het ontstoken weefsel, ook het omringende weefsel geëtst 
kan worden, hetgeen door het werken via de nauwe bronebascoop 
niet altijd kan worden voorkomen. Het gevolg hiervan kan een 
blijvende stenose zijn door retractie van gevormd bindweefsel, 
terwijl bovendien het trilhaarepitheel beschadigd wordt. 
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Nadat een afsluiting van een kwabbronchus en soms van een 
segmentbronchus is opgeheven, gebeurt het in veel gevallen, dat 
zich een stroom pus of secreet uit de afgesloten bronchus ontlast. 
Deze ontlasting van opgehoopt secreet achter de bronchusafsluiting 
kan röntgenologisch zeer goed worden waargenomen, doordat een 
röntgenfoto na de bronchoscopie een duidelijke opheldering van 
de schaduw laat zien. 

Granulaties in de bronchus worden door middel van tang of 
curette verwijderd. Pathologisch-anatomisch onderzoek van dit 
weefsel behoort steeds te gebeuren. Vaak zit onder een granulatie 
tuberculeuze kaas verborgen en komt deze te voorschijn, nadat het 
bedekkend granuloom venvijderd is. 

De behandeling van een stenose van een hoofdbronchus zal 
afhangen van de duur. Indien deze veroorzaakt is door een actieve 
tuberculeuze ontsteking van een klier, welke in de bronchus uit
puilt, zal de proefexcisietang of curette, eventueel punctie (waarover 
\vij nog geen ervaring hebben), de zwelling na verwijderen van de 
klierinhoud spoedig doen verminderen. Is de stenose echter door 
retractie van bindweefsel ontstaan, dan heeft men vroeger gepro
beerd door dilatatie met bougies deze op te rekken, doch gewoonlijk 
gelukt dit niet. Van de localisatie der aandoening en de toestand 
van het achter de afsluiting gelegen longgedeelte zal het afhangen 
of resectietherapie van long + zieke bronchus nodig is. 

Plaatselijk kan streptomycine worden toegediend, bv. via de 
sondes van MÉTRAS. De resultaten waren volgens onze ervaring 
over het algemeen weinig bemoedigend. 
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HOOFDSTUK VI 

P A  T I E N T E N  

In dit hoofdstuk zal van 65 patienten, bij wie op grond van 
clinische of röntgenologische gegevens een complicatie van een 
hiluskliertuberculose werd verondersteld, een kort ziekteverslag 
worden gegeven, waarin we alleen die gegevens hebben vermeld 
welke op ons onderwerp betrekking hebben. Bij al deze patienten 
werd één of meermalen bronchoscopie verricht, waarvan de uit
komsten de basis vormen voor de volgende indeling: 

A. Patienten met afwijkingen op de röntgenfoto, die een afsluiting 
van een bronchus deden vermoeden. 

Bij bronchoscopie zagen we: 
I. bij 1-25 een hilusklierperforatie, al of niet met zichtbare 

bronchusafsl uiting, 
II. bij 26-48 een afsluiting of vernauwing van een bronchus door 

zwelling of granulatie van het bronchusslijmvlies en 
UI. bij 49-56 geen afwijkingen, die het optreden van de aan

. doening konden verklaren, 

B. 57-65: patienten, bij wie op de röntgenfoto alleen een hilus
kliertuberculose, soms met primaire longhaard te zien was en bij 
wie bronchoscopisch een perforatie van een hilusklier in een 
bronchus werd gevonden. 

De rangschikking der patienten in elke groep gaat volgens de 
afwijkingen op de röntgenfoto, eerst de aandoeningen van de rechter 
long, te beginnen bij de bovenkwab, daarna midden- en onderkwab 
en vervolgens die van de linker long. 

A I. 

1 .  c)' Patient kwam in Aug. '46 op 9-jarige leeftijd op het Consultatiebureau, 
aangezien zijn broer longtuberculose had en patient na mazelen bleef 
hoesten. B.S.E. 30 mm. 

Ro11tgenfoto: in de 2e intercostaal ruimte rechts een uitgebreide primaire 
longhaard, waaromheen kleine baardjes. Rechts hilus flink vergroot. 
Bedrust, waarop de afwijkingen teruggingen. 

Röntgwfolo juli '47: homogene schaduw in rechter bovengebied, waar
schijnlijk een atelectase. 
Nov. '47: opgenomen in .,Beatrixoord", 
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Algemene toestand: goed. Hoest niet. Temperatuur onrustig. B.S.E. 18 mm. 
Phys. onderzoek: rechts boven verkorte percussie met verzwakt ademgeruis. 
RlJntgenfoto: rechts boven een dichte egale schaduw, naar beneden geleidelijk 

dunner wordend. Beide hili vergroot (Afb. 1). 
Dwarse foto: dichte schaduw rechts boven, waarschijnlijk gehele bovenkwab 

innemend. 
Planigram: rechter bovenkwabbronchus afgesloten. 
Diagnose: atelectatisch-pncumonitisch proces van waarschijnlijk de gehele 

rechter bovenkwab. 
In Maart '48 is bet sputum 2 x zwak positief ( +1. +2); op de röntgenfoto 
is de schaduw nog groter geworden. 

Bronchoscopie: Maart '48: licht prominerend, rood vlekje, waarin een geel 
puntje op de achterwand van de rechter hoofdbronchus, even voorbij 
de bifurcatie. Granoloom in rechter bovenkwabbronchus. Dit wordt 
verwijderd, waarna de basis met trichloorazijnzuur wordt aangestipt. 

Therapie: streptomycine gedurende 60 dagen, l g per dag. 
Bij de volgende bronchoscopieën worden steeds dezeHde afwijkingen 
gezien. Het granoloom wordt steeds zo goed mogelijk verwijderd en de 
resten met trichloorazijnzuur behandeld. 
Pathologisch-anatomisch blijkt bet verwijderde weefsel tuberculeus 
ontstekingsweefsel te zijn. 

Bronchoscopie Oct. '48: uit het granoloom op de achterwand van de rechter 
hoofdbronchus wordt een prop kaas gedrukt, welke weggezogen wordt. 
Er blijft een fisteltje achter. Later wordt ook aan de mediale zijde van 

de boofdbroncbus nog een kleine onregelmatigbeid gezien. 
Bronchoscopie Oct. '49: er is van de fistel alleen een putje als litteken over. 

Geringe granulatie aan de ingang van de bovenkwabbroncbus, welke 
met adrenaline wordt aangestipt. 

RlJntgenfoto jan. '50: nog een geringe beschaduwing van de rechter boven
kwab te zien. 
Cultures van sputum en van nuchtere maaginhoud verder voortdurend 
negatief. 

Bronchogram Maart '50: uitgebreide broncbiëctasie in de rechter bovenkwab. 
Afsluiting apicale tak? (Afb. 3). 

April '50: ontslagen. 
RlJntgenfolo ] an. '51: iets naar rechts verbreed mediastinum en wat streperige 

tekening in rechter bovengebied. (Afb. 2). 

Epicrise: 8 maanden na het ontstaan van de beschaduwing van de 
rechter bovenkwab werd bronchoscopie gedaan. 
In alle 3 takken van de bovenkwab bleken uitgebreide bron
chiëctasieën te zijn opgetreden. Het blijft een vraag of broncho
scopie direct na optreden van de schaduw de ectasie zou hebben 
voorkomen. 
Aanvankelijk nam de afwijking op de Röntgenfoto nog toe, 
ondanks de poging de ingang van de bovenkwabbronchus van 
zijn obstructie te bevrijden. 
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2. !j? Patient werd Oei. '47 op 7-jarige leeftijd doorgelicht wegens loog
tuberculose van broer. Kind had geen klachten. PIRQUET positief. 

Röntgenfoto: rechter paratracheale klieren vergroot, kleine schaduw in 
l e  intercostaalruimte rechts. 
Bedrust. 

Dec. '47: opgenomen in .,Beatrixoord". 
Algemene toesta11d: goed. Hoest niet. Temperatuur normaal; B.S.E. 11 mm. 
Physisch onderzoek: rechts boven verkorte percussietoon en verzwakt 

ademgeruis. 
Röntgenfoto: kleine schaduw in 3e intercostaalruimte rechts; vergrote 

rechter hilusklieren. 
Diagt1ose: rcchtszijdig primair complex. 
Mei '48: patient krijgt een enteritis en tegelijkertijd een uitbreiding van 

de schaduw rechts boven. B.S.E. 17 mm. Deze uitbreiding van de schaduw 
gaat geleidelijk terug. 

Rönlgmfoto ]tdi '48: schaduw geheel verdwenen. 
A ug. '48: acuut hoge koorts. 
Röntgenfoto Aug. '48: rechter bovenkwab geheel beschaduwd. 

Penicilline geen resultaat, temperatuur blijft hoog gedurende 14 dagen. 
Daarna ongeveer normaal. Wegens het constant aanwezig blijven van de 
schaduw, wordt streptomycine gegeven, 60 dagen ! gram per dag. 

Dec. '48: sputum zwak positief bij direct onderzoek. 
BroJJclloscopie April '49: rechter bovenkwabbronchus afgesloten door granu• 

latieweefsel en kaas. Proefexcisie en afzuigen van de kaas. 
Pathologiscll-anatomisch otulerzoek: granulatieweefsel van tuberculeuze aard. 

Hierna wordt p.a.s. (3 g.dd.) gegeven, ruim 300 g.; intermitterend: 4 dagen 
wel, 3 dagen niet. 

Broncllouqpie Sept. '49: normaal en glad slijmvlies, geen kaas meer. 
Röntgenologiscl1 is de schaduw geleidelijk dunner geworden en in Nov. '49 

als patient naar huis vertrekt, zijn rechts boven nog slechts enkele grotere 
verkalkte vlekjes en streepjes zichtbaar. 

Epicrise: er trad gedurende de rustkuur wegens een rechtszijdige 
long- en hiluskliertuberculose, een afsluiting op van de rechter 
bovenkwabbronchus. De aarzeling, die gedurende 1948 nog 
bestond aangaande het verrichten van bronchoscopie bij jonge 
kinderen, is de oorzaak, dat eerst in het voorjaar van 1949 de 
eerste bronchoscopie werd verricht, waarbij een perforatie in de 
rechter bovenkwabbronchus werd gezien. Dit slijmvlies was na 
enige maanden volkomen genezen. 

3. r:J Bij patient werd in Febr. '48 op 14-jarige leeftijd bij schooldoorlichting 
een afwijking ontdekt. Hij was toen al een poosje moe. Temperatuur 
onbekend. 

Röntgenfoto: scherpbegrensde schaduw rechts boven. (afb. 4). 
Bronchoscopie 1o1aarl '48: (Prof. HUIZINGA): in de rechter boveokwabbronchus 

kaas en necrotisch weefsel. 
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Pathologisch-anatomisch: tuberculeus van aard. 
Diagnose: klierperforatie. 

Hierna ging de schaduw iets terug, hilusklieren werden zichtbaar, doch 
het sputum was zwak positief. 

Dec. '48: opgenomen in .,Beatrixoord". 
Algemene toestand: goed. Hoest niet, B.S.E. 7 mm. na 1 uur. 
Phys. onderzoek: rechts boven iets verkorte percussie en subbronchiaal 

ademgeruis met kleine, vochtige rhonchi. 
Sputum: een keer zwak positief, daarna sputum en nuchtere maaginhoud 

steeds negatief. 
Röntgenfoto: rechter thoraxhelft iets geschrompeld; rechter diaphragma iets 

opgetrokken. Rechter bovengebied dicht beschaduwd, naar onder scherp
begrensd. Paratracheaal dichte schaduwband. 

Dwarse foto: egale schaduw in het bovengebied, voornamelijk aan de voor
zijde geprojecteerd. 

Planigram: onduidelijke ophelderingen in schaduw; geen cavernes. 
Bronchogram: wand rechter bovenkwabbronchus onregelmatig en verwijd 

lumen. Bovenkwabbroncllj dicht op elkaar en verwijd. (afb. 5). 
Diagnose: schrompelend, atelectatisch, infiltratief, bronchiëctatisch proces 

van de rechter bovenkwab. 
BrotJChoscopie Dec. '48: litteken in splitsing bovenkwabbronchus. Mediale 

wand bovenkwabbronchus niet mooi glad. Knobbeltje in ingang midden
kwabbronchus. 

Rötugenfoto Nov. '49: dunne resten van het proces. 

Epicrise: bij deze patient was, zonder duidelijke klinische ver
schijnselen, een obstructief infiltraat ontstaan, benevens perfo
ratie van een klier. Bij opname was deze perforatieopening reeds 
verlittekend, de bronchuswand was nog onregelmatig. Het is niet 
bekend hoe snel na het optreden van de atelectase de eerste 
bronchoscopie werd verricht. In de geschrompelde rechter 
bovenkwab was een duidelijke bronchiëctasie. 

4. c1 Patient kreeg in Oct. '48 op !i-jarige leeftijd erythema nodosum; in 
ziekenhuis werd een vergrote rechter hilus gevonden. 

Röntgenfoto Febr. '49: het bovengebied van de rechter long is wazig be-
schaduwd. 

Juni '49: opgenomen in .,Beatrixoord". 
Algemet�e toestand: tenger. Hoest niet. Temp. soms subfebriet B.S.E. 31 mm. 

Physisch onderzoek: rechts boven verkorte percussietoon en verzwakt 
ademgeruis. 

Doorlichten: rechter diaphragma even adhaerent. Hart iets naar rechts 
verplaatst. 

Röntgenfoto: thorax rechts boven iets geschrompeld. Bovengebied van de 
rechter long door dichte .,melkglas"-schaduw ingenomen, naar beneden 
wazig begrensd. Beide hili knolvonnig vergroot. 

Dwarse foto: schaduw in het bovengebied, vnl. aan de voorzijde. 
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Planigram: gezwollen lymphklieren in de rechter hilus en in bifurcatie van 
de trachea. Midden- en onderkwabbronchus goed te zien, bovenkwab
bronchus niet goed te zien. 

Diag11ose: atelectatisch-pneumonitiscb proces van de rechter bovenkwab. 
Bronchoscopie Sept. • 49: we hebben even geaarzeld, wegens de jeugdige leeftijd 

van patient. Er wordt kaas in de ingang van de rechter bovenkwabbroncbus 
gevonden, welke zo goed mogelijk wordt verwijderd. De bloeding, die na de 
excisie optreedt, kan met afzuigen en adrenaline aanstippen gestelpt worden. 

Therapie: p.a.s. totaal 162 g. 
Röntgenologisch heldert de schaduw rechts boven geleidelijk op en er 
ontstaan kleine kalkvlekjes in dit gebied. 
De cultuur van de nuchtere maaginhoud van Juni is positief. 
Bronchoscopie is na de complicerende bloeding niet meer verricht. 

Rlintge11joto Oct. '50: alleen naast en boven de rechter hilus is nog een vrij 
geringe vlekkige en iets streperige tekening te zien. 

Bronc/Jograplaie: de ingang van de rechter bovenkwab is vernauwd, de 
rechter bovenkwab is iets geschrompeld; de voorste tak is niet gevuld en 
de apicale en postenor segmenten ziJn bronchiëctatisch veranderd. 

Epicrise: eerst een halfjaar na het vaststellen van de schaduw 
rechts boven, werd de eerste bronchoscopie verricht, waarbij de 
geperforeerde klier werd gevonden. Door de bloeding durfden 
we de bronchoscopie niet te herhalen. Bronchografisch bleken de 
apicale en dorsale takken van de rechter bovenkwab ectatisch 
veranderd en de voorste tak afgesloten. De tijd zal moeten leren 
of deze minderwaardige bronebi lasten zullen geven. 

5. éJ Patient werd in April '48 op 4-jarige leeftijd opgenomen in ziekenhuis 
wegens chronische diarrhoea, braken en slechte eetlust. 

Rlintgmfo/o: rechts boven een dichte sluiering. 
Pirquet is positief en B.S.E. verhoogd. Sputumcultuur is positief. 
Bedrust, daarna verbetering. 
Oct. '48: nog een matig dichte schaduw. 
Dec. '48: opgenomen in "Beatrixoord". 

Algemme toestand: tenger en bleek. Hoestte veel. Temp.: onrustig. B.S.E. 
3 mm. Sputumcultures steeds negatief. 

Phys. onderzoek: rechts boven verkorte percussie en subbronchiaal ademen. 
Doorlichten: rechter diaphragma 2 vingerbreedtes hoger dan links. 
Röntgenfoto: in het bovengebied van de rechter long een matig dichte 

schaduw. Paratracheale klierzwelling rechts. 
Dwarse foto: dichte bescbaduwing van het apicale segment van de rechter 

bovenkwab. 
Bro1JChoscopie Febr. '49: granoloom in de voorwand van de rechter hoofd

bronchus ter hoogte van de bovenkwabbronchus, waarin kaasachtig 
weefsel. Zoveel mogelijk weefsel wordt verwijderd, waarin bij pathologisch
anatomisch onderzoek tuberculeus ontstekingsweefsel blijkt te zitten. 

Therapie: 13 g streptomycine in 60 dagen. 
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BronchoscClfJie April '49: klein granoloom zichtbaar, dat l:oveel mogelijk 
wordt verwijderd en de resten aangestipt met adrenaline. 

Bronchoscopie Oei. '49: geen duidelijke afwijkingen meer. 
Bronchogram Mei '50: apicale tak van de rechter bovenkwab onvoldoende 

gevuld; een enkele broncbiëctasie is richtbaar. Op de dorsoventrale röntgen
foto van A ug. '50 (3 maanden na ontslag uit het sanatorium) aanmerkelijke 
schrompeling van het apicale segment, vergeleken met de foto van Dec. '48. 

Epicrise: er was een doorbraak van een tuberculeuze lymphklier 
(waarschijnlijk de lymphogl. tracheobr. superiores dextrae) in de 
voorwand van de rechter hoofdbronchus opgetreden. De apicale 
tak van de rechter bovenkwabbronchus was afgesloten. Eerste 
bronchoscopie geschiedde pas 10 maanden na ontdekken van de 
schaduw in het rechter havengebied, waarbij kaas en granulatie
weefsel werd gevonden. In de apicale bronchustak had zich reeds 
in geringe mate ectasie ontwikkeld. 

6. !f! Patient werd op 3-jarige leeftijd in Oei. '49 op het Consultatiebureau 
onderzocht wegens slechte eetlust, hangerigheid en transpireren. 
Pirquet positief. 

Röntgenfoto: schaduw naast de rechter hilus. 
Jan. '50: opgenomen in "Beatrixoord". 
Algemene toestand: bleek. Hoest vrij veel. Temperatuur normaal. B.S.E. 7 m.m. 

Phys. onderzoek: percussie en auscultatie geen duidelijke afwijkingen. 
RèJnlgenfolo: rechter hilus vergroot, met peribilair aantal kleine baardjes. 

Linker hilus eveneens vergroot. Bedrust. 
Febr. '50: cultuur van de nuchtere maaginhoud positief. 
RöntgenfoiD Maart '50: lichte beschaduwing van het rechter bovengebied. 
RöntgenfotrJ Mei '50: toename van de schaduw in rechter havengebied. 
Röntgenfoto A ug. '50: dichte schaduw rechts boven, naar beneden scherp 

begrensd. Atelectatisch proces. 
Planigram: klierpakket om stambronchus en bovenkwabbronchus. 

B.S.E.: 17 mm. Temperatuur: subfebriel. 
BronchoscCl/Jie Aug. '50: rood slijmvlies met geel puntje in rechter hoofd

bronchus bij ingang bovenkwabbronchus. Slijm weggezogen, waarna een 
weinig kaas te voorschijn komt op de plaats van het gele puntje. Aan
gestipt met adrenaline. 
Bij de volgende bronchoscopieën, Sept., Oei., Dec. ' 49 wordt nog enige malen 
kaas verwijderd van dezelfde plaatsen het granulatieweefsel wordt aangestipt. 
Pathologisch-anatomisch blijkt het verwijderde weefsel uit tuberculeus 
ontstekingsweefsel te bestaan. 
In Maart en ]tda '51 worden geen duidelijke afwijkingen bij de broncho
scopie gevonden. 
Röntgenologisch is een geleidelijke afname van de schaduw rechts boven 
waar te nemen. Geringe kalkafzetting. 

Therapie: p.a.s., 4 gram per dag, totaal 400 gram. 
Bronchografie: alle takken gevuld; geen ectasie. 
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Epicrise: de perforatie vond plaats in de rechter hoofdbronchus, 
nadat de bovenkwabbronchus reeds enige maanden was afge
sloten. De algemene toestand van dit kind verbeterde belangrijk 
enige maanden na de perforatie, nadat vrij veel kaas was verwijderd. 
Op de gemaakte bronchogrammen bleken geen ernstige vervor
mingen aan de bronchi te zijn opgetreden. In het longweefsel echter 
veel geindureerde en verkalkte haardjes als rest van de ontsteking. 

7. � Patient in Mei '48 op 12-jarige leeftijd bij contactonderzoek hilusklier. 
tuberculose rechts. Hoestte niet, geen koorts gehad. 

Oct, '48.' opgenomen in ,.Beatrixoord". 
A /gemene toestand: goed. Temperatuur eerste dagen subfebriet B.S.E.: 

34 mm. Bloedbeeld: 18 Staafk. p. 100 leucocyten. Sputum en nuchtere 
maaginhoud steeds negatief. 

Phys. onderzoek: rechts voor boven gedempte percussie en opgeheven 
ademgeruis. 

Röntgenfoto: het bovengebied van de rechter long is diffuus beschaduwd, 
de rechter hilus is vergroot. 

Dwarse foto.• de schaduw ligt in het anterior segment van de bovenkwab. 
Bro11clloscopie Nov. '48: flink verbrede bifurcatie. Een granuloom puilt 

uit de rechter bovenkwabbronchus. Stambronchus sterk vernauwd. 
Proefexcisie: er komt kaas te voorschijn. 
Pathologisch-analomiscl1 o1Jderzoek: verkazend tuberculeus weefsel. 
Diag11ose: atelectatisch-infiltratief proces van het voorste segment van de 

rechter bovenkwab met perforatie van een tuberculeuze lymphklier in 
de bronchus, 

Therapie: streptomycine, totaal 39 gram, ! gram per dag, 
Bij de volgende bronchoscopieën neemt de roodheid en zwelling van de 
ingang van de rechter bovenkwabbronchus af; het granuloom, dat geregeld 
wordt verwijderd en aangestipt met trichloorazîjnzuur, is betrekkelijk 
snel verdwenen. 
Tevens p.a.s.-kuur, totaal 880 g.; 7.5 gram per dag. 

Attg. '49: stambronchus is vernauwd tot op een 2 mm nauwe spleet, waarin 
granulaties, welke worden verwijderd. 

Broncllogram: vernauwing van de stambronchus; de voorste tak van de 
rechter bovenkwabbronchus is ectatisch. 

Bronchoscopie Nov. '49: brede bifurcatieen vernauwdestambronchus, eengra
nuloom in de antero-laterale hoek, waaruit bij druk van de buis kaas komt, 
Het wordt zo goed mogelijk venvij derd en de basis met adrenaline aangestipt. 
Hierna wordt nog 10 keer bronchoscopie verricht; de laatste keer in 
juni '51. Steeds is op dezelfde plaats, lateraal voor, net onder de stenose, 
het granuloom zichtbaar, nu eens iets groter dan weer wat kleiner. 
Het wordt steeds vem;jderd; een enkele maal kan door druk van de buis 
ook nog een stukje tuberculeuze kaas worden venvijderd. De basis van 
het granuloom wordt steeds met adrenaline aangestipt. 
De algemene toestand blijft goed en röntgenologisch is nog slechts een 
dun streperig proces naast de licht vergrote rechter hilus aanwezig. 
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·\lh. '· Pat. nu. 1. J)u ht IH•<dtaduw•lt· n•o·ht<•r hnnnkwah . 

.:\f11. :::: . P.•t. nu, 1 .  Ct•riug;e• !'trt•p"ri�t' h kt•uiu� n t ht� hn\·t•n; n;:(•n�whljnhj'k 
�u••tlt• :.!t'llt'7.in;.:. ' .u1 de· !-'( hiltluw 'au afh. t. (zu- afh. J). 



:\liJ. ). l'al. nu. 1. llronchiectaste in de n•chtt•r bon�ul-wab, �! jaar na het nuhlel;la·n 
\au de schaduw recht< hm en. 



.\fh. I· 1'.11. 11•>. ]. Dio htc ht•,t·ln<luwin.: \ .m <lt• n1·ht<'r hnn·nl.wah, 8 ma.Ln<lcn 
ll.l hd lmm h· ,,c •pi,Lh ' crwiJ<Icrcu ' ,,u i,,,,(> hiJ het onhkkkcu ' an de o�fwijl'luH. 



:\fh. 5· 1';,1. uu. 3. B«mr.hh:�t:s.;.i•: i•• ct<.� �t:r;dtmu.pclctc� n:rhh•r hut···••kw:•h. 

t� jaa1· Jl,,,(,,l ct�; 1.""-:r:'ot.: tlllii!H'uh:uz� afWIJkÎII(:�Il W.)�JI ��·•c,.•d1.:••· 



·\fh. (,, 1'.11. uo. 7. \'t ruauwin�: ' ·'" de 'tau lor •In. hu·; " ruol(c 
ed.biC 111 hLl .mtcnur >e;;mcul ' .111 de rL� htu U..o\cul,w.th. 



V'h. 7. l'.tl. ,,.�. tu. lJj.,btc ill""'h:.chnnm:: \om ltc:l ·l't\l.'ftllf -�mt•ul \,m de 
'"'-&tttr b�.>\L'U&..w:•b·. \l.·r;rrol.: n'lat·r lnh1,_ 



\lb. A. l".ll. m•. 111. l>w-ltll' .... h;MiowiS\nll \.an rio· \r·r,:rnh f,•lul no�:tr \(ll't>fl \1rL�IMtd. 



Alh, .._ Pott. noo. Ju. �tf'to{ornl!:�· tr&.r.nfl.; n-rht< ho\? h :  J.L.Ir ,,:1 lwt Ullt•fOllitU \3n hrt 

n•ftllf"',l:1\ Iu h-·� �1Hr0or "('illlf""t, 



:\lh. '"· l'al. nu. '"· 
( .. .... , ll c•h)l.c• \ ullin� \ .m eh• \C'r\\ IJch· hrnnc hw; \:UI lwt nnlc nnr -.•�;nwnl. 



o\tl•. 1 1 .  1':•t. nn. 1 �. l:lo!,,!t•, '"-•'ht•rplw•..'r•'••�•l•• �d,:utltw, ,·�m •k· tutu� u:t:..r \'••n•u t•n lN'IWcl••ll 
\Cri"I"-'U•l: llt•o•lnt tlt•!o:l Ju t•• muM•••1I:w:olo Î11, 



Alh. 1�. Pal. ""· n. llrundlll'l'lalt>dw, �:•·>dlffllniWhh• mid<!o•ukwah, ruim :: jaar 
11.1 lu l lil �in •I•·� ziekte. 
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Afh. n. )'at. ll''. I \. \ t•r\l't•de mitltll'Uiiwahhruuc hi; <Ie• <•t•r<lt• hrotwho;c•11p11' hiKI 
t 1 ln.a.uuh•u n.a tu-t uut .. ta "' ' .,u (lt• hrundlU:';lf.;hutin� plaat:-:. 



·\fh. J.l. 1'.11. nn. 1R. !->tt•rl- \I'TJ:rnh• r<'dtll•r hih1• 111<'1 •tr<'J"'rl�<· 
lt•lwnm� JX•rtlulair. l'atu·nt klaa�d<• nn•r p1Jil in d" rl'chll'r st'liUtt<ll·r. 

r\lh. I 'i. Pat. nn. 111. llic hl<• h<•« hilllllwin.; 1 an Iu t 11111hl<•n <'11 111111< r:.:<•hit•ol 
\ ;ut de· n•• hh r lun ; :Pnn�t· n�rp1.t.ll"tng 'an Iu t uw«h;tstitnun naar n .. hts. 



.\fl•. '''· 1'.11. "''· '"· Iu •Ie• �""'hnnnpl'lfll' mi•ltlc·n· •·n Olllkrl,w.th 
;:rn\ • .  l•r• 41 hu t.t�i(·� I lt• hn\ • ttl�wah i� '-�lt rl\ tut..:c•zct. 



Afb. 17. 1'.11. 1111. Z J .  Af.;,•slutu• hu�:ula. lhj hrnnch<h<'npie is de iu;:au�: \'aU de hu.;ul.1 
spiL'Ct \·unui.; \ uu.mwd; hL t >hjul\ lies is gaaf. 



Afb. 18. Pat. nu. �.j. Onn•g-Phnatigc hroufhu� ' .UI het autt.�riur �(·gnwnt� hrond1n 
scopic had 3 maandt•n na lwt unttlcl;k"n •·au <Ie hc<dtaduwtlc Imker bo\'Cnkwab 

pl.tat•, " .1.1rhij J,,,,., "Lrd 1 Lrl\ljtlcrd. 



,\(h. 1'). 11.11. Hu, .at,, liet h:u·t ;;t.lilt gl�hn•l m ''"� n:drh:r lh,)C;,uhdh; 
!itcrke ,·�qlt.�.tHin.: hij iuwir.,tlt.•. 



.\fb. -:!U. P.1t. 1111. .Jo. (,ro,·c brout hiLda�lc lU -tf;: i!i.l·· 
:i< hn>1up ·ldc uuddcn- en uudcrlm·ah. 



Afh. :? I .  Pat. nn. �7- Uithochtm�: \ au de mc<halc w.md \ an de 
stamhrnndm•, 1111t�taan dour hrcdc cumlllllllll"<llie "111 een 

.. •:a\ cr11c gauf;hnnnaJre" ntct .:lc hr<HI<'hus. 



:\fh. ::�. Pat. no. r.o. Plani�r.m1 \·an dt• liukc·r hUn�. nu•t 

lier:-:.gr4lh' (•plwlctt•riu;.: ( .. •·a\ Pnu• :,:-�tn;..:litmn:tÎI't•''). 



Bronchogram Sept. '50: Behalve de vernauwde stambronchus, een licht 
ectatische voorste tak van de rechter bovenkwab (afb. 6). 
Hoewel patiente reeds wat gemobiliseerd is, kan ze wegens geregelde 
bronchoscopische behandeling nog niet naar huis vertrekken. 

Epicrise: bij een 12-jarig meisje werd bij contactonderzoek een 
hiluskliertuberculose gevonden, die zonder ziekteverschijnselen 
een klierperforatie en een uitgebreid atelectatisch-pneumonitisch 
proces van het anterior segment van de rechter bovenkwab heeft 
gegeven. Hoge B.S.E. en een groot aantal staafkemige leucocyten 
wezen op activiteit. Zo spoedig mogelijk, nadat de atelectase was 
ontdekt, werd bronchoscopie verricht en de rechter bovenkwab
bronchus vrij gemaakt. Misschien droeg dit bij tot de zo geringe 
ectatische veranderingen van de rechter bovenkwab. In ieder 
geval bestond de afsluiting nog slechts korte tijd. Hetzelfde klier
pakket, gelegen in de hoek tussen stambronchus en rechter boven
kwabbronchus was zowel verantwoordelijk voor de perforatic in 
de bovenkwabbronchus als voor de stenose en fistel in de stam
bronchus. Locale en algemene therapie waren tot nu toe niet in 
staat de granulaties van de fistel te genezen. 

8. !j! Patient kwam op 2i-jarige leeftijd in januari '48 op bet Consultatie
bureau met erythema nodosum. PIRQUET positief. 

R/Jnlgen/olo: rechter hilus knolvormig vergToot; het bovengebied van de 
rechter long is dicht beschaduwd. 
Bedrust. 

RIJntgen/oto's: April en ]11li: hetzelfde beeld. 
Dec. '48: opgenomen in .,Beatrixoord". 
Algemene toestand: goed. Hoest niet. Temperatuur: onrustig. B.S.E.: 13 rnm. 
Phys. onderzoek: rechts boven gedempte percussie met ruw, soms bronebiaal 

ademgeruis. 
Doorlic!llen: rechter diaphragma blijft iets achter bij de ademhaling. 
Rüntgenjoto: in  rechter bovengebied rnatig dichte, naar beneden scherp 

begTensde schaduw. In rechter hilus en paratracheaal knolvormige schaduw 
Dwarse Jolo: schaduw in het voorste segment van de bovenkwab. 
Bronchoscopie Febr. '49: brede büurcatie. Uit de ingang van de bovenkwab

bronchus komt kaasmassa te voorschijn, wanneer de bronchoscoop in 
de rechter hoofdbronchus wordt gebracht. Deze kaas wordt zoveel mogelijk 
verwijderd, waarna granulatieweefsel zichtbaar wordt. 
Proejexcisie. 
Pathologiscll-anatomische diagnose: tuberculeus granulatieweefset 
Bij de volgende bronchoscopieën in Juni en Oei. '49 wordt bet granulatie
weefsel aangestipt met adrenaline. 
In Febr. '50 wordt geen granulatie meer gezien. De rechter bovenkwab
bronchus is iets naar achter vertrokken, bij lateraal buigen van de buis 
is een klein wit stukje zichtbaar, dat onbereikbaar is. 
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Röntgenologisch schrompelt de schaduw rechts boven, doch blijft vrij 
dicht. 

Cullullr van de tmclltere maaginhoud van !I/aart '50 is positief; verdere cultures 
negatief. 

De therapie is beperkt tot een korte streptomycinebehandeling, totaal 20 g. 
Brot�cl10gram Sept. '50: de bovenkwabtakken liggen dicht op elkaar en zijn 

enigszins onregelmatig van vorm. De voorste tak is niet gevuld. 
Patient wordt in Dec. '50 uit het sanatorium ontslagen. 

Epicrise: ongeveer 13 maanden nadat de schaduw rechts boven was 
ontdekt, werd de eerste bronchoscopie verricht. Er werd toen een 
grote massa tuberculeuze kaas verwijderd, die door de druk van 
de bronebascoop uit de ingang van de bovenkwabbronchus te 
voorschijn kwam. De ontsteking van het bovenkwabsegment 
werd er echter niet door beïnvloed, de geleidelijke schrompeling 
ging verder en op het bronebagram waren, naast een afgesloten 
voorste tak van de rechter bovenkwabbronchus, ectatisch ver
anderde apicodorsale takken te zien. 

9. � Patient bleef in het voorjaar vat� '48 op !-jarige leeftijd in aansluiting 
aan kinkhoest sukkelen. 

Rihligenfolo Mei '48: vcrgrote rechter hilus. 
Runglenfolo Nov. '48: vcrgrote rechter hilus met be�chaduwing van het 

bovengebied van de rechter long. Hoestte veel en was soms benauwd. 
23 Febr. '49: opgenomen in "Bcatrixoord". 
Algemene toesla11d: hoest veel, "toux coqueluchoide". 

Temperatuur onrustig. 9 staafk. leuc. in bloedbeeld. B.S.E. normaal 
Phys. onderzoek: r'!chts achter verkorte percussie met vcrzwakt ademen. 
Röntgenfoto: rechts midden naast de hilus een grote, dichte schaduw, waarin 

enkele harde vlekjes. 
Dwarse foto: voorste segment van de bovenkwab beschaduwd. 
Bronc/loscopie: niet verricht wegens weigering van de ouders. 

De cultuur van de nuchtere maaginhoud herhaaldelijk positief. 
De Röntgenfoto vcrtoont geleidelijk kleiner worden van de schaduw; 
rondom de rechter hilus groot aantal kleine kalkhaardjes. 

Brot�choscopie in Sept. '50 (na lang aandringen): er vliegt met hocst
stoot een weefselstukje uit rechter hoofdbronchus, dat bij pathologisch
anatomisch onderzoek uit granulatieweefsel en enkele tuberkels blijkt 
te bestaan. 
Uit de bovenkwabbronchus komt enig secreet. 
De bronchoscopie wordt frequent herhaald, waarbij steeds op de laterale 
voorwand van de rechter hoofdbronchus, net boven de bovenkwab
bronchus, afwisselend kaas, een granuloompjc en ook een duidelijke 
fistel wordt gezien, Steeds wordt zoveel mogelijk kaas verwijderd en de 
granulaties met adrenaline aangestipt. 

BYoJrclwscopie A r�g. '51: er worden geen afwijkingen gevonden. Glad slijmvlies. 
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Epicrise: de perforatie van een klier in de rechter hoofdbronchus, 
net boven de bovenkwabbronchus, is zeer hardnekkig; het duurde 
bijna drie jaren, voordat bronchoscopisch geen afwijkingen meer 
te zien waren. 

10. 0' Bij patient werden in juni '49, op 10-jarige leeftijd, geen afwijkingen 
gevonden. 
Een maand later was de PIRQUET positief en de patient had soms geringe 
temperatuursverhoging en slechte eetlust. 

Röntgenfoto ] uli: klein vlekje in de rechter long naast de hilus. 
Röntgenfoto Sept. '49: grote rechter hilus met wazige sluiering van het 

middengebied van de rechter long. 
Röntgenfoto NOIJ. '49: de schaduw rechts was dichter geworden. (Afb. 7). 
Dec. '49: opgenomen in .,Beatrixoord". 
A lgemene toestand: bleek en mager. Hoest niet. B.S.E.: 48 mm. 
Phys. onderzoek: rechts achter onder gedempte percussie met zwak bronchiaal 

ademgeruis. 
Sputum: cultuur van de nuchtere maaginhoud positief. 
Rö11tgenfolo: rechts midden loopt een vrij brede dichte schaduwband van 

de hilus naar de laterale thoraxwand. 
Dwarse foto: de schaduwband ligt in het voorste segment van de rechter 

bovenkwab. (Afb. 8). 
Bronchoscopie 17 Dec. '49: lichte zwelling aan de onderwand van de rechter 

bovenkwabbronchus, ingang rood. 
Diagnose: atelectatisch-pneumonitisch proces van het voorste segment van 

de rechter bovenkwab tengevolge van afsluiting van de rechter boven� 
kwabbronchus. 
Febr. '50 is bet sputum zwak positief (+1). Röntgenologisch is de schaduw 
kleiner. 

Bron&110scopie Febr. '50: granulatie op onderwand van de rechter bovenkwab
bronchus, waaruit proefexcisie wordt gedaan. Het weefsel bestaat uit 
tuberculeus granulatieweefsel en uit kaas. Het granulatieweefsel wordt 
aangestipt met adrenaline. Deze bewerking wordt in de loop der volgende 
maanden enige keren herhaald. 

In Aug. '50 pleuritis exsudativa rechts, welke in Dec. '50 grotendeels ge� 
resorbeerd is. 

Bromhoscopie Dec. '50: secreet uit voorste tak rechter bovenkwabbroncbus. 
Vcrder geen afwijkingen. 

Brot�ehoscopie Aug. en Oei. • 51: nauwe anterior tak rechter bovenkwab. 
Slijmvlies wat gezwollen. Met telescoop blijkt vernauwing circulair 
te zijn. 

Röntgenfoto Oei. '51: induratie van de afwijkingen rechts boven. 
(Afb. 9). 

Broml1ogram NOIJ. • 51: de apicale en de dorsale tak van de rechter boven
kwab zijn goed gevuld. De bronchus van het anterior segment is voor een 
klein gedeelte gevuld, welk deel flink verwijd is. Het voorste segment is 
sterk geschrompeld. (Afb. 10). 
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Epicrise: drie maanden na het optreden van de schaduw rechts 
werd bij bronchoscopie geen perforatie gezien. De kaas en het 
granulatieweefsel, tengevolge van de klierperforatie, werden 
eerst een paar maanden later waargenomen. De venvijdering 
hiervan bracht röntgenologisch weinig verbetering. De tubercu
leuze hilusklieren hadden reeds eerder een afsluiting van de 
voorste tak van de rechter bovenkwab veroorzaakt.  Het secreet 
uit de voorste tak wees op een pneumonitis. Geleidelijk schrom
pelde het anterior segment. Er bleef een smal geschrompeld en 
geindureerd segment over met een venvijde bronchus, tenvijl 
apicaal en dorsaal segment de ruimte, ontstaan door de schrom
peling van het voorste segment, innamen. 1)  

1 1 .  � Patient kwam i n  Oct. '47 op 6-jange leeftijd op het Consultatiebureau 
PIR!JUET positief. 

Röntgmfoto: dichte driehoekige schaduw rechts naast het hart, die naar 
boven begrensd is; grote rechter hilus. 

Dec. '47: opgenomen in "Beatrixoord". 
Algemene toestand: bleek en tenger. Hoest af en toe. Temperatuur 's avonds 

soms subfebriet B.S.E.: 50 mm. 
Phys. 011derzoek: rechts midden vcrkorte percussie en verscherpt ademgeruis. 
Röntgmfoto: naast de vergrote rechter hilus een matig dichte driehoekige 

schaduw, naar boven scherp en naar lateraal wazig begrensd. 
Planigram April '48: bronchusdefonniteiten zichtbaar. 
Nov. '48 dwarse foto: aandoening in de middenkwab gelocaliseerd, de schaduw 

is nog even dicht. 
Bronclloscopie Febr. '49: onregelmatig en rood slijmvlies aan de mediale zijde 

van de stambronchus. Granulaties en kaas verwijderd. 
Bronchoscopie Mei '49: de stambronchus is veel ruimer. Het slijmvlies is 

nog iets onregelmatig. 
Bro11clloscopie Nov. '49: weinig afwijkingen meer te zien. 
Rë;ntgenologiscll is de schaduw veel dunner geworden en ongeveer half zo 

groot als eerst. 

Epicrise: de eerste bronchoscopie werd pas 1! jaar na ontdekking 
van de afwijkingen uitgevoerd. Er werden duidelijke afwijkingen 
aan de stambronchus gevonden, die ontstonden door perforatie 
van een ontstoken hilusklier. De teruggang van de schaduw op 
de Röntgenfoto berustte op een schrompeling van de geïnfil
treerde middenkwab, waarin een groot aantal verkalkte baardjes. 

12. � Patient werd in Oct. '47 op 5-jarige leeftijd wegens longtuberculose 
van broer onderzocht. 
PIRQUET positief. 

1) Wegeos hardnekkig positief sputum is het anterior segment in April 
1952 gereseceerd. 
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Röntgenfoto: vergrote rechter hilus met er naast een massieve schaduw. 
Soms hangerig en subfebriele temperatuur. 

Dec. '47: opgenomen in ,.Beatrixoord''. 
AlgemeM toestand: goed. Hoest niet. Temperatuur 's avonds subfebriet 

B.S.E.: 11 mm. 
Physisch onderzoek: rechts midden en onder verkorte percussie met ver

zwakt ademen. 
Rünlgenfoto: rechts onder naast het hart dichte, vrij scherp begrensde 

schaduw, beiderzijds grote hilusklieren. 
Diagnose: gering, ten dele vcrkalkt primair proces rechts onder met flinke 

regionale hilusklierzwelling. 
De schaduw wordt geleidelijk dichter, hetgeen aan een infiltratie{ proces 
doet denken en inderdaad blijkt op de dwarse foto in Juni '48 een scherp 
begrensde, dicht beschaduwde middenkwab te bestaan. 

Bronchoscopie A ug. '48: middenkwabbronchus afgesloten. Proefexcisie, 
waarna lumen te zien is. Pathologisch-anatomisch bestaat het weefsel 
uit tuberculeus ontstoken bronchusslijmvlies. 
Bij de volgende bronchoscopieën zien we steeds granulaties en kaas bij 
de gezwollen middenkwabingang. Deze worden zoveel mogelijk ver
wijderd en met adrenaline aangestipt. 

April '49 wordt alleen nog een vernauwde ingang van de middenkwab gezien, 
waaruit wat secreet komt. 
Voor het ontslag van patient in Dec. '49 hetzelfde beeld. 

Rontgenfolo: op de dorsa-ventrale foto is de schaduw in de middenkwab 
flink opgehelderd, doch er blijven een groot aantal dichte haardjes zicht
baar in een licht gesluierd gebied. 
Een bronebagram is niet gemaakt; het sputum was steeds negatief. 

Therapie: locale behandeling met adrenaline; in A ug. en Sept. '48 intra
musculair, 60 dagen, ! gram streptomycine per dag. 

Epicrise: de schaduw rechts onder, die aanvankelijk voor een 
primaire longhaard werd gehouden, was waarschijnlijk reeds de 
atelectatisch-pneumonitische middenkwab. In Aug. '48 werd de 
eerste bronchoscopie gedaan, toen de aandoening reeds bijna een 
jaar bestond; er werd een perforatie gevonden bij de ingang van 
de middenkwabbronchus. Hoewel geen bronchogrammen ge
maakt werden, nemen we aan, dat deze middenkwab bronchiëcta
tisch is. De vele kleine haardjes in de middenkwab moeten als 
de geindureerde resten worden beschouwd, welke ontstonden na 
de perforatie van de hilusklier tengevolge van aspiratie van 
ontstekingsproducten. 

13. c! Patient kreeg in Juli '48 op 6-jarige leeftijd pneumonie. Bleef 
daarna. hoesten, was hangerig, at slecht en had lichte temperatuurs
verhoging. 

Aug. '48 naar C onsultatiebureau. PIRQUET positief. B.S .E.: 31 mm. 
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Röntge11foto: vergrote rechter hilus en een grote egale beschaduwing van het 
middengedeelte van de rechter long. 

Diagoose: atelectase van de rechter middenkwab, 
Bronchoscopie: stenose van de rechter stambronchus. Geen ulceraties of 

perforaties. 
Febr. '49: opgenomen in .,Beatrixoord". 
Algemene toestand: bleek. Hoest af en toe. Temperatuur subfebrieL B.S.E.: 

17 mm. 
Ph,•s. onderzoek: rechter flank en midden iets verkorte percussie en ver• 

zwakt ademgeruis. 
DoCJrlichten: rechter diaphragma blijft achter bij de respiratie. 
Rötllgenfoto: rechts naast het hart een ronde, wazig begrensde pruimgrote 

schaduw, met de hilus samenhangend. 

Dwarse foto: schaduw van de hilus naar voor beneden verlopend, op de 
plaats van de middenkwab of een deel ervan. (Afb. 11). 

Broncl10scopie Maart '49: bifurcatie verbreed; stenose van de stambronchus, 
voomarnelijk in zijdelingse richting (afgeplat) niet doorgankelijk voor 
de bronchoscoop. 
Bij de volgende bronchoscopieën in juni en Oct. '49 wordt aan de voorzijde 
van destenoseeengranuloompje, respectievelijk een propje kaas, verwijderd. 
In jan. '50 is de stambronchus ruimer geworden, zodat de stenose kan 
worden gepasseerd; de ingang van de middenkwabbronchus is nauw, 
er kan een propje kaas uitgezogen worden. 
Maar/ '50: lumen van de middenkwabbronchus is open en een eind te 
volgen, carina verdikt en licht van kleur. In Sept. worden geen afwijkingen 
meer gezien. 

Röntgenfoto Sept. '50: de schaduw is geleidelijk dunner en streperiger ge� 
worden en bevat een aantal harde vlekjes. Rechts onder lateraal is de 

verkalkte primaire haard te zien. 
Bronchografie Oei. '50: bronchiëctasie in een geschrompelde middenkwab. 

Voorste segment van de bovenkwab iets naar beneden verplaatst. (Afb. 12). 

Epicrise: hoewel direct bronchoscopie werd verricht na het ont
dekken van de atelectatische schaduw in de middenkwab, kon het 
ontstaan van de bronchiëctasie niet worden voorkomen. De 
afsluiting van de middenkwab en de stenose van de stambronchus 
werd door hetzelfde klierpakket veroorzaakt. Dit perforeerde in 
de stambronchus en in de middenkwab. Het is te overwegen, om, 
zoals door PAUNZ aanbevolen werd, bij het ontdekken van de 
stenose een perforatie te forceren en daarna de kaas weg te 
zuigen. Hierdoor wordt de bronchus sneller doorgankelijk. 

14. � Patient kreeg in Mei '48 op 21-jarige leeftijd hoge koorts, waarbij 

ze hoestte. 
Röntgenfoto: in het middengebied van de rechter long werd een schaduw 

gevonden. 
Bedrust, waarop de temperatuur geleidelijk daalde. 
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Cult11ur van sfmlllm in Nov. '48 positief. Een keer werd een wit stukje 
opgegeven, dat erg op kaas leek. 

Febr. '49: opgenomen in .. Beatrixoord". 
Algemene toestand: goed. Hoest niet; soms piept het op de borst, vooral bij 

geforceerd ademhalen. B.S.E. 12 mm. Sputum negatief. 

Phys. onderzoek: rechts onder gedempte percussie en verzwakt ademgeruis. 
Doorlichten: rechter sinus adhaerent; rechter diaphragma hoger dan links. 
Röntgenfoto: in het midden- en ondergebied van de rechter long een matig 

dichte sluiering, welke naar boven scherp begrensd is. In het mediale 
gedeelte zijn een aantal dichte vlekken te zien. Vrij uitgebreide pleuritis 
rechts. 

Dwarse foto: dicht beschaduwde middcnkwab, scherp van de bovenkwab 
gescheiden. 

Planigram: de middenkwabbronchus eindigt in een dichte schaduw. 

Diagnose: atelectatisch-pneumonitisch proces van de middenkwab, ontstaan 
door hlluskliertuberculose. 

Bronchoscopie Febr. '49: proefexcisie uit een granuloom en kaasachtig weefsel 
in de rechter bovenkwabbronchus. 
Patilologisch-anatomisch blijkt dit van tuberculeuze aard te zijn. 

Bronchoscopie April '4{}: granulatieweefsel op de onderwand van de boven
kwabbronchus. Dit wordt zoveel mogelijk verwijderd, waarna een kleine 

holte te zien is. Tevens is op de laterale wand, even onder de carina, 
een klein granuloompje te zien. 
Proefexcisie: tuberculeus granulatieweefseL 
Patient krijgt streptomycine, 1 gram per dag, totaal 75 gram en daarna 
p.a.s., 10 gram per dag, totaal 1000 gram. 

Bij de volgende bronchoscopie is de ingang van de rechter bovenkwab
bronchus normaal, doch op de mediale wand van de stambronchus is een 
kleine onregelmatigheid zichtbaar, welke herhaaldelijk met trichloor
azijnzuur wordt aangestipt. 
Röntgenologisch wordt de sluiering steeds dunner en gaat het diaphragma 
omlaag. 

Febr. '50: bronchogram: middenkwab naar mediaal verplaatst en geringe 
bronchiëctatische veranderingen. Het granuloompje op de mediale wand 
van de stambroncbus is hardnekkig en wordt nog herhaaldelijk aan
gestipt, afwisselend met trichloorazijnzuur en nitras argenti 40%. 
Het sputum is in Maart '50 zwak positief bij direct onderzoek. 

Bij de bronchoscopieën na Oei. '50 worden geen granulaties meer gezien. 
Er is een klein litteken op de mediale wand van de stambronchus tegen
over de bovenkwabbronchus. 

Epicrise: aanvankelijk bestond hier het gecombineerde beeld van 
een rechtszijdige pleuritis met een atelectatisch-pneumonitisch 
proces van de middenkwab, welk beeld door de dwarse foto en 
de bronchoscopie goed kon worden geduid. De tuberculeuze 
klier(en), die in de ingang van de rechter bovenkwabbronchus 
perforeerde(n) veroorzaakte(n) tevens de afsluiting van de 
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middenkwab. De aandoening op de mediale bronchuswand was 
of een doorwoekeren van een tuberculeuze ontsteking van de 
lymphoglandulae tracheobronchiales inferiores Of een voort
schrijden van de tuberculeuze ontsteking van de laterale bronchus
wand. Na ophelderen van de pleuritisschaduw bleef de schaduw 
in de middenkwab bestaan. Ondanks locale en algemene therapie 
ontstond bronchiëctasie in de middenkwab. Afgewacht moet 
worden of later stoornissen zullen optreden. 

15. � Patient kreeg in juli '49 op 8-jarige leeftijd pneumonie en pleuritis 
rechts. 

Röntgenfoto Sept. '49: rechter Jong, behalve de top, dicht beschaduwd. 
Hart iets naar rechts verplaatst. 
Punctie: geen vrij vocht. 

Röntge11foto Nov. • 49: rechts onder dichte schaduw met scherpe boven-
begrenzing. 

Mei '50: opgenomen in "Beatrixoord". 
Algemene toesta11d: goed. Hoest niet. Temperatuur normaal. 
Physisc!l ouderzoek: rechts boven sterk hypersonore percussie met verscherpt 

ademen, rechts onder vcrkorte percussie met verzwakt ademen. 
Doorlichten: rechter sinus verkleefd. 
Rö1ltgmfolo: in het rechter ondergebied een dichte, egale schaduw, naar 

boven scherp begrensd en van mediaal naar lateraal afnemend in in
tensiteit. 

Dwarse foto: dichte schaduw in mediale segment van de middenkwab. 
Planigram: vernauwd lumen van de ingang van de middenkwabbronchus; 

aantal kleine dichte haardjes rechts midden. 
Bronclloscopic 70 ju11i '50: vernauwde ingang van de middenkwabbronchus, 

waaruit purulent secreet komt, na. afzuigen schemert een witte massa, 
waarschijnlijk kaas, door. Ingang aangestipt met adrenaline. 
Bij de volgende broncboscopieën komt steeds secreet uit de midden
kwabtakken. 
]tcli '51 is het slijmvlies glad, maar net voorbij de ingang is het bleker 
en ziet het er uit als littekenweefsel. 
Een keer is een sputumkweek positief geweest. 
Op de röntgenfoto's ontstaat geleidelijk een opheldering van het rechter 
midden- en ondcrgebied, tenslotte ziJn er nog geringe induraticve resten 
van het oude proces te zien. 

Broncliografie jan. '51: venvijde middenkwabbronchi, het perifere gebied 
is niet gevuld, (Afb. 13). 

Epicrise: de anamnese met geheel beschaduwde rechter long, waar 
bij punctie geen vrij vocht werd verkregen wees op atelectase 
van de gehele rechter long, welke grotendeels spontaan terugging. 
De middenkwab bleef afgesloten, waardoor hierin bronchiëctasie 
ontstond. Of dit door specifieke ontsteking of door aspecifieke 
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ontsteking gebeurde, zou slechts pathologisch-anatomisch onder
zoek van de middenkwab kunnen uitmaken. Wegens de goede 
algemene toestand en het negatieve sputum werd geen resectie 
van deze mindenvaardige middenkwab verricht; misschien zal 
dit later nog nodig zijn. 

16. � Patient werd in Maart '50 op 2!-jarige leeftijd opgenomen in een 
ziekenhuis wegens een acute longaandoening met hoge koorts. Tempera
tuur reageert niet op penicilline. PIRQUET is positief. 

Rönlg�nfoto: vergrote rechter hilus met aansluitende schaduw. 
Tl1erapie: bedrust, p.a.s. 
Juni '50: opgenomen in "Beatrixoord". 
A lgemene toestand: bleek. Hoest weinig. Temperatuur normaal. B.S.E.: 

50 mm. 
Phys. onderzo�k: rechts voor verkorte percussie en verzwakt ademgeruis. 
Röntgenfoto: rechter ondergebied vrij dicht beschaduwd, naar boven wazig 

begrensd. 
Dwarse foto: dichte schaduw van de hilus naar voor beneden verlopend; 

overeenkomend met de middenkwab. 
Bronchoscrtpie Juli '50: in de rechter stambronchus een witte plek ter 

plaatse van de afgang van de middenkwabbronchus. Nadat dit wegge
zogen is, komt er veel kaas te voorschijn en uit de middenkwabbronchus 
een stroom wit secreet. Alles wordt zo goed mogelijk verwijderd. De kaas 
blijkt in het Z.N.-praeparaat tuberkelbacillen te bevatten (+2). 

Bronchoscopie Aug. '50: kaas en granulatieweefsel op dezelfde plaats. Wordt 
verwijderd, daarna worden de granulaties met adrenaline aangestipt. 

Rontgenfoto s�pl. '50: schaduw rechts onder opgehelderd, er zijn vrij veel 
kleine kalkafzettingen ter plaatse. 
Bij de volgende bronchoscopieën wordt af en toe nog een weinig kaas 
en granulatieweefsel gezien. 
In Maart '51 worden geen afwijkingen meer gezien. Slijmvlies is glad 
en normaal van kleur. 
Röntgenologisch verandert de afwijking na Sept. '50 weinig meer. 
De cultuur van de nuchtere maaginhoud is in Nov. '50 en in Febr. '51 

positief. Daarna steeds negatief. 
Bronchogratn DeG. '51: de middenkwabbronchus vult zich niet fraai. De 

wanden zijn iets onregelmatig en de ingang is nauw. 

Epicrise: door de bronchoscopie werd de perforatic enigszins ge
forceerd, grote hoeveelheden kaas en secreet werden verwijderd. 
Op de röntgenfoto, een maand na de bronchoscopie, was de 
schaduw in het rechter ondergebied aanmerklijk opgehelderd, 
reventilatie was mogelijk geworden door opheffing van de af
sluiting. De resterende schaduw moet waarschijnlijk als een 
specifieke ontsteking, na aspiratie van tuberculeus materiaal, 
worden opgevat, waarop de kalkafzettingen ook wijzen. Behalve 
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locale therapie, via de bronchoscoop, werden geen medicijnen 
gegeven. Aan de middenkwabbronchus ZIJD toch reeds ver
vormingen ontstaan. 

17. & Patient werd in de winter van '49-'50 op 5-jarige leeftijd 
hangerig; hoesten en bronchitis. In April '50 koorts. PIRQUET positief. 
B.S.E. 22 mm. 

RiJntgenfoto: in de rechter hilus is een knolvormige schaduw te zien. 
Therapie.- p.a.s. 
Rönlgmfoto ]u/1 '50: uitbreiding van de schaduw naar rechts beneden. 
Therapie: streptomycine (200 mg. d.d.). 

Temperatuur bleef subfebriel. 
Sept. '50: opgenomen in .,Beatrixoord". 
Algemene toestand; bleke, magere jongen. Hoest weinig. Temperatuur 

normaal. B.S.E. 20 mm. 
Phys. onderzoek: percussie: rechts voor iets verkort; ausc.: verzwakt adem

geruis. 
Rihltgmfolo: dichte driehoekige schaduw in de rechter long naast het hart, 

tot aan het diaphrngma reikend. 
Pla11igram: middenkwabbronchus misschien vernauwd. 
Dwarse foto: dichte schaduw van hilus naar het midden van het diaphragma. 
Bro11clloscopie Oef. '50: granuloom in de rechter stambronchus, dat ver-

wijderd wordt en uit eosinophiele cellen bestaat. Geen tuberculeus ont
stekingsweefsel te vinden. 

Nov. '50: witte massa in onderkwabbronchus, welke venvijderd wordt; 
bestaat uit tuberculeuze kaas. 

Diagnose: atelectatisch-infiltratief proces van het laterale segment van de 
middenkwab tengevolge van tuberculose van de rechter hilusklieren. 
Na beide bronchoscopieën traden lichte bloedingen op, welke spoedig 
ophielden en geen nadelige gevolgen hadden. 
Bij de volgende bronchoscopieën (laatste in ]u11i '51) werden geen duide
lijke afwijkingen meer gezien; alleen in de achtenvand van de stam
bronchus enig littekenweefsel. 

Röntge1Jfoto's: geleidelijke schrompcling van het geinfiltreerde segment met 
kalkhaardjes in het licht gcsluierde middenkwabsegment. 

Cultures nuchtere maagi1zlloud: verscheidene malen positief. 
Brot�chografie jan. '52: In de geschrompelde middenkwab zijn in beide 

segmenten bronchiëctasie aanwezig. 

Epicrise: de eerste bronchoscopie gebeurde 4 maanden nadat de 
uitbreiding van de schaduw rechts was ontdekt. De granulaties 
en de kaas werden verwijderd. De middenkwab schrompelde 
geleidelijk en er bleken, ondanks de vrij spoedig verrichte broncho
scopie, bronchiëctasie te zijn ontstaan. 

18. & Patient kreeg in Mei '48, op 16-jarige leeftijd, pijn in rechter schouder 
en voelde zich ziek. Werd naar het Consultatiebureau gestuurd. 
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Röntgenfoto: in de rechter long naast het hart een driehoekige melkglas
schaduw. (Afb. 14). 
Bedrust. Had soms erge hoestbuien zonder dat bij sputum opgaf. Een 
enkele keer piepende ademhaling, die door hem rechts gelocaliseerd werd. 

Röntgenfoto April '49: de aandoening was toegenomen. Mediastinum iets 
naar rechts verplaatst. 

Mei '4{): opgenomen in ,.Beatrixoord". 
Algemene toestand: goed. Hoest niet meer. Temperatuur normaal. B.S.E. 

14 mm. 
Physisch ot�derzoek: rechts onder gedempt met bijna. opgeheven ademen en 

enkele rhonchi. 
Doorlichten: linker diaphragma beweegt goed; rechts niet te beoordelen 

door massieve schaduw. Verschijnsel van HoLZKNECHT afwezig. 
Rönlget�folo: rechter midden- en onderkwab zeer dicht beschaduwd, naar 

boven geleidelijk dunner wordend. Beide hili vergroot. (Afb. 15). 
Planigram: de stambronchus is vernauwd. 
BroPJchoscopie Juni '49: voorste tak van de rechter bovenkwa.bbronchus 

naar beneden verplaatst. Onder de afsplitsing van de bovenkwabbronchus, 
in de stambronchus, kaas en granulatieweefsel. waardoor lumen is afge
sloten. Dit weefsel wordt gedeeltelijk verwijderd. 

Pathologisch-aMiomisch: tuberculeus ontstekingsweefsel. Na verwijdering 
van het weefsel is het lumen te zien en bij auscultatie is bronchiaal ademen 
te horen. 

Diagnose: atelectatisch, pneumonitisch infiltraat van de rechter midden
en onderkwab na afsluiting van de stambronchus en perforatie van 
tuberculeus ontstoken hilusklieren. 

Therapie: streptomycine ! g. d.d. (totaal 50 g). 
Bij de dikwijls herhaalde bronchoscopieën (om de 14 dagen) zit de stam
bronchus steeds weer vol kaas en granulatiewcefsel. Alles wordt verwijderd, 
waarna blijkt, dat de kaas uit de mediale achterwand van de rechter 
stambronchus komt. 
Oe/. '4{) wordt geen kaas meer gezien, het broncbusslijmvlies is glad, 
doch het lumen vernauwd. 

Therapie: p.a.s. 1000 g. 
Dec. '49: klein ulcus zichtbaar op de mediale wand van de stambroncbus. 

Dit wordt aangestipt met adrenaline, welke behandeling enige malen 
wordt herhaald. 

Maart '50: gaaf slijmvlies, doch vernauwde bronchus. 
Bronchogram Maart '50: sterke schrompeling van de rechter midden- en 

onderkwab met grove bronchiëctasie. De bovenkwab neemt voor vier
vijfde gedeelte de rechter thoraxholte in. (Afb. 16). 
In Juli '4{) was de cultuur van het sputum één keer positief. Verder 
steeds negatief. 
Patient is 12 Oct. '50 zonder lasten naar huis vertrokken. 

Epim'se: in Mei '48 werden de afwijkingen van rechter midden- en 
onderkwab reeds ontdekt; eerst een jaar later geschiedde de eerste 
bronchoscopie, waardoor de afsluiting gedeeltelijk werd opgeheven. 
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Hier was waarschijnlijk een perforatie van de lyrnphoglandulae 
tracheobronch. inferiores, die tevens een afsluiting van de rechter 
midden- en onderkwab veroorzaakten, met obstructie-pneumo
nitis als gevolg. Er was toen reeds irreparabele schrompeling en 
bronchiëctasie opgetreden, waarop streptomycine en p.a.s. geen 
invloed hebben gehad. De kans, dat de bronchiëctasie van 
de midden- en onderkwab nog veel lasten kunnen geven, is 
hier groot. 

19. � Patient kwam in Juli ' 49 op 4-jarige leeftijd op het Consultatiebureau, 
daar het kind, in aansluiting aan .,kinkhoest" hangerig bleef. PIRQUET 
positief. 

Röntgenfoto: rechter hilusklieren vergroot. 
Röntge11foto Nav. '49: driehoekig infiltraat rechts midden. 
Jl!aart '50: opgenomen in "Beatrixoord". 
Algeme11e toesta11d: goed. Hoest niet. Temperatuur normaal. B.S.E. 16 mm. 
Phys. onderzoek: rechts achter onder verkorte percussie en verzwakt adem-

geruis. 
Röntgmfoto: dichte, scherpbegrensde driehoekige schaduw naast de rechter 

hilus, met peribilair een aantal kleine baardjes. 
Dwarse foto: achter de hilus wigvormig dichte schaduw, overeenkomend 

met het apicale segment van de onderkwab. 
Bro11choscopie April '50: granuloom in de afgang van de apicale tak van de 

rechter onderkwabbronchus. Door druk van de buis wordt er kaas uit
gedrukt. 
Proefexcisic: pathologisch-anatomisch onderzoek: tuberculeus granulatie
weefsel. 
De bronchoscopie wordt frequent herhaald en er wordt kaas uit de fistel 
gezogen. De fistel is gelegen aan de onderrand van de ingang van de 
apicale bronchustak. Aangcstipt met adrenaline. 
In April en Juli '51 wordt geen kaas meer gezien, wel granulatieweefseL 
In A ug. is de ingang van het apicale segment rood en sterk vernauwd. 
Aangcstipt met adrenaline. 
Oct. '51: ingang apicale segment nog steeds iets gezwollen. 
Nov. 51: zwelling duidelijk verminderd. 

RöJ1tge11joto Nov. '51: het beschaduwde segment is kleiner geworden en er is 
kalkvorming te zien. 

Therapie: 4 gram p.a.s. gedurende 100 dagen. Patientje is nog in het 
sanatorium. 

Epicrise: 5 maanden nadat het atelectatisch infiltraat werd ge
vonden, gebeurde de eerste bronchoscopie. Er bestond toen een 
perforatie van een tuberculeuze lymphklier bij de ingang van de 
apicale bronchus van de rechter onderkwab. Hoewel veel kaas en 
granulatieweefsel verwijderd werd, kon de afsluiting van de 
bronchus niet worden opgeheven. 
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De kalkafzetting in het zieke segment wees op een specifieke 
ontsteking, ontstaan na aspiratie van een deel der klierinhoud. 

20. � Van deze patient werden in juli '4g op 6-jarigc leeftijd wegens vage 
klachten thoraxfoto's gemaakt. Er werd een vergrote linker hilus, benevens 
een perihilaire schaduw gevonden. Bedrust. 
Bij heronderzoek aanvankelijk lichte verbetering, later weer toename 
van de afwijking. 

In 1\faarl '50 naar het Consultatiebureau. B.S.E. 45 mm. 
RlJ1IIgen/olo: gehele linker thoraxhelft beschaduwd. Werd in ziekenhuis 

opgenomen, omdat er aan pleuritis ex.sudativa links werd gedacht, 
kreeg p.a.s., 4 g. per dag. Na veertien dagen was de schaduw volledig 
opgehelderd. 

Mei '50: opgenomen in .,Beatrixoord". 
Algemene toestand: teer. Hoest weinig. Temperatuur normaal; B.S.E. 18 mm. 
Cull1mr nuclltere maaginhoud: negatief. 
Doorlichten: bet linker diaphragma beweegt iets minder goed dan het rechter. 
Röntgm/oto: in de bovenpool van de linker hilus een kersgrote ronde schaduw; 

hilusklieren licht vergroot; streperige schaduwband van hilus naar 
lateraal. Groot aantal kleine scherpe baardjes in de linker long. Para
tracheale klierzwelling. 

Dwarse foto: dichte schaduwen in en om de hilus. 
Planigram: de voornaamste schaduw ligt in het voorste segment van de 

linker bovenkwab. 
Bronchoscopie juli '50: granulaties op de laterale wand van de linker hoofd

bronchus, juist bij de bovenkwabbronchus; een granuloompje fladdert 
met de respiratie heen en weer. Nadat een stukje verwijderd is, komt 
kaas te voorschijn; deze wordt afgezogen. 
In Aug. '50 is een cultuur van de nuchtere maaginhoud positief. 

Bronchoscopie in Sept. en Dec.: er worden dan geen granulaties meer gezien; 
alleen komt er de laatste keer enig secreet uit de bovenkwabbronchus. 

Röntgenfoto Dec. '50: geleidelijke opheldering van de schaduw links boven 
en verkleining van de hilusklieren. 

Bronchogram A ug. '51: alle takken van de linker bronchiaalboom zijn 
goed gevuld en vertonen geen pathologische veranderingen. 

Epicrise: de kortdurende beschaduwing van de gehele long, in 
Maart '50, werd o.i. veroorzaakt door atelectase tengevolge van 
afsluiting van de gehele linker hoofdbronchus. Deze werd voor 
een pleuritis exsudativa gehouden. Na veertien dagen was de 
schaduw geheel verdwenen en kwam het linkszijdige klierproces 
met een geringe infiltratie van een deel van de linker hovenkwab 
weer te voorschijn. Bronchoscopisch bleek juist boven de af
splitsing van de linker bovenkwabbronchus een granuloom aan
wezig. Dit moet de afsluiting hebben veroorzaakt. Mogelijk trad 
een perforatie op, waardoor de afsluiting werd opgeheven. 
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Aspiratie was waarschijnlijk de oorzaak van de vele verspreide 
haardjes in beide longen. De bronchusafwijkingen waren in zeer 
korte tijd verdwenen, zonder dat verdere therapie dan het ver
wijderen van een groot deel van het granuloom en tuberculeuze 
kaas bij de eerste bronchoscopie werd toegepast. Er bleven geen 
bronchusafwijkingen over. 

21. � Patient kreeg in Dec. '46 op 23-jarige leeftijd koorts met pijn in het 
gelaat links, hoestte niet, braakte wel veel. 

Rörllgeufoto emd Febr.: schaduw in het ondergebied van de linker long en 
een vergrote linker hilus. 

Röttlgett/olo Mei '47: de schaduw is nog groter geworden. Het hart is iets 
naar hnks verplaatst. 

]tilt '47: opgenomen in .,Beatrixoord". 
Algeme1te /oeslattd: goed. Hoest sporadisch. B.S.E. 22 mm. 
Physiscll onderzoek: links boven iets verkorte percussie en iets verscherpt 

ademgeruis. 
Spulttm: hierin worden een enkele maal tuberkelbacillen gevonden. 
Doorliclllen: linker diaphragmahelft staat iets hoger dan rechts. 
Runlgenfoto: behalve een smalle strook boven het diaphragma, is de gehele 

linker long egaal wazig beschaduwd. 
Plattigram: linker bovenkwabbronchus niet te zien, onderkwabbronchus 

normaal. l{nolvormige schaduwen in hilus. 
Broncllogram: linker bovcnkwabbronchus niet gevuld. Apicale tak van de 

linker onderkwabbronchus naar boven en naar achter getrokken. 
De diagnose is hier gesteld op afsluiting van de linker bovenkwabbronchus 
door een tuberculeuze hilusklier, waarschijnlijk met perforatie, gezien 
het positieve sputum. Atelectatisch-pneumonitisch proces van de linker 
boven kwab. 

Broucltoscopi� Aug. '47: sterk horizontaal lopende linker hoofdbronchus. 
Slijmvlies van de bovenkwabbronchus is rood en oedemateus; er puilt 

een klein propje kaas in het lumen. 
Proefexcisie: tuberculeus ontstekingsweefsel en kaas. 

Tllerapie: locaal behandelen met trichloorazijnzuur en bedrust. 
De bronchoscopie wordt geregeld herhaald en in April '48 vertoont de 
ingang van de bovcnkwabbronchus een normaal beeld. In de lingula is 
nog een granuloompje zichtbaar. 
Op de röntgenfoto is de linker long geleidelijk meer luchthoudend ge
worden, welke opheldering gelijke tred houdt met de afname van de 
afwijkingen van de linkerbovenkwabbronchus. 

Bro11cllogram vatt Febr. • 48: de bovenkwab is, met uitzondering van de 
lingula, fraai gevuld. 

Brot�cllOscopte ]au. '49: lingulatak spleetvormig vernauwd, er komt af en 
toe wat pus uit. Aangestipt met adrenaline. 

RiJtrlgeufoto Febr. '49: geringe induratieve resten in de linker long te zien. 
BroJtcl10gram lilaart '49: lingulatak afgesloten. Geen bronchiëctasie in 

bovenkwab aan te tonen. (Afb. 17). 
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Bronchoscopie juni '49: spleetvormige vernauwing van de lingula ingang, 
waaromheen een fibreuze ring schijnt te zijn gevormd. Er komt een weinig 
secreet uit. Het sputum was vanaf juli • 48steeds negatief, ook in de cultuur� 
Eind Juni vcrtrok patient naar huis. 

Naonderzoek brot�choscopie Oct. '50: zelfde beeld als in juni. Slijmvlies is 
volkomen gaaf. 

Epicrise: een half jaar na het optreden van de schaduw werd voor 
de eerste maal bronchoscopie verricht. Er was een perforatie van 
een tuberculeuze lymphklier in de lingula, terwijl door zwelling 
van het slijmvlies van de bovenkwabbronchus de gehele linker 
bovenkwab atelectatisch was geworden. Trouwens de bescha
duwing van de gehele linker bovenkwab bestond reeds in 1\fei '47. 
Na herhaalde bronchoscopie, waarbij het gezwollen slijmvlies 
met adrenaline en de granulaties met trichloorazijnzuur werden 
aangestipt, werd de linker bovenkwab geleidelijk weer lucht
houdend. 
Volgens de bronchografie bleef de lingula afgesloten; in de overige 
takken van de linker bovenkwab geen afwijkingen. De lingula 
was duidelijk geschrompeld. Vermoedelijk was bronchiëctasie 
ontstaan. Het gevaar blijft schuilen in recidiverende ontstekingen 
achter de lingulavemauwing, al is er een kans, dat de lingula 
steeds meer schrompelt. 

22. � Patient kwam in April '48 op 6-jarige leeftijd op het Consultatie
bureau. Was een paar weken hangerig, hoestte, transpireerde 's nachts en 
bad temperatuursverhoging. B.S.E. 50 mm. 

Röntgenfoto: vcrgrote linker hilus met sluiering van het linker havengebied. 

Bedrust. 
juli '48: schaduw toegenomen, verplaatsing van het bovenste deel van 

het mediastinum naar links. 
B.S.E. 32 mm. 

Diagnose: bronchostcnose links. 
Bronchoscopie door Prof. HUIZINGA: kaasmassa in linker hoofdbronchus, 

welke uit linker bovenkwabbronchus komt. Bij instellen van de boven
kwabbronchus wordt met buis nog meer kaas uitgedrukt. Deze komt uit 
aseenderende bovenkwabtak, wordt zoveel mogelijk weggezogen. 

Oei. '48: de bescbaduwing van de linker bovenkwab is veel dunner en 
minder uitgebreid. Bij bronchoscopie is geen kaas meer te vinden en op 
het bronebagram zijn alle drie bovenkwabtakken normaal. 

Maart '49 in .,Beatrixoord" opgenomen. 
Algemene loestand: dik en bleek. Hoest niet. Temperatuur onrustig. 
Physisch onderzoek: links boven iets verkorte percussie en verscherpt ademen. 
Röntgenfoto: dichte schaduwband van bovenpool linker hilus naar boven, 

niet geheel tot peripherie doorlopend. 
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Dwarse foto: beschaduwing van het voorste segment van de bovenkwab. 
Bronchoscopie 14 April '49: geen afwijkingen aan de ingang van de linker 

bovenkwabbronchus te zien. 
De bronchoscopie wordt nog enige keren herhaald, doch geen afwijkingen 
meer gezien, 
Röntgenologisch wordt de schaduw dunner en scherper. 

Bro11CI10grafie ]tûi '50: de bovenkwab is iets geschrompeld en de takken van 
de lingula zijn enigsûns opgetrokken, Verder zijn aan de bovenkwab
takken geen afwijkingen te zien, m.n. geen ectasie, Midden in bet oor
spronkelijk beschaduwde gebied is een dichtere vlek zichtbaar, een aantal 
haardjes bevattend, waarschijnlijk de verkalkte resten van de primaire 
haard. 
De cultuur van de nuchtere maaginhoud is in jmJi '49 en in Sept. '50 

positief geweest. Patient wordt eind Sept, '50 ontslagen, 
Geen p.a.s, of streptomycine toegediend. 

Epicrise: zodra de dichte schaduw links boven ontdekt werd, werd 
bronchoscopie vcrricht en veel kaas verwijderd. De afwijkingen 
gingen toen snel terug en op de bronchogrammen waren weinig 
irreparabele afwijkingen aan de bronebi te vinden. 

23. & Patient had in Jan. '49 op 2-jarige leeftijd bij contactonderzoek op de 
röntgenfoto een groot peribilair infiltraat links. Opgenomen in ziekenhuis 
en met streptomycine behandeld, gedurende enige maanden. 

Sept. '49: de schaduw links is verbeterd, doch er treedt links een ventiel
stenose op met vcrplaatsing van hart en mediastinum naar rechts. Deze 
ventielstenose gaat na enige weken over in een complete afsluiting van 
de linker bovenkwabbronchus, waardoor atelectase van de linker boven
kwab ontstaat. 
Patient gaat hoesten; het lijkt op kinkhoest. 

Oei. '49: opgenomen in "Beatrixoord". 
Algeme11e toestand: slappe, iets cyanotische jongen. Hoest veel. Temperatuur 

onrustig. B.S.E. 31 mm. 
P/Jys, onderzoek: bovenste deel van de linker thoraxhelit beweegt niet bij 

de respiratie. Links boven verkorte percussietoon en opgeheven adem
geruis. 

Doorlicllle11: hart en mediastinum bewegen naar links bij de inspiratie 
(positieve HOLZKNECHT), 

RoJ�JgeJ�folo: linker bovengebied matig dicht egaal beschaduwd, links onder 
een groot aantal verspreide vlekken. 

Dwarse foto: dichte schaduw naar de linker top verlopend, het gehele apico
dorsale segment bevattend. 

Op het pla1zigram is een sterk vernauwde ingang van de linker bovenkwab· 
bronchus te zien. Om de ingang een dichte schaduw door een vergrote 
lymphklier. 

Overige orga11e11: fluctuerende zwelling boven rechter knie, welke op tuber
culeuze aandoening van het femur blijkt te berusten, 
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Brcmchoscopie Oct. '49: linker hoofdbronchus geheel met een witte massa 

(kaas) gevuld, welke wordt weggezogen en gedeeltelijk wordt uitgehoest. 
Daarna wordt een fistel zichtbaar in granulatieweefsel op de laterale 
wand van de linker hoofdbronchus, vlak voor de afsplitsing van de boven
kwabbronchus. Het Z.N.-praeparaat van de verwijderde kaas bevat enkele 
tuberkelbacillen ( + 1). 
Na de bronchoscopie wordt duidelijk ademgeruis in de linker bovenkwab 
gehoord. 

Bronchoscopie jan. '50: de patient hoest een stuk weefsel op, dat uit ver
kazend en gedeeltelijk verkalkt granulatieweefsel bestaat. 
Maart '50 wordt geen kaas meer gezien; carina van de bovenkwabbronchus 
is mooi glad. 
Mei '50 en juli '50 geen duidelijke afwijkingen meer. 

Röntgenologisch steeds kleiner worden van de schaduw links boven. 
De cultuur van de nuchtere maaginhoud is tweemaal positief geweest, bet 

laatst in Juli '50. Daarna 3 keer negatief geweest. 
Brcmchografie jan. '51: er worden geen grove afwijkingen aan de boven

kwabbronebi waargenomen; alle 3 takken zijn gevuld. 
Röntgenfoto Oct. '51: links boven zijn twee besgrote baarden te zien m t 

kleine kalkafzettingen erin: de genezen primaire longhaard. 

Epicrise: de ventielstenose links, die in Sept. '49 optrad, wees op 
een partiële afsluiting van de linker hoofdbronchus, door een 
voortwoekerend klierproces. Korte tijd later was de afsluiting 
van de linker bovenkwabbronchus volledig en ontstond een 
atelectase van de linker bovenkwab. Deze ging daarna iets 
terug, waarop patient ging hoesten (,.kinkhoest"). Dit moet het 
moment van de perforatie zijn geweest. Door de vrijkomende kaas 
werd de hoestprikkel veroorzaakt, welke hoest sprekend leek op 
kinkhoest (,.toux coqueluchoïde"). Eerst eind Oct. '49. na opname 
in ,.Beatrix-oord", werd de eerste bronchoscopie verricht, die 
reeds bij het optreden van de ventielstenose had moeten plaats 
hebben. De grote hoeveelheid verwijderde kaas uit de linker 
hoofdbronchus had bij plotselinge perforatie een acute asphyxie, 
met kans op verstikkingsdood, kunnen veroorzaken. 

24. � Patient is in Nav. '48 op 6-jarige leeftijd op het Consultatiebureau 
onderzocht, omdat ze geen eetlust had, vermagerde en steeds hoofdpijn 
had. PIRYUET positief. 

RIJntgenfolo: zwelling hilusklier links. 
Bedrust. 

Febr. '49: dichte beschaduwing van de linker bovenkwab. Atelectase? 
Maart '49: opgenomen in .,Beatrixoord". 
Algemene toestand: bleek en tenger. Hoest niet. Temperatuur nonnaal. 

B.S.E.: 6 mm. 
Cultuur nuchtere maaginhoud negatief. 
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Pllys. onderzo�k: links boven verkorte percussie en verzwakt ademen. 
Rontgenfoto: linker bovengebied, de top uitgezonderd, vrij dicht, egaal 

beschaduwd. Vergrote hili. 
Dwars� foto: wigvomtige schaduw van hilus naar voren verlopend, overeen

komend met het voorste segment van de bovenkwab. Dichte vlekken om 
de hilus. Vergrote hilusklieren? 

B,-onchoscopie Mei '49: rode en onregelmatige achterwand van de linker 
hoofdbronchus, lingula rode ingang, Als de buis sterk naar links wordt 
gebracht, komt er kaas en secreet uit de aseenderende tak van de boven
kwabbronchus. Deze wordt zoveel mogelijk afgezogen. 

Broncliografie llfei '50: kleine onregelmatigheid in de voorste tak van do 
linker bovenkwab. Verder geen afwijkingen. (Afb. 18). 

B,-onchoscopie Juli '49: geen duidelijke afwijkingen meer. 
Beloop: de schaduw links boven wordt vrij snel dunner. 
Röntgenfoto Aug. '49: er is nog slechts een kleine schaduw links boven naast 

de hilus te zien. 

Epicrise: de schaduw, die in Aug. '49 naast de bovenpool van de 
linker hilus zichtbaar bleef, was waarschijnlijk de primaire long
haard. In Mei '50 was deze verdwenen op een vlekje na, dat uit 
vele kleine kalkstipjes bestond. Op de foto van Maart '49 was 
daar ter plaatse reeds een dichtere schaduw te zien, temidden 
van de melkglasschaduw van de linker bovenkwab. 
Na de eerste bronchoscopie, waarbij kaas verwijderd werd, is de 
reventilatie snel mogelijk geworden. Vermoedelijk is mede 
hierdoor herstel zonder duidelijke restverschijnselen opgetreden. 

25. ëJ Patient werd in Febr. '47 op 24-jarige leeftijd ziek. Erytbema nodosum, 
moe en hangerig. Kreeg koorts tot 40°, piepende ademhaling. In longen 
geen afwijkingen, 

Maart '47; naar ziekenbuis wegens hoog blijven van de temperatuur en 
hoesten. PIRlJUET positief; tuberkelbacillen in sputum gevonden. 

Röntgenfoto: links naast het hart een schaduw gezien; er wordt aan pleuritis 
exsudativa gedacht en gepuncteerd, doch niet meer dan 2 à 3 cc vocht 
verkregen. Temperatuur daalt geleidelijk. 

Mei '47: naar huis. Slechte eetlust, gauw moe. 
Ocl. '47: opgenomen in "Beatrixoord". 

Magere jongen, hoest weinig, is gauw kortademig. B.S.E. 8 mm. 
Bloedbeeld; Staafk. 7, Segm.k. 71, Lymph. 13, Monoc. 9. 

Phys. onde,-zoek: percussie: linker flank verkort; auscultatie: links vcrzwakt 
ademen. 

Sputum: 2 keer worden bij direct onderzoek enkele tuberkelbacillen ge
vonden ( +1). 

Doorlichten: linker diaphragma beweegt slecht, sinus ontplooit niet. 
Röntgenfoto: links midden en onder matig dunne driehoekige melkglas

schaduw. 
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Dwarst foto: De schaduw ligt ter hoogte van het apicale segment van de 
onderkwab; in de onderkwab strooihaarden. 

Planigram: linker onderkwabbroncbus iets onregelmatige wand. 
Bronchogram: dorsale takken van de linker onderkwab niet gevuld. 
Bronchoscopie Nov. '47: kleine tumor in linker boofdbroncbus tegenover 

bovenkwabbronchus. Apicale tak van de onderkwab lijkt afgesloten. 
Na proefexcisie enig lumen te zien, dat op fistel lijkt, er achter veel 
granulatieweefsel + kaas. Dit wordt verwijderd. 

Pathologisch-anatomisch: verkazend tuberculeus granulatieweefset 
Diagnose: afsluiting van apicale segment van de linker onderkwab met 

perforatie van een tuberculeuze lymphklier in de linker hoofdbronchus. 
Bij de volgende bronchoscopieën wordt granulatieweefsel en kaas rondom 
ingang apicale tak van de linker onderkwab gevonden, welke verwijderd 
wordt, waarna aangestipt wordt met trichloorazijnzuur. 
In Mti is het lumen open, daarna bij contrölebronchoscopieën steeds goed. 

Sept. • 48 vcrtrekt patient naar huis. 
Oct. • 48: .,griep"; sputum is opnieuw positief ( + 3). 
Nov. '48: heropname. 
Algemene toestand: geen bijzonderheden. B.S.E. 18 mm. 
Phys. onderzoek: percussie: links onder gedempt; auscultatie: links onder, 

paravertebraal, scherp ademgeruis met veel erepiterende rhoncbi. 
Rontgenfoto: links onder dunne schaduw. 
Planigram: een bazelnootgrote holte in het apicale segment van de onder

kwab, dicht bij de hilus gelegen. 
Bronchoscopie December '48: ingang van de apicale tak van de linker onder

kwab rood en gezwollen. Vernauwd lumen, waaruit kaasachtig secreet 
komt. Een proefexcisie levert tuberculeus gra�ulatieweefsel en kaas op. 
Patient krijgt streptomycine en p.a.s. 

Planigram: de holte wordt kleiner; maar bij de geregeld herhaalde broncho
scopieën wordt steeds weer roodheid en secreetvorming van de apicale 
tak gezien. 

Sputum blijft zwak positief, daarom wordt tot resectie van de linker onder
kwab besloten, hetgeen 15 Oct. '49 plaats vindt. Het postoperatieve 
beloop is ongestoord en in April '50 wordt patient ontslagen. 
Sputumcultures zijn steeds negatief. 

Pathologisch-anatomisch onderzoek van het verwijderde longgedeelte. 
Talloze kaashaardjes in bovenste deel van de onderkwab, temidden van 
geindureerd longweefset In proximale deel van de bronchusstomp zijn 
eveneens specifieke veranderingen gevonden. De caverne in de klier is 
niet duidelijk terug te vinden. 

Epicrise: afsluiting van het apicale segment van de linker onderkwab 
door tuberculeuze hilusklier, welke in bronchus perforeerde. 
Nadat voldoende necrotisch weefsel uit klier was venvijderd, 
werd planigrafisch een kliercaverne gevonden. Toen de fistel 
gesloten was, trad ogenschijnlijk genezing op. Er ontstond een 
recidief en wegens het herhaaldelijk positieve sputum werd tot 
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resectie van de linker onderkwab besloten. Uit het pathologisch 
onderzoek bleek, dat na de perforatie een uitzaaiing in de linker 
onderkwab had plaats gevonden, waardoor een groot aantal 
haardjes ontstonden, doch geen massieve ontsteking, zoals bij 
een obstructie-pneumonitis. 

A n. 

26. � Patient kwam in ]tmi '45 op 2-jarige leeftijd op het Consultatiebureau 
voor contactonderzoek. 

Röntgenfoto: rechtszijdige hilusklier- en paratracheale klierzwellingen. 
Röntgenfoto Sept. '45: gehele rechter bovengebied homogeen beschaduwd, 

trachea naar rechts vertrokken. 
Brom;hoscopie {Prof. HmziNGA): rechter hoofdbronchus nonnaal, geen pus of 

granulatieweefseL Ingang bovenkwabbronchus met adrenaline aangestipt. 
Rdntgenfolo Sept. '45: schaduw rechts boven minder dicht. 
Röntgmfoto Dec. '45: schaduw weer dichter geworden. 
Brot�clloscopie (Prof. HuiZINGA): secreet in rechter hoofdbronchus. Verder 

geen afwijkingen. Bovenkwabbronchus met adrenaline aangestipt. 
Maa1't '46: opgenomen in , .Beatrixoord". 
Algeme11e toestand: ziek kind, dat niet hoest. Temperatuur nonnaal. B,S.E. 

62 mm. Cultuur van de nuchtere maaginhoud negatief. 
Phys. o11derzoek: rechts boven voor en achter verkorte percussie met ver

zwakt ademgeruis. 
Röntgenfoto: dichte beschaduwing van het bovengebied van de rechter long, 

naar beneden scherp begrensd. 
Aanvankelijk is er een geleidelijke opheldering en kleiner worden van de 
schaduw. ]anua1'i '48 is de kwab weer dicht beschaduwd. 

Bronchoscopie Febr. '48: hyperaemisch en licht gezwollen slijmvlies in de 
omgeving van de rechter bovenkwabbronchus. Geen perforatie of granu
laties te zien. 
Daarna is er weer geleidelijke afname van de schaduw. 

Rönlgenfoto Febr. '49: kleine, matig dicht beschaduwde rechter bovenkwab, 
waarin een aantal kleine, harde, korrelige vlekjes. 

Febr. '49 wordt patient uit het sanatorium ontslagen. 

Epicrise: het ontstaan van de atelcctase van de rechter bovenkwab, 
welke later ongetwijfeld in een obstructie-pneumonitis is over
gegaan, kon bronchoscopisch niet worden verklaard. De afsluiting 
was te ver peripheer gelegen. De vele kalkvlekjes in de ge
schrompelde rechter bovenkwab deden een uitzaaiing in de 
rechter bovenkwab vermoeden. Bronchogrammen werden niet 
gemaakt, doch we kunnen zeker aannemen, dat er bronchiëctasie 
in de bovenkwab is. 

27. (! Patient kwam in Mei '48 op 4-jarige leeftijd voor contactonderzoek 
op het Consultatiebureau. Geen afwijkingen. PIRIJUET negatief. 

100 



}tmi '48: acuut ziek geworden met hoge koorts, bad pneumonie. Opgenomen 
in ziekenhuis. Cyanotisch; hoestte weinig; hield wekenlang hoge tempera
tuur. PIRQUET positief. 

Röntgenfoto: rechtszijdige hilusklierzwelling met dichte beschaduwing van 
boven- en Iniddengebied van de rechter long. 

Nov. '48: opgenomen in .,Beatrixoord". 
Algemene toestand: goed. B.S.E. 17 mm. 
Physisch onderzoek: rechts boven en midden gedempt, met zwak bronchiaal 

ademgeruis. 
Röntgenfoto: in boven- en middengebied van de rechter long een dichte, 

aan de onderzijde scherp begrensde schaduw. 
Bronchoscopie Dec. '48: sterk vernauwde rechter bovenkwabbroncbus, 

waaruit wat secreet komt. 
Diagnose: atelectatiscb-poeumonit:isch proces van de rechter bovenkwab 

en misschien van de rn.iddenkwab. 
Bronchogram Mei '49: aUe 3 bovenkwabtakken gevuld. 
Bronchoscopie Mei '49: een granuloompje aan de ingang van de rechter 

bovenkwab. 
Röntgenfoto: steeds meer kalkvorming in het pectorale segment van de 

boven kwab. 
Sputumcultuur van December '49 positief. 

Bronchogram Mei '50: voorste· tak van de rechter bovenkwab niet gevuld, 
de apicale en achterste tak bronchiëctat:isch. 
Sputumcultuur positief. 
3 weken na het bronchogram ontstaat langzaam stijgende temperatuur 
en op de röntgenfoto is een opheldering in de dichte schaduw rechts 
boven zichtbaar. Temperatuur daalt crit:isch en op de röntgenfoto, 6 dagen 
later genomen, is geen holte meer te zien. Aspecifieke ontsteking van 
bronchiëctasie? 
Aangezien de sputumcultures herhaaldelijk positief blijven, wordt ondanks 
de voortdurende schrompeling van de rechter bovenkwab, besloten tot 
resectie van de rechter bovenkwab, hetgeen 28 Mei '51 gebeurt. De 
ingreep wordt goed verdragen. 

Algemene toestand: uitstekend. Patient wordt spoedig gemobiliseerd. 
Pathologisch-anatomisch onderzoek van het praeparaat: er wordt een ge

schrompelde rechter bovenkwab met veel kaashaardjes en een holte 
aan het eind van een verwijde broncbus gevonden; verder tuberculeuze 
bronchitis. Een duidelijke klierperforatie is niet meer aan te tonen. 

Epicrise: in Mei '48 een negatieve PIRQUET en röntgenologisch geen 
afwijkingen. Na een maand een positieve reactie en beschaduwing 
van de rechter bovenkwab, welke waarschijnlijk op een afsluiting 
berustte, waarachter zich een aspecifieke pneumonie ontwikkelde 
met hoge koorts. Eerst een half jaar later werd bronchoscopie 
verricht, waarbij, behalve een sterk vernauwde rechter boven
kwabbronchus, waaruit secreet kwam, geen afwijkingen werden 
gevonden. 
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Op het eerste bronchogram werden wetmg afwijkingen gezien. 
Op het tweede is echter de voorste tak van de rechter bovenkwab
bronchus afgesloten en zijn de beide andere ectatisch. Of eerder 
uitgevoerde bronchoscopie hier de ectasievorming had kunnen 
voorkomen, is niet te zeggen, daar een klierperforatie in de rechter 
bovenkwabbronchus niet altijd te zien is en men zich soms, wat 
de behandeling aangaat moet beperken tot aanstippen met 
adrenaline van de vernauwde en oedemateuze ingang van de 
bronchus. In het resectiepraeparaat was geen litteken te vinden 
van een doorgebroken klier. De vele verspreide haardjes en de 
bronchitis maken het wel waarschijnlijk, dat er een perforatie 
plaats vond met aspiratie van tuberculeus ontstekingsweefsel. 

28. J Bij pa.tient werd in jan. '48 op 2-ja.rige leeftijd een rcchtszijdige hilus
kliertuberculose gevonden. Het kind had geen klachten. Bedrust. 

Mei '48: iets gemobiliseerd. 
Röntguafolo Sept. '48: de top van de rechter long was dicht gesluierd, tot 

aan de vergrote hilusklier. Het hart was iets naar rechts verplaatst. 
Opname in ziekenhuis. Hoestte niet. 

Dec. '48: opgenomen in ,.Bea.trixoord". 

Algenae1ae toestand: goed. Hoest niet. B.S.E. 14 mm. 

Phys. o11der:oek: rechts boven iets verkorte percussie, normaal vesiculair 
ademgeruis. 

R<Jntge11/oto: dichte beschaduwing van mediale deel van de rechter boven• 
kwab. Beiderzijds lulusklierzwelling. 

Planigrarn: de apicale tak van de rechter bovenkwabbronchus is omgeven 
door dichte schaduw, waarschijnlijk klierpakket. De tak is vernauwd en 
misvormd. 

Bro11choscopie Maarl '49: behalve rood slijmvlies van de rechter bovenkwab
bronchus, worden geen afwijkingen gevonden. Bij volgende bronchoscopie 
geen afwijkingen. 

Therapie: bedrust. 

Röntgenfoto Nov. '49: de schaduw rechts boven is veel dunner geworden, 
met veel streperige en vlekkige tekening. Vrij dichte schaduw naast het 
mediastinum. 

Diagnose (bij ontslag Nov. '49): geschrompeld apicaal segment van de rechter 
bovenkwab. 

Epicrise: 14 maanden nadat de schaduw rechts boven was gevonden, 
werd bronchoscopie verricht. Er was toen geen duidelijke af
wijking, met name geen perforatie. Zowel de röntgenfoto als het 
planigram en het verloop van de ziekte wezen uit, dat de apicale 
tak van de bovenkwab afgesloten was. Waarschijnlijk zijn 
irreparabele veranderingen in het apicale segment ontstaan. 
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29. � Patient werd in Maart '49 op 17-jarige leeftijd ziek. Hoesten, lusteloos 
en gauw moe, eetlust slecht. 

Juni '49: opgenomen in ,.Beatrixoord". 
Algemene toeslatul: goed. Hoest niet. B.S.E. 27 mm. Temperatuur normaal. 

Sputum steeds negatief, ook cultureel. 
Phys. otulerzoek: rechts boven en midden achter verkorte percussie en ver

zwakt ademgeruis. 
Doorlichten: links vergroeide sinus phrenicocostalis. 
Rónlgenfoto: in de 2e rechter intercostaalruimte een onscherp begrensde 

pruimgrote schaduw, met de hilus verbonden. Beide hili vergroot. 
Dwarse foto: dunne beschaduwing boven de hilus. 
Planigram: rondom de afgang van de rechter bovenkwabbronchus duidelijke 

klierzwelling. 
Brom;hoscopie Juli '49: granuloom in rechter bovenkwabbronchus. Dit 

wordt zo goed mogelijk verwijderd. 
Pathologisch-anatomisch: slijmvlies met necrotisch weefsel. 
Diagnose: atelectatisch-pneumonitisch proces van posterlor segment (of 

slechts een deel van dit segment) na afsluiting van een der takken van de 
bovenkwabbronchus door hiluskliertuberculose. 

Therapie: p.a.s .• totaal 1000 gram. 
Bij de volgende bronchoscopieën wordt noch granulatieweefsel, noch 
secreet gezien. Ook door de bovenkwabtelescoop is bet slijmvlies van de 
takken van de bovenkwabbronchus glad. 

Bronchogram: alleen de vulling van de posterlor tak van de boveokwab
bronchus is onregelmatig, zonder dat van duidelijke bronchiëctasie kan 
worden gesproken; het posterlor segment maakt de indruk iets te zijn 
geschrompeld. 

RfJnlgenfolo A ug. '50: de schaduw rechts boven is kleiner en meer streperig 
geworden. 

Epicrise: de ontstoken hilusklier had een segment of deel van een 
segment van de rechter bovenkwab afgesloten. Het granuloom, 
dat bronchoscopisch in de bovenkwabbronchus werd gevonden, 
was misschien de oorzaak van de afsluiting. Het is echter ook 
mogelijk, dat de kliermassa zowel de bronchus van het posterlor 
segment dicht drukte als een ontsteking van de wand van de 
rechter bovenkwabbronchus veroorzaakte, met granulatievorming 
als gevolg. 

30. & In Mei '46 werd op 3-jarige leeftijd bij patient in Zweden longtuber
culose ontdekt. 

Juni '46: naar Consultatiebureau in Nederland. 
Röntgenfoto: rechts naast de hilus een vrij dichte schaduw. Linker hilus vergroot. 

Hoest en eet slecht. 
Maart '47: opgenomen in "Beatrixoord". 
Algemene toestatul: bleek. Hoest niet. Temperatuur subfebriet B.S.E. 20 m.m. 

Phys. onderzoek: geen afwijkingen. 
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Röntgenfoto: in het rechter middengebied en rechts mediaal boven wordt 
een wazige schaduw gezien, scherp naar beneden begrensd, waarin veel 
dichte korrelige vlekjes. 

Diagnose: atelectatisch-pneumonitisch proces van waarschijnlijk bet antenor 
en posterlor segment van de rechter bovenkwab. 

Bronchoscopie in Maart '48: secreet uit de rechter hoofdbronchus. 
Gezwollen en hyperaemisch slijmvlies. Er wordt geen afsluiting gezien. 
De schaduw rechts midden en boven wordt dunner, er zijn een aantal 
vrij scherpe streepjes, vlekjes en kalkbaardjes in te zien. 
De cultuur van de nuchtere maaginhoud is steeds negatief. 
Patient wordt in goede algemene toestand ontslagen. Bronebagrammen 
zijn niet gemaakt. 

Epicrise: bijna 2 jaar nadat de afwijking geconstateerd werd, werd 
de eerste bronchoscopie verricht. Er werden toen behalve een 
hyperaemisch slijmvlies geen afwijkingen meer gevonden. Het 
is waarschijnlijk, dat in de geschrompelde bovenkwab bron
chiëctasie ontstaan is. 

31. c1 Patient werd in Maart '47 op 4-jarige leeftijd bij contactonderzoek 
doorgelicht. Geen afwijkingen. 

Röntgenfoto juni '47: sterk vergrote rechter hilus. 
Röntgenfoto Sept. '47: eveneens sterke zwelling van de linker hilusklieren. 
Röntgenfoto Nov. '47: Er is bovendien een infiltraat in de linker bovenkwab 

ontstaan. 
Eetlust slecht. Verder geen klachten. PtRQUET positief. 

Febr. '48: opgenomen in "Beatrixoord". 
Algemene toesta,uJ: goed. Hoest niet. Temperatuur nonnaal. B.S.E. 8 mm. 
Phys. oflderzoek: geen duidelijke afwijkingen. 
Röntgenfoto: dichte schaduw in linker bovenkwab, samenhangend met de 

vergrote linker hilus; de onderkant is scherp begrensd. 
Van het rechter hilusgebied een guldengrote schaduw met uitlopers naar 
boven-, midden- en ondergebied. 

Dwarse foto: zowel het voorste segment van de rechter bovenkwab als het 
apicale en posterlor segment van de linker bovenkwab zijn dicht be
schaduwd. 

Diagnose: atelectatisch-pneumonitisch proces van het linker apicale en 
posterlor segment en van het anterior segment van de rechter bovenkwab. 

Rö11tger�folo Oei. '48: weinig verbetering. 
Broflchoscopie Oei. '48: uit de linker bovenkwabbronchus komt enig secreet. 

Klein granuloompje in de ingang van de bovenkwabbronchus. Rechts 
geen afwijkingen. 
Bij de volgende bronchoscopie wordt het granulatieweefsel aangestipt 
en bij de derde keer wordt het kleine granuloom, gelegen op de overgangs
plaats van boven- en onderkwabbronchus, verwijderd. Dit bestaat uit 
tu bereulcus granulatieweefsel. 
Bij de volgende bronchoscopieën is in de linker hoo{dbronchus op dezelfde 
plaats granulatieweefsel te zien. Dit wordt aangestipt met adrenaline. 
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Op de röntgenfoto's is een duidelijke afname van de schaduwen in beide 
longen te zien. 
Doordat patient naar een ander sanatorium wordt overgeplaatst, kennen 
we de eindtoestand niet. 

Epicrise: dit was een van de eerste patienten, bij wie bronchoscopie 
werd verricht, toen de afwijkingen op de Röntgenfoto niet wilden 
teruggaan. Waarschijnlijk zijn hier bronchusdeformaties opge
treden, daar de afwijkingen lang hebben bestaan. 

32. c1 Patient kwam in Jan. '48 op 14-jarige leeftijd op het Consultatiebureau 
wegens moeheid en hoesten. 

Rónlgenfolo: schaduw rechts boven met vergrote rechter hilus. 
Bedrust. Na enige maanden wat gemobiliseerd. 

Röntgenfoto Sept. '48: wegens uitbreiding van het proces opnieuw bedrust. 
Nov. '49: opgenomen in ,.Beatrixoord". 
Algemene toestand: mager; hoest veel; temperatuur normaal; B.S.E. 15 mm. 
Rónlgenfoto: groot aantal kleine harde vlekjes in het bovengebied van de 

rechter long. Vergrote rechter hilus. 
Planigram: dichte schaduw voorin de rechter long gelegen, met scherpe 

ondergrens. 
Jatz. '50: cultuur van de nuchtere maaginhoud positief. 
Bronchosc�ie Maart '50: vcrbrede carina tussen de voorste en achterste 

tak van de bovenkwabbronchus; de voorste tak is plat vernauwd. 
Verder geen afwijkingen. 
Röntgenologisch is er een geleidelijke afname en scherper worden van 
de schaduwen rechts boven. 

Bronchogram Aug. '50: de takken van de bovenkwabbronchus rechts zijn 
goed gevuld. Geen ectasie. 

Epicrise: hoewel de vernauwing van de voorste tak van de rechter 
bovenkwabbronchus waarschijnlijk door de vergrote hilusklieren 
was ontstaan, werden verder geen duidelijke afwijkingen gezien. 

33. !j? Patient werd in jan. '50 op li-iarige leeftijd wegens longtuberculose 
van ouders naar het Consultatiebureau gezonden. 
Pirquet positief. B.S.E. 12 mm. 

Röntgenfoto: in het rechter middengebied een uitgebreide primaire longhaard. 
Het kind vertoonde geen enkel ziekteverschijnsel en hoestte niet. 

RiJn/genfoto Maart '50: het proces is onveranderd. 
Maart '50: opgenomen in "Beatrixoord". 
Algemene toestand: goed. Hoest weinig. Temperatuur normaal. B.S.E. 6 mm. 
Culta.ur n11chtere maagitzhoud: negatief. 
Phys. onderzoek: rechts boven voor verkorte percussie met verzwakt adem

geruis. 
Rónlgenfoto: rechts midden een driehoekige schaduw met punt lateraal en 

basis aan de hilus. 
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Dwarse foto: het voorste segment van de rechter bovenkwab is dicht be
schaduwd. Dichte knolvormige schaduw in het hilusgebied. 

Brom;/�ascopie Apnl '50: in de rechter bovenkwabbronchus is de gezwollen 
ingang van de voorste tak te zien met een wit puntje, mogelijk door
schemerende kaas. Dit is met de proefexcisietang niet te bereiken; wordt 
wel aangestipt met adrenaline. 
Bij de volgende bronchoscopieën in Juni, Sept. en in Juli '51 wordt 
steeds de gezwollen ingang van de voorste tak van de rechter bovenkwab
bronchus gezien en kan pus worden afgezogen. Daarna wordt de ingang 
met adrenaline aangestipt. 

Bronclloscopae Oei. '51: nog zwelling aan de voorkant van de bovenkwab
bronchus en ingang ramus ant. Secreet afgestreken, dat in het Z.N.
praeparaat negatief is. Rood slijmvlies. Aangestipt met adrenaline. 
Röntgenologisch is er geleidelijke schrompeling van het voorste segment, 
terwijl de kalkafzettingen in het segment toenemen. Ook meer kalk in 
de hilusklieren rechts. 
In Dec. '50 en Mei '51 is de cultuur van de nuchtere maaginhoud positief. 

Epicrise: het vermoeden van een pneumonitis in het atelectatische 
voorste segment van de rechter bovenkwab werd bevestigd door 
de bronchoscopie; uit de gezwollen ingang van de bronchus van 
het voorste segment kwam geregeld pus. De afsluiting kon niet 
worden opgeheven. 

34. � Patient werd in Nou. '49 op 3!-jarige leeftijd onderzocht wegens 
caverneuze longtuberculose van de moeder. PlRQUET positief. Hoest veel; 
eetlust matig. 

Röntgenfoto: vcrgrote dubbelzijdige hilusklicren, vnl. rechts. Bedrust, 
Rontgenfoto Jatl. '50: dichte, scherpbegrensde ronde schaduw rechts boven, 
/!{aart '50: opgenomen in .,Beatrixoord". 
Algemene toestatui: goed. Hoest niet. Temperatuur normaal. B.S.E. 12 mm. 

Cultuur van de nuchtere maaginhoud negatief. 
Phys. onderzoek: geen afwijkingen bij percussie en auscultatie. 
Röt�tget�folo: dichte 2 cm brede schaduwband van de rechter hilus naar 

boven lateraal. Groot aantal kleine kalkstippen erin. 
Dwarse foto: schaduw van de hilus naar de voorste borstwand, omvattend 

het voorste segment van de bovenkwab. 
Bronclloscopie Jmzi '50: secreet uit voorste tak van de rechter bovenkwab

bronchus. Bovendien was de ingang van de bovenkwabbronchus iets 
gezwollen. Bij de volgende bronchoscopie wordt ongeveer hetzelfde 
gezien. Nooit is kaas of granulatieweefsel gevonden. 

Bronchografie in Mei • 51: afgesloten voorste tak van de rechter bovenkwab
bronchus. De schaduw rechts boven is belangrijk afgenomen op de dorsa
ventrale foto. 

Epicrise: De schaduw werd betrekkelijk snel dunner; en broncho
scopisch werden geen duidelijke afwijkingen gevonden. Bij 
bronchogTafisch onderzoek bleek de voorste tak van de rechter 
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bovenkwab, ± 1! jaar na het optreden van de atelectatische 
infiltratie van het voorste segment, nog afgesloten. De afsluiting 
lag zover peripheer, dat deze bronchoscopisch niet kon worden 
gezien. 

35. c"; Patient werd in April '47 op 7-jarige leeftijd naar het Consultatie
bureau gezonden wegens hoesten en vermagering. B.S.E. 49 m.m. 

Rontgenfoto: beide hili vergroot en een dichte haardschaduw rechts onder 
(primair complex rechts). 
Bedrust. 

A ug. '47: opgenomen in ,.Beatrixoord". 
Algtllnene toestand: matig. Hoest veel. Temperatuur normaal. B.S.E. 22 mm. 
Cultuur nuchtere maaginhotul: negatief. 
Doorlichten: linker diaphragma beweegt beter dan rechts. 
Röntgenfoto: matig dunne, kastanjegrote schaduw boven rechter diaphragma. 

Rechter hilus vergroot. 
Aanvankelijk wordt de schaduw dunner en scherper. 
In Maart '48 neemt de sluiering rechts onder toe, de B.S.E., die tot 
nonnaai gedaald was, stijgt tot 50 mm, waarop besloten wordt tot 

Bronchoscopie April '48: secreet in de ingang van de middenkwabbronchus. 
Bij de afsplitsing schemerde kaas door; onregelmatig slijmvlies. 
De röntgenologische afwijkingen gaan snel terug en patient wordt ge
mobiliseerd, zonder dat opnieuw bronchoscopie is verricht. 

Epicrise: hier werd alleen een licht onregelmatig slijmvlies in de 
rechter hoofdbronchus en secreetafscheiding uit de middenkwab
bronchus gevonden. Op grond van de schaduwtoename rechts 
midden, werd een afsluiting van de middenkwabbronchus aan
genomen. 

36. c"; Bij patient werd in Oei. '47 op 8-jarige leeftijd op het Consultatie
bureau een hilustuberculose rechts gevonden. Hoestte weinig. Bedrust. 

Röntgenfoto Febr. '48: vergrote rechter hilus met een wazige schaduw rechts 
onder. 

Dwarse foto juli '48: dichte hilus met dunne schaduw in middenkwab. 
Patiënt had enige weken hoge temperatuur tot 39° C. 

Diagnose: atelectase van de middenkwab of interlobaire pleuritis. 
Bedrust. Proces verbeterde niet. 

Dec. '48: opgenomen in .,Beatrixoord". 
Algemene toestand: goed. Hoest niet. Temperatuur subfebrieL B.S.E. 14 mm. 

Cultures van de nuchtere maaginhoud steeds negatief. 
Phys. onderzoek: percussie: geen duidelijke afwijkingen. Auscultatie: rechts 

boven en midden enkele bronchitische geruisen en rechts midden achter 
subbronchiaal ademen. 

Doorlichten: rechter diaphragma beweegt minder goed dan .links. 
Róntgenfoto: vrij grote driehoekige schaduw rechts onder. 
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Planigram: dichte schaduw aan de voorzijde van de thorax. Onregelmatige 
bronchi. Rechter stambronchus vernauwd. Dichte schaduwen rondom de 
rechter hoofdbronchus. 

Bronchoscopie Febr. '49: verbrede carina van de rniddenkwabbronchus; 
nauwe ingang. 

Diagnose: atelectatisch·pneumonitisch proces van middenkwab of deel 
hiervan, tengevolge van hiluskliertuberculose. 

Beloop: geleidelijke afname van de schaduw. 
Bronchoscopie April '49: geen afwijkingen. 
Röntgwjoto Aug. '49: dunne schaduw rechts onder met streperige af

wijkingen. 
Sept. '49: naar huis vertrokken. 
Röntge11/olo Nov. '49: dunne streperige afwijkingen rechts midden en rechts 

onder. 

Epicrise: Planigrafisch was een dicht klierpakket rondom de rechter 
hoofdbronchus te zien, welke een afsluiting van de middenkwab 
(of een deel ervan, hetgeen niet was uit te maken) gaf. Broncho
scopisch werd geen perforatie gezien, alleen een vernauwing van 
de ingang van de middenkwab. 
De vrij talrijke streperige schaduwen in het rechter ondergebied 
waren de induratieve resten van de pneumonitis in de midden
kwab. Er werden geen bronchogrammen gemaakt, zodat niet te 
zeggen is of de middenkwab bronchiëctasie bevatte. 

37. & Patient werd in Mei '49 op 15-jarige leeftijd naar het Consultatie
bureau gestuurd wegens erythema nodosum. B.S.E. {7 mm. 

Röntgmfolo: vergrote rechter hilus en paratracheale lymphklierzwelling. 
Bedrust. 

Röntgenfoto Aug. '49: afwijking iets kleiner geworden. Eind Aug. werd 
patient acuut ziek met hoge temperatuur. Temperatuur reageerde 
enigszins op sulfapraeparaten. In Sept. opnieuw hoge koorts, die vrij 
spoedig daalde. Bleef hoesten. Zou een pneumonie, gevolgd door een 
pleuritis, zijn. 

Röntgenfoto Nov. '49: rechts midden en onder een vrij dichte beschaduwing. 
B.S.E. 38 mm. 

Nov. '49: opgenomen in .,Beatrixoord". 
Algemene toestand: goed. Hoest niet. Temperatuur normaal. B.S.E. 38 mm. 

Cultures sputum en nuchtere maaginhoud negatief. 
Phys. onderzoek: rechts onder, zowel voor als achter, verkorte percussie en 

verzwakt ademgeruis. 
Doorlichten: rechter diapbragma beweegt iets minder dan links. 
Röntgenfoto: rechts onder een wazige sluiering, vrij blijvend van het dia

phragma en tot aan de peripherie van de thorax reikend. Vergrote rechter 
hilus. 

Dwarse foto: dichte schaduw boven diaphragma, speciaal aan de voorzijde. 
Planigram: middenkwabbronchus vrij te zien. 
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Brotu:hoscopie Maart '50: ingang van de middenkwabbronchus sterk ver
nauwd en gezwollen. Er komt enig secreet uit, er is geen duidelijke respiratie. 
De diagnose wordt gesteld op een atelectatisch-pneumonitisch proces van 
de middenkwab, ontstaan na afsluiting van de middenkwabbronchus 
door druk van tuberculeuze hilusklieren. 

Bronchosc�ie Sept. '50: de ingang van de middenkwabbronchus is nog 
duidelijk vernauwd en de carina enigszins verdikt. 

RiJntgenologiscll wordt het proces kleiner en in Dec. '50 is nog een dunne 
schaduw zichtbaar in de 4e intercostaal ruimte. 

Bronchografie Dec. '50: de takken van de middenkwab vullen zich niet zo 
goed als de andere bronchi. Geen ectatische veranderingen. 

Epicrise: hier ontstond in het beloop van een rechtszijdige hilus
kliertuberculose een .,pneumonie", welke achteraf geduid moet 
worden als een pneumonitis achter de obstructie opgetreden. 
Bij bronchoscopie werd een vernauwde middcnkwabbronchus 
gevonden; het secreet, dat uit de bronchus kwam, wees op een 
ontsteking in de desbetreffende kwab. Het werd helaas niet 
microscopisch onderzocht. 
Op de dorsa-ventrale Röntgenfoto werd geleidelijke opheldering, 
dus afname van de ontsteking, gezien. De bronchogrammen ver
tonen weinig destructie. 

38. � Patient begon omstreeks Kerstmis 1949, op 6-jarige leeftijd, te 
hoesten, transpireerde en at slecht. 

Febr. '50: hoge koorts, welke niet op chemotherapeutica reageerde, waarop 
patient Maart '50 in ziekenhuis werd opgenomen. 
PlRQUET positief. 

RiJntgenfolo: rechter midden- en ondergebied vrij dicht beschaduwd. 
Kreeg p.a.s., 4 gram per dag, totaal ruim 400 gram. 

Röntgenfoto Mei '50: rechter hilus vergroot, dichte schaduw rechts onder, 
scherp naar beneden begrensd. Rechter sinus vrij. 
B.S.E. 50 mm. 

Aug. '50: opgenomen in "Beatrixoord". 
Algemene toestand: goed. Temperatuur soms subfebriet Hoest niet, B.S.E. 

19 mm. 
Cultuur nuchtere maaginhoud negatief. 

Phys. onderzoek: rechts voor en achter onder verkorte percussie en verzwakt 
ademgeruis. 

Doorlichten: linker diaphragma beweegt beter dan rechter. 
Röntgenfoto: in het rechtet' ondergebied een egale dichte schaduw, naar 

boven en beneden scherp begrensd. Vergrote rechter hilus met dichte 
vlekken. 

Dwarse fo/o: bandvormige schaduw van de onderpool van de hilus naar 
diaphragma, overeenkomend met laterale segment van de middenkwab 
of voorste basale segment van de onderkwab. 
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Pla11igram: dichte hilusklierscbaduwen, geen zichtbare vernauwing of 
afsluiting van bronchi. 

Brot�choscopie Sept. '50: middenkwabbronchus geen afwijkingen; secreet 
uit de anterobasale tak. Voorwand van de onderkwabbroncbus puilt 
wat uit, juist boven afgang van de anterobasale tak. 'Wegzuigen van 
secreet en aanstippen van de uitpuiling met adrenaline. 
Bij de volgende bronchoscopieën wordt een lichte vernauwing van 
de rechter onderkwabbronchus gezien, deze is ruimer dan de eerste 
keer. 
Röntgenologisch wordt een geleidelijke schrompeling van het beschaduwde 
segment gezien, waarin bovendien kalkafzetting optreedt. Tenslotte 
ontstaat een scherpbegrensde ronde schaduw. 

BrotiCIIOgrafie Sept. '51: de antero·basale tak is niet zo mooi gevuld als de 
andere takken, is ook iets verwijd, echter zeer geringe afwijkingen. 

Röntgenfoto Oct. '51: kastanjegrote schaduwen rechts onder, scberpbegrensd, 
met eeo aantal kleine kalkvlekjes. 

Epicrise: op de dwarse foto viel de enorme klierzwelling op, tenvijl 
slechts een klein deel van de schaduw als atelectatisch longdeel 
kon worden beschouwd. Deze grote hilusklieren hadden aan
vankelijk de gehele rechter onderkwabbronchus + middenkwab
bronchus afgesloten. Later ging deze afsluiting spontaan ge
deeltelijk terug; een segment van de middenkwab of het voorste 
basale segment bleef atelectatisch. Bronchoscopisch was dit nog 
waar te nemen aan de vernauwing in de rechter hoofdbronchus 
boven de anterobasale afsplitsing. Mogelijk was dit een afsluiting, 
alleen door druk veroorzaakt, aan het slijmvlies werden nooit 
afwijkingen gevonden. Ook op het bronchogram waren geen 
belangrijke afwijkingen. 

39. � Patient ging in ]m1i '50 op l.J.-jarige leeftijd naar Consultatiebureau 
voor contactonderzoek. PIRQUET positief. B.S.E. 27 mm. 

Rótltgenfoto: vergrote rechter hilus met aansluitend rechts midden een matig 
dichte schaduw, waarin mogelijk een opheldering. 
Bedrust en p.a.s. (5 g. per dag). 

Sept. '50: opgenomen in "Bcatrix.oord". 
Algemetze toeslat�d: goed. Hoest niet. Temperatuur normaal. B.S.E. 10 mm. 

Cultuur nuchtere maaginhoud steeds negatief. 
Phys. onderzoek: rechts voor onder verkorte percussie en verzwakt adem

geruis. 
Rónlget�folo: rechts midden een sinaasappelgrote, iets vlekkige schaduw, 

met vage begrenzing. 
Dwarse foto: een dichte schaduw in de middenkwab, voornamelijk in het 

laterale deel. 
Plat�igram: om de bronchus van de middenkwab een vrij kleine verdichting; 

in de middenkwab dunnere schaduw. 
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Bronchoscopie Oct. '50: op de mediale wand van de stambronchus, net boven 
de middenkwabbroncbus, een granuloom, waarvan een gedeelte ver
wijderd wordt. Aangestipt met adrenaline. De ingang van de middenkwab
bronchus is vernauwd, met rode en gezwollen carina. 
Bij de volgende bronchoscopieën wordt op dezelfde plaats nog enige 
malen een granuloom gevonden, dat zo goed mogelijk wordt verwijderd 
en daarna met adrenaline en nitras 25% wordt aangestipt. In Juli '51 
is nog een klein putje als litteken van de granulaties gezien. 

Bronchografie A14g. '51: alle takken zijn goed gevuld. De takken van de 
middenkwabbronchus zijn iets van elkaar gedrongen. 

Röntgenfoto Nou. '51: geringe dunne streperige schaduw in de rechter 
middenkwab. 

Epicrise: afgesloten segment van de middenkwab door een tuber
culeuze hilusklier, met granulatievorming in de bronchuswand, 
hetgeen op een doorwoekering van het proces in de bronchus 
wees. Na venvijderen van het granuloom, aanstippen met 
adrenaline 1 %  en nitras argenti 25%, genezen met schrompeling 
van het middenkwabsegrnent, waarin enige kalkafzetting. 

40. c! Patiënt kreeg in Nov. '46 op 2-jarige leeftijd mazelen, bleef daarna 
hangerig, kreeg pneumonie met hoge koorts, die goed op chemothera
peutica reageerde. PIRQUET positief. 
In April '47 weer ziek, koorts, piepen op de borst. 

RIJnJgenfoto: grote knolvormige rechter hilus. 
RöntgenfotoNou. '47: dichte beschaduwing van rechter midden- en ouderge bied 

en matige verplaatsing van het hart naar rechts bij inspiratie. Thuis en in 
ziekenhuis verpleegd, waarbij weinig verandering in het ziektebeeld kwam. 

Dec. '48: opgenomen in "Beatrixoord". 
Hoest veel, niet benauwd. B.S.E. 10 mm. 

Phys. onderzoek: percussie: rechts midden en onder verkort; auscultatie: 
rechts bronchiaal ademen met vochtige rhonchi. Geen wheeze. 

Doorlichten: positieve HoLZKNECHT. Cor reikt bij inspiratie tot de laterale 
wand van de rechter thoraxhelft. 

Röntgenfoto: hoogstand rechter diaphragma. Sterke beschaduwing van het 
gehele rechter midden- en ondergebicd. (Afb. 19). 

Planigram: sterk vernauwde tak van de rechter onderkwabbronchus en 
misschien van de middenkwabbronchus. 

Bronchoscopie januari '49: onregelmatige en rode zwelling in rechter stam
bronchus, welke zwelling niet te passeren is met de bronchoscoop. 
Rechter bovenkwabbronchus wijst naar beneden. 

Bronchogram :  rechter stambronchus sterk vernauwd ! cm voorbij de af
splitsing van de bovenkwabbronchus. De midden- en onderkwabtakken 
zijn ectatisch, de kwabben zijn sterk verkleind. (Afb. 20). 

Diag11ose: schrompelend, atelectatisch, infiltratief proces in rechter midden
en onderkwab met bronchii..'ctasievorming van de midden- en onder
kwabtakken. 
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Therapie: streptomycine 31 g. en p.a.s. 351 g. 
Algemene toestand is matig, patient ziet er niet gezond uit. De cultures 
van sputum en van nuchtere maaginhoud zijn steeds negatief. De sterk 
bronchiëctatische rechter midden- en onderkwab blijven echter een 
gevaar voor de toekomst, zodat 17 Ju/i '50 de kwabben worden verwijderd. 
De operatie wordt goed doorstaan en er doen zich geen complicaties voor. 
De rechter bovenkwab, die voor de operatie bijna de gehele rechter thorax
helft vulde, is goed ontplooid. Het hart blijft in de rechter thoraxhelft 
staan. 

Oct. '50: in goede toestand ontslagen. 
Pathologisch-at�atomisch onderzoek van de verwijderde rechter" midden- en 

onderkwab. Alle bronebi zijn sterk ectatisch verandeJ"d. Geen tuberculeuze 
afwijkingen in long of bronchus aan te tonen. Volgens de patholoog
anatoom wil dit niet zeggen, dat bronchusvemauwing door" tuberculeuze 
hilusklieren, met obstructief infiltraat als gevolg, niet de oor"zaak van de 
ectasie is geweest. 

Epicrise: het is niet zeker te zeggen, of de mazelen in Nov. '46 
activering van de primaire longtuberculose veroorzaakten en de 
pneumonie door tijdelijke afsluiting van een bronchus was 
ontstaan. Tussen April en Nov. '47 trad definitieve afsluiting op. 
Minstens 15 maanden later werd bij de eerste bronchoscopie een 
vernauwde stambronchus gezien, zonder perforatie of litteken; 
wel kwam er vrij veel secreet uit de rechter onderkwab. De 
oorzaak moet obstructie door tuberculeuze hilusklieren zijn 
geweest. 

41. é! Patient had op 11-jarigc leeftijd enige tijd temperatuursverhoging en 
vermageJ"de. 

Röntgenfoto April '50: vergrote rechter hilus en een dichte driehoekige 
schaduw naast de rechter hilus. Bedrust. 

]rmi '50: opgenomen in .,Beatrixoord". 
Algemene toestand: bleek, mager. Hoest niet. Temperatuur normaal. B.S.E. 

31 mm. Cultuur van de nuchtere maaginhoud steeds negatief. 
Phys. onderzoek: rechts midden achter verkorte percussie en verscherpt 

ademen. 
Rontgenfoto: rechts midden een dichte, onscherp begrensde driehoekige 

schaduw naast het hart. 
Dwarse foto: dichte schaduw van de hilus naar achter verlopend, gelegen 

in het apicale segment van de rechter onderkwab. Grote, wazige hilus. 
Brot�choscopie ]11li '50: rechts een vemauwing van de stambronchus, die 

met de nauwe buis met moeite gepasseerd kan worden. In deze veJ"
naU\ving is de middenkwabbronchus met verdikte carina te zien. De 
ingang van de apicale tak van de rechter onderkwab, juist achter de ver
nauwing gelegen, is niet afgesloten. Er is iets secreet in te zien. 

Therapie: p.a.s. 7 g. per dag, totaal 700 g. 
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Bronchoscopie Oei. '50: dezelfde vernauwing, vnl. in zijdelingse richting is 
nog aanwezig. De middenkwabbronchus is a.h.w. vliesvormig afgesloten, 
met slechts een kleine ronde opening. 

Dec. '50: ongeveer hetzelfde beeld. 
Rönlgmfoto Dec. '50: de schaduw rechts midden is afgenomen, er is een 

interlobairlijntje, van de vergrote rechter hilus komend, te zien. 
Eind December '50, na de bronchoscopie, heeft patient gedurende 12 dagen 
hoge temperatuur tot 39°, waarbij een flinke toename van de atelectatisch
pneumonitische schaduw is opgetreden. 

Bronchoscopie Jan. '51: de stambronchus is vernauwd. Het slijmvlies is 
vuurrood, hobbelig en oedemateus. Door druk van de buis komt veel 
secreet uit de apicale tak van de onderkwab. Dit bevat grampositieve 
coccen. Het Z.N.-pracparaat is negatief. Het slijmvlies van de stam
bronclms en ingang van de apicale tak van de rechter onderkwab worden 
met adrenaline aangestipt. 

Therapie: 20 dagen ! gram streptomycine intramusculair. 
Bronchoscopie Maart • 51: de stenose van de stambronchus is onveranderd 

aanwezig, doch de ingang van de apicale tak van de rechter onderkwab 
is normaal en het slijmvlies glad. 

Röt�tgenfoto Nov. '51: de schaduwen in het rechter middengebied zijn dunner 
geworden, er zijn kalkafzettingen in te zien. 

Epicrise: Tuberculose van de hiluslymphklier, waarschijnlijk van 
de lymphoglandulae tracheobronchiales inferiores bad bier 
zowel een stenose van de stambronchus als een afsluiting van het 

apicale segment van de rechter onderkwab veroorzaakt. De stenose 
van de stambroncbus maakte de indruk reeds lange tijd te 
hebben bestaan. De hoge temperatuur na de 3e bronchoscopie 
werd waarschijnlijk door een niet specifieke ontsteking achter de 
afsluiting van het apicale segment van de onderkwab veroorzaakt. 

42. c1 Patient heeft in Nov. '48 op 23-jarige leeftijd koorts gekregen. Na 
14 dagen daalde de temperatuur. PxRgUET positief. Had last van nacht
zweet. Soms pijn in rechter zij. 

R6tllgenfoto: afwijking in rechter long. Bedrust. 
April '49: opgenomen in .,Beatrixoord". 
Algemene toestand: goed. Hoest zelden. Temperatuur onrustig. B.S.E. 

27 mm. In het witte bloedbeeld 9 staafkernigen. 
Spldlltn: steeds negatief. 
Röntgenfoto: knolvormige rechter hilus; dichte, wat streperige beschaduwing 

van rechter midden- en ondergebied. 
Pla11igram: brede rechter hilus, uit verschillende klierschaduwen opgebouwd. 
Bronchoscopie Aug. '49: de ingang van de rechter bovenkwabbronchus is 

rood en gezwolJen, de stambronchus is iets vernauwd. 
Kleine granulatie op laterale wand van de stambronchus. Bij herhaling 
van de bronchoscopie, twee maanden later worden behalve enige roodheid, 
geen afwijkingen meer gezien. 

s S  113 



RänJgenfoto's: geleidelijk kleiner en scherper worden van de schaduwen 
rechts onder. 

Bronchogram Febr. '50: bovenkwabbronchi goed gevuld; bovenkwab duidelijk 
naar beneden verplaatst. Middenkwab normaal. Onderkwab iets ge

schrompeld met bronchiëctasie van de ramus basalis anterior. 

Epicrise: hier werden de resten van een atelectatisch-pneumonitisch 
proces in de geschrompelde rechter onderkwab gevonden, met 
bronchiëctasie van de rarnus basalis anterior. Bronchoscopisch 
was de oorzaak van de bronchusafsluiting niet te vinden, maar 
de schaduwen op het planigrarn van A pril '49 moeten als klier
schaduwen worden geduid, welke, zo niet tijdelijk alle onder
kwabtakken, dan toch zeker een enkele had afgesloten. 

43. !j! Patient ging in ]tmi '50 op 13-jarige leeftijd naar het Consultatie
bureau wegens erythema nodosum. 

Röntgenfoto: rechter hilus vergroot; aantal haardjes perihilair. 
RönJgenfoto Juli '50: linker hilus eveneens vergroot + dunne schaduw 

links boven. 
B.S.E. 13 mm. 

Sept. '50: opgenomen in .,Beatrixoord". 
A lgemene toestand: goed. Hoest weinig. Temperatuur normaal. B.S.E. 15 mm. 

Cultuur nuchtere maaginhoud negatief. 
Phys. onderzoek: geen duidelijke afwijkingen. 

Röntgenfoto: dichte schaduw in het bovengebied van de linker long, naar 
beneden onscherp begrensd. Vergrote hili. 

Dwarse foto: apicale segment van de bovenkwab dicht beschaduwd. 

Bronclloscopie Sept. '50: linker boofdbronchus iets vernauwd in dorsa
ventrale richting; achterwand rood en oedematcus, evenals de ingang 
van de linker bovenkwabbronchus. 

Röntgenfoto Nov. '50: diffuse beschaduwing van linker bovenkwab, terwijl bij 
doorlichten duidelijk het verschijnsel van HoLZKNECHT bestaat. 

Bronchoscopie Dec. '50: linker hoofdbronchus iets naar links verplaatst; 
de ingang van de linker bovenkwabbronchus is halvemaanvormig, .,alsof 
de bovenwand naar beneden is gedrukt". er komt enig secreet uit. 

Röntgenologisch beldert de linker kwab geleidelijk op en blijft alleen 
het apicale segment dicht beschaduwd. Geleidelijk schrompelt dit 
segment. 

Bronchografie Febr. '51: het a pico-posterlor segment vult zich niet. Het 
verschijnsel van HoLZKNECHT verdwijnt, zodra de linker bovenkwab 
meer luchthoudend wordt. 

RDntgenfoto Dec. '51: geschrompeld, streperig, waarschijnlijk bronchiëcta
tisch apicaal segment van de linker bovenkwab. 

Bronchografie Dec. '51: de tak van het a picodorsale segment is direct na de 
splitsing sterk vernauwd; de apicale tak bevat bronchiëctasie; de dorsale 
tak lijkt afgesloten. 
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Epicrise: aanvankelijk was alleen het apicale segment atelectatisch, 
doch na enige maanden trad een atelectase van de gehele linker 
bovenkwab op, welke weer spoedig terugging. 
Bronchoscopie kon de stenose niet opheffen. In het geschrom
pelde apicale segment van de linker bovenkwab thans bron
chiëctasie. 

44. ($ Patient werd in Maart '48 op 4-jarige leeftijd moe en hangerig. 
April '48: naar het Consultatiebureau. 
RiJntgenfoto: linker hilus te breed en te dicht, gaat naar boven in egale 

schaduw over van mediale deel van het linker bovengebied. Rechter 
hilus even�ns vergroot. 
PIRQUET positief. 

Röntgenfoto Juli '48: stationnair. 
Sept. '48: opgenomen in ,.Beatrixoord". 
Algemene toestand: goed. Transpireert iets. Hoest weinig. B.S.E. 20 mm. 
Phys. onderzoek: linker top verkorte percussie en versterkt ademgeruis. 
Röntgenfoto: in het linker bovengebied een dichte schaduw met vergrote 

hilus. 
Bronchoscopie Febr. '49: bovenkwabbronchus goed te vinden, rood slijm

vlies, verder geen afwijkingen. 
Beloop: bij latere bronchoscopieën worden geen afwijkingen gevonden. De 

röntgenfoto's laten een geleidelijke scbrompeling van de linker bovenkwab 
zien, tevens wordt de schaduw minder dicht, er zijn een groot aantal 
kleine dichte vlekken in te zien. De cultuur van de nuchtere maaginhoud 
van April '49 was positief. Bronchogrammen zijn niet gemaakt. 

Röntgenfoto "Nlaarl '50: nadat patient enige maanden uit bet sanatorium 
ontslagen is: dunne, streperige tekening links boven met opgetrokken 
hilus. 

Epicrise: ongeveer 10 maanden na het ontdekken van de atelectase 
links, werd de eerste bronchoscopie verricht. Behalve een sterk 
rood slijmvlies, werden geen afwijkingen gevonden. De vele 
verkalkte haardjes in de schaduw links boven, maakten een 
perforatie van een klier met een uitzaaiing in het apicale en 
misschien in het dorsale segment van de linker bovenkwab 
waarschijnlijk. 

45. ($ Patient ging in Febr. '49 op 2-jarige leeftijd wegens slechte eetlust, 
koorts en hangerig zijn naar de arts. 

Röntgenfoto: linkszijdige perihilaire aandoening. 
juli '49: opgenomen in "Beatrixoord". 
Alg4mene toestand: bleek. Hoest niet. Temperatuur soms subfebriet 

B.S.E. 49 mm. 
Physisch onderzoek: links boven verkorte percussie met verzwakt ademgeruis. 
R�ge11{oto: links boven een matig dichte egale schaduw. 

115 



Dwarse foto: de schaduw is voornamelijk boven en achter in de linker boven
kwab gelegen, er is een dichtere schaduw in te zien. 

Bronchoscopie Sept. '49: secreet in linker hoofdbronchus en in de lingula. 
Geen afsluiting te zien. 
Patient krijgt in aansluiting aan de bronchoscopie ademstilstand, welke 
met kunstmatige ademhaling, lobcline en coramine wordt opgeheven. 
Wegens mogelijk recidief wordt geen bronchoscopie meer verricht, noch 
bronchografie. 
Cultuur nuchtere maaginhoud enige malen positief. 
Röntgenologisch gaat de schaduw geleidehjk terug, doch in juli '50 opnieuw 
enige toename van de schaduw. De behandeling bestaat uit bedrust en p.a.s. 

RèJntge11foto ]1111i '51: links boven nog vrij veel streperige afwijkingen met 
enkele harde vlekjes. 

]11li '51 gaat patient naar huis. 

Epicrise: geen afsluiting of perforatie gezien; wegens de adem
halingstilstand werd de bronchoscopie niet herhaald en werd 
geen bronchografie verricht. Het is dus niet te zeggen of hier 
bronchiëctasie ontstond. 

46. 0' Patient werd in Maart '50 op 14-jarige leeftijd naar het Consultatie� 
bureau gestuurd, omdat hij gedurende enige tijd temperatuursverhoging 
had. Hoestte niet. Pirquet positief. B.S.E. 26 mm. 

Röntgenfoto: links midden tot aan de hilus een kleinvlekkige wazige schaduw. 
Bedrust. 

Röt�lgmfoto ]1mi '50: links midden een matig dichte, vrij grote schaduw. 
Röntgenfoto A11g. '50: afwijkingen nog dichter geworden. 
Sept. • 50: opgenomen in •. Beatrixoord". 
Algemene toestand: goed. Hoest niet. Temperatuur normaal. B.S.E. lO mm. 

Sputum en cultuur van de nuchtere maaginhoud steeds negatief. 
Phys. onderzoek: linker flank iets verkorte percussie, geen duidelijke af

wijkingen bij auscultatie. 
Röntge11joto: in linker long, naast de hilus, een matig dichte onscherp bc· 

grensde mandarijngrote schaduw. Linker hilus vergroot. 
Dwarse foto: naar boven en voren verlopende vrij dunne, iets streperige 

schaduw samenvallend met een deel van het voorste segment van de 
bovenkwab en het apicale segment van de onderkwab. 

B1onchoscopie Nov. '50: linker bovenkwabbronchus geen afwijkingen; uit 
de apicale van de linker onderkwab komt secreet; ingang rood. 
Röntgenologisch wordt de schaduw steeds dunner. 

Epicrise: bronchoscopisch werd alleen wat secreet in de enigszins 
rode ingang van de apicale tak van de linker onderkwab gezien. 
Geen tekenen van een perforatie. Het secreet, dat geen tuberkel� 
bacillen bevatte, wees op ontsteking in het apicale segment van 
de linker onderkwab. Deze pneumonitis was waarschijnlijk van 
niet-specifieke aard, opgetreden achter de afgesloten bronchus. 
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47. & Patient bad in Juli '50 op 6-jarige leeftijd bij schoolonderzoek een 
positieve Pirquet. 

' 

Röntget1foto: de hilusklieren waren beiderzijds vergroot. Tevens was er links 
boven een schaduw aanwezig, waarschijnlijk een atelectase. 
Bedrust. 
Bij latere contrOle waren kleine strooihaardjes rechts te zien. 

NotJ. '50: opgenomen in "Beatrixoord". 
AlgemeM toestand: goed. Hoest niet. Temperatuur 's avonds soms subfebriet 

B.S.E. 16 mm. Cultuur nuchtere maaginhoud negatief. 
Phys. onderzoek: geen duidelijke afwijkingen. 
Röntgenfoto: op de bovenpool van de linker hilus een driehoekige, matig 

dichte schaduw met de basis in de hilus en de top lateraal gelegen. Rechts 
perihiJair een aantal kleine vlekjes. 

Dwarse foto: driehoekige schaduw van de linker hilus naar boven voor 
verlopend, voorste segment van de bovenkwab omvattend. 

Therapie: 5 g. p.a.s. per dag, totaal 500 g. 
Bronchoscopie NO!J. '50: secreet in de bovenkwabbronchus. Verder geen 

afwijkingen. Geleidelijk worden de schaduwen links kleiner en dunner. 
In Maart is een cultuur van de nuchtere maaginhoud positief. 

Rönlge"foto Nov. '51: scherpe streepvormige schaduw op linker hilus. 
Bronchogram Dec. '51: alle takken zijn goed gevuld. Nergens in linker 

bovenkwab bronchiëctasievorming. 

Epicrise: voor de dichte schaduw in de linker bovenkwab kon bij 
bronchoscopisch onderzoek geen verklaring worden gegeven. Er 
werd geen bronchusafsluiting gevonden. Het secreet wees op 
een ontsteking in een van de bovenkwabsegmenten. De aan
doening bleek zonder bronchiëctasievonning genezen. 

48. & Patient is in Jan. '49 op 4-jarige leeftijd ziek geworden. Hoge koorts. 
Hoest wat. B.S.E. 45 mm. 

Röntgenfoto: groot primair complex links. 
Bedrust. 

Röntgenfoto Maart '49: proces is niet veranderd. 
April '49: opgenomen in "Beatrixoord". 
Algemene toestand: matig. Hoest niet. Temperatuur normaal. B.S.E. 13 mm. 
Cultuur nlfchlere maaginh011d: negatief. 
Rölllgenfolo: een dunne, ongeveer ronde schaduw om de linker hilus. Linker 

hilus vergroot. 
Dwarse foto: dichte vlekkige schaduwen om de linker hilus. 

Aanvankelijk wordt de schaduw links geleidelijk kleiner, doch in NotJember 
'49 is er een duidelijke toename van de schaduw links, dit gaat met koorts 
gepaard. Na 14 dagen is het onderste deel van de schaduw opgehelderd 
en blijft een vrij dichte bandvormige schaduw links bestaan. 

Bronchoscopie Dec. '49: lingula heeft een vernauwd lumen. Verder geen 
afwijkingen. 
De schaduw heldert daarna geleidelijk op. 
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Bronchoscopie Febr, '51: geen afwijkingen aan het lumen van de lingula 
meer te zien. 

Röntgenfoto: verkalkte haard naast de linker hilus. 

Epicrise: de beschaduwing van het linker midden- en ondergebied, 
die in Nov. '49 ontstond en waarvan het onderste en laterale deel 
weer in korte tijd ophelderde, bestond uit een atelectase, die met 
vocht in de pleura gepaard ging. Deze pleuritis was in snelle tijd 
weer geresorbeerd. Voor de atelectase werd, behalve de vernauwde 
lingula opening, bronchoscopisch geen oorzaak gevonden. 

A m. 

49. � Patient is in Dec. '48 op 7-jarige leeftijd acuut ziek geworden. Tem� 
peratuur tot 40°, Eind Dec. in ziekenhuis opgenomen. B.S.E. 85 mm. 
PIRQUET positief. 

Röntgenfoto: rechts boven een dichte schaduw. In de fundus oculi en in de 
liquor cerebro-spinalis geen afwijkingen. 

Therapie: bedrust + streptomycine, 
Röntge?Jfoto ]at�. '49: uitbreiding van de schaduw in de rechter long. 
Febr. '49: daling van temperatuur en B.S.E. 
April '49: temperatuur normaal. Schaduw in de rechter long nog meer 

uitgebreid. 
A ug. '49: opgenomen in .,Beatrixoord". 
Algemene toestand: bleek, overigens goed. Hoest wearug. Temperatuur 

ongeveer normaal. B.S.E. 7 mm. Cultures van de nuchtere maaginhoud 
steeds negatief, 

Phys. onderzoek: rechts boven verkorte percussie en ruw ademen. 
RöntgeJJfoto: rechts boven mediaal dichte schaduw en vrij veel verspreide 

haardjes in beide longen. 
Dwarse foto: gesluierd apicaal segment van de rechter bovenkwab. Mediasti

num en trachea naar rechts verplaatst. 
Bronchoscopie Oct. '49: rechter bovenkwabbronchus iets naar achter ver

plaatst, doorgankelijk. 
Röntgenfoto Juli '50: de schaduw in de rechter top wordt geleidelijk kleiner. 
Broncliografie Dec. '50: alleen de voorste en de achterste takken van de 

rechter bovenkwab zijn gevuld en iets naar boven verplaatst: apicale 
segment afgesloten en geschrompeld. De middenkwab is even opgetrokken. 

Epicrise: het ziektebeloop wees op een afsluiting van een tak van 
de rechter bovenkwabbronchus in de loop van een hilusklier� 
tuberculose. De vele uitzaaiingen, die in beide longen gezien 
werden, deden een perforatie van de hilusklier in de bronchus 
vermoeden; deze kon bronchoscopisch niet meer worden aan
getoond. Het proces had een geringe schrompeling van het 
apicale segment tot gevolg, wat leidde tot een lichte optrekking 
van de middenkwab. 

118 



50. � Patient kwam in Mei '48 op 5-jarige leeftijd op het Consultatiebureau 
voor contactonderzoek. 

Röntgenfoto: beiderzijds hilusklierzwelling met een dichte beschaduwing van 
de rechter bovenkwab. Bedrust. 

Eind '49: cultuur van de nuchtere maaginhoud positief. 
Febr. '50: opgenomen in ,.Beatrixoord" . 
.Algemene toestand: goed. Hoest niet. Temperatuur nonnaal. B.S.E. 10 mm, 
RiJntgenfolo: ronde, dichte schaduw in de rechter hilus, eromheen veel dunne 

streperige schaduwen, Rondom de vergrote linker hilus een groot aantal 
kleine vlekjes. 

Dwarse foto: grote ronde schaduw om de hilus; streperige schaduw rechts 
in het voorste segment van de bovenkwab. 

Bronchoscopie Maart '50: geen afwijkingen te zien. 
In Juni is de cultuur van de nuchtere maaginhoud positief. Bij de daarna 
verrichte bronchoscopie wordt weer geen enkele afwijking gezien. 

Röntgenologisch verandert weinig aan het beeld. 
Bronchografie Jan. '51: de voorste tak van de bovenkwabbronchus is afge

sloten. Het apicale segment is naar voren gedraaid en heeft een deel van 
de plaats van het geschrompelde voorste segment ingenomen, de midden
kwab is iets opgetrokken. 

Epicrise: toen patient in het sanatorium kwam, was de ontsteking 
in het afgesloten deel van de bovenkwab tot rust gekomen. 
Bronchusveranderingen werden niet (of niet meer?) gevonden. 
Door de bronchografie bleek, dat de afsluiting was gebleven. 

51. � Patient werd in s�pt. '49 op bijna 3-jarige leeftijd naar het Consultatie
bureau gezonden wegens gebrek aan eetlust en lusteloosheid. 
PIRQUET positief. 

Rlintgenfolo: dichte driehoekige schaduw rechts midden naast het hart. 
Bedrust, 

Jan. '50: opgenomen in "Beatrixoord" . 
.Algemene toestand: goed. Hoest vrij veel. Temperatuurnonnaal. B.S.E. 22mm. 

Cultuur van de nuchtere maaginhoud negatief. 
Phys. onderzoek: naast het sternum rechts verkorte percussie en zeer zwak 

ademgeruis. 
Rlintgenfoto: hart en mediastinum iets naar rechts verplaatst, 

Driehoekige, dichte, scherpbegrensde schaduw naast de rechter hilus. 
Dwarse foto: niet geheel scherpe schaduwin hetvoorste segmentder bovenkwab. 
Planigram: dichte schaduw naast en om de rechter stambronchus. 
Bronchoscopie Maart '50: geen duidelijke afwijkingen gezien. 

Röntgenologisch blijft het proces ongewijzigd. 
Patient wordt half Mei tegen advies mee naar huis genomen. 

Epicrise: bronchoscopisch werden hier geen afwijkingen gevonden, 
zodat het vennocden van een atelectatisch infiltraat in een 
afgesloten segment van de rechter bovenkwab wel verondersteld, 
doch niet aangetoond kon worden. 
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52. CS Patient werd in Febr. '50 op 1!-jarige leeftijd wegens caverneuze 
longtuberculose van de moeder op Consultatiebureau onderzocht. PIRQUET 
positief. 

Röntglmfolo: vergrote rechter hilus en rechts midden dichte schaduw. 
Het kind had geen ziekteverschijnselen vertoond. 

Febr. '50: opgenomen in "Beatrixoord". 
Algemene toesta11d: ziek kind. Hoest niet. Temperatuur normaal. Sterke, 

hypochrome anaemie. 
Cultuur nuclltere maaginlloJ4d: positief. 
Phys. onder:oek: rechts midden voor verkorte percussie met vcrscherpt 

ademgeruis. 
Röntgenfoto: driehoekige melkglasschaduw in het rechter middengebied. 
Dwarse foto: dichte schaduw van de hilus uit schuin naar boven verlopend, 

samenvallend met het voorste segment van de bovenkwab. 
BrotJclroscopie ;'./aart '50: geen afwijkingen, de vertakkingen van de rechter 

bovcnkwabbronchus zijn goed te zien. 
Röntgenologisch wordt de schaduw geleidelijk dunner en er blijft een dunne 
streperige schaduw rechts boven bestaan met vergrote, kalkbevattende 
rechter hilus. 
De verdere cultuur van de nuchtere maaginhoud is steeds negatief. 

Epicrise: het vermoeden op een afgesloten bronchus van het voorste 
segment door een vergrote hilusklier, kon bronchoscopisch niet 
worden bevestigd. Hoogstwaarschijnlijk was de afsluiting meer 
perifeer gelegen. 

53. CS Patient hoestte in Maart '50 op 1-jarige leeftijd. Het bromde en piepte 
op de borst. In Oct. '50 een haemoptoë. Patient heeft daarna nog veel 
gehoest en slijm opgegeven, soms met bloed. 

Röntgenfoto: vergrote rechter hilus met dichte beschaduwing van rechter 
havengebied. Rechter top niet beschaduwd. 
Bedrust; p.a.s. 

Dec. '50: opgenomen in "Beatrixoord". 
A lgemwe toesta11d: goed. Hoest weinig. Temperatuur normaal. B.S.E. 22 mm. 

In het witte bloedbeeld 8 staafkernige leucocyten. Cultuur van de nuchtere 
maaginhoud steeds negatief. 

Phys. onderzoek: percussie: geen afwijkingen; rechts midden ruw adem
geruis. 

Rörltgetlfolo: dichte schaduw rechts midden en brede schaduwband naast de 
wervelkolom. Rechter hilus vergroot. 

Dwarse foto: dichte bandvormige schaduw voor in de bovenkwab, naar 
beneden scherp begrensd, overeenkomend met het voorste segment van 
de rechter bovenkwab. 

BroJJclloscopie Dec. '50: in de rechter hoofdbronchus vrij veel secreet, dit 
wordt afgezogen, waarna een duidelijk lumen van de bovenkwabbronchus 
te zien is. Verder geen afwijkingen. 
Röntgenologisch is er een geleidelijke afname van de schaduw rechts 
midden. 
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Epicrise: de bronchoscopie kon hier geen verklanng geven voor de 
schaduw rechts midden, welke waarschijnlijk op een afgesloten 
voorste segment van de rechter bovenkwab berustte. 

54. eS Patient werd in jan. '49 op 3-jarige leeftijd op het Consultatiebureau 
onderzocht. Was na. mazelen hangerig gebleven. Hoestte en had slechte 
eetlust. 

RlJnlgenfolo: in de rechter long, naast het hart, een matig dichte, ongeveer 
rijksdaaldergrote schaduw. 
MANTOUX 1/1000 positief. Bedrust. 

Febr. '49: dezelfde afwijkingen . 
./ttlaart '49: opgenomen in "Beatrixoord". 
Algemene toestand: tengere, magere jongen. Hoest weinig; temperatuur 

onrustig. B.S.E. 15 mm. 
C�tllures van de n�tchlere maaginnood: negatief. 
Pnys. onderzoek: rechts midden verkorte percussie en wat vcrscherpt 

ademgeruis. 
RiJntgenfo/o: dunne vlekkige schaduw rechts onder met de vergrote rechter 

hilus samenhangend. Peribilair vrij veel kleine vlekjes. Het is niet duidelijk 
of hier alleen een rechtszijdige primaire longtuberculose bestaat of dat er 
ook een atelectase van een deel van de middenkwab is. 

Bronchoscopie Mei '49: onscherpe carina van de middenkwabbronchus; 
voorbij de afsplitsing van de apicale tak van de onderkwab is de onderkwab
bronchus iets vernauwd. 

Verloop: röntgenologisch geleidelijke teruggang van de schaduw rechts 
onder. 

Brotu;hograjle 111ei '50: alle takken zijn goed gevuld. Geen ectasie. 
Patient wordt Mei '50 uit het sanatorium ontslagen. 

Epicrise: er bestond, behalve een hiluskliertuberculose, mogelijk 
ook een tijdelijke afsluiting van een middenkwabbronchus. 
Röntgenologisch bestond er een sterke overeenkomst met de 
foto's van patienten 13 en 15. Deze patienten bleken bij broncho
scopie afwijkingen te hebben, terwijl hier geen duidelijke af
wijkingen werden gevonden en er waarschijnlijk alleen een uit
gebreide primaire long- en hiluskliertuberculose heeft bestaan. 

55. eS Patient kreeg in Oct. '50 op 5-jarige leeftijd, pijn in rechter zij. Hoestte, 
had temperatuursverhoging en bleef lusteloos, ook na het dalen van de 
temperatuur. 

Rönlg�nfolo Nov. '50: dichte schaduw rechts onder en midden. 
PIRQUET positief. 

Nov. '50: opgenomen in "Beatrixoord". 
Algetneen onderzoek: ziek kind. Hoest niet. Temperatuur normaal. B.S.E. 

82 mm. 
Cullu�tr va11 de 1111clltere maagitlhood: positief. 
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Doorlichten: slecht bewegend rechter diaphragma met verleleerde sinus. 
Röntgenfoto: dichte, egale beschaduwing van het midden- en ondergebied 

van de rechter long. Vochtspiegel in het rechter ondergebied, juist boven 
het diaphragma. 

Dwarse foto: bandvormige schaduw van de hilus uit naar voren en een 
dichtere schaduw naar de sinus phrenicocostalis. 

Planigram: dichte schaduw, waarschijnlijk een vergrote hilusklier om de 
middenkwabbronchus. 

Bronchoscopie Nou. '50: geen afwijkingen, er is goede respiratie van de 
middenkwabbronchus. 

Punctie vall het exsudaat: de cultuur van dit exsudaat blijkt positief. 
Röntgenologisch wordt de schaduw rechts onder steeds kleiner. 
Maart '51: nog een cultuur van de nuchtere maaginhoud positief. 
Bronclloscopie Sept. '51: geen afwijkingen. 
Therapie: p.a.s., 5 g. per dag, totaal 500 g. 
RàtJigenfolo Nou .'51: dunne wazige schaduw rechts onder. 

Epicrise: combinatie van atelectase van een deel van de midden
kwab met een rechtszijdige pleuritis. Bronchoscopisch werd niets 
van afsluiting of perforatie gezien. Het positieve sputum wees 
op een actieve ontsteking; deze lag waarschijnlijk verder peripheer. 

56. (! Patient werd in juni '50 op 10-jarige leeftijd naar het Consultatie
bureau gezonden voor contactonderzoek; een broer had erythema nodosum. 
Voelde zich goed. PJRgUET positief. B.S.E. 45 mm. 

RiJnJgenfolo: links een pleuritis en infiltraat in linker long. 
Sept. '50: opgenomen in "Beatrixoord". 
Algemeen onderzoek: bleke, magere jongen. Hoest niet. Normale temperatuur .. 

B.S.E. 15 mm. Cultuur nuchtere maaginhoud negatief. 
Doorliclltet1: linker diaphragma beweegt minder goed dan rechter; linker 

sinus heldert niet fraai op. 
Röntgenfoto: dunne egale schaduw naast de linker hilus; links lateraal dichte 

kleine vlek. 
Dwarse folo: in voorste segment van de bovenkwab dunne schaduw; ver

dichte hilus. 
Hoewel de diagnose atelectatisch-pneumonitisch proces van het voorste 
segment van de linker bovenkwab reeds Sept. '50 was gesteld, wordt 
eerst lt1aart '51, wanneer de schaduw nog dichter is geworden, broncho
scopie verricht. 

Bronchoscopie Maart '51: de bovenwand van de linker bovenkwabbronchus 
is iets onregelmatig. Verder worden geen afwijkingen gezien. 
De röntgenfoto, kort na de bronchoscopie gemaakt, laat een duidelijke 
afname van de schaduwen links zien. 
Op een 3 maanden later gemaakt planigram blijkt de schaduw links 
boven uit een afzonderlijk aantal scherpbegrensde vlekken uiteen te 
vallen. Hiervan is de meest laterale waarschijnlijk de gedeeltelijk verkalkte 
primaire haard en de dichte schaduwen om de bronchus gedeeltelijk 
verkalkte klieren. 
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Epicrise: het was niet zeker of we hier met een ontsteking achter de 
afsluiting te maken hadden, dan wel met een primaire longhaard 
en gezwollen hilusklieren, waaromheen een lichte oedeemvorming 
(perifocale reactie). 

B. 
57. ,;! Patient had in M(J(Irl '47 op 17-jarige leeftijd negatieve PIRQUET. 

Voelde zich niet goed. 
juni '47: naar het Consultatiebureau. 
Röntgenfoto: rechtszijdige hiluskliervergroting. 

Bedrust. Enige weken subfebriele tot febriele temperatuur. 
RiJntgenfoto januari '48: afwijking iets groter geworden. 
April '48: pijn rechts in de zij, kortademig, een week lichte temperatuurs

verhoging. 
juni '48: opgenomen in .,Beabixoord". 
Algemene toestand: bleke, magere man. Hoest weinig. B.S.E. 10 mm. 

PIRQUET positief. 
Sputum: afwi'lSelend zwak positief (+1) en negatief. 
Physisch onder�oek: perc.: rechts achter verkort; ausc.: rechts verzwakt 

ademgem is. 
Doorlichten: rechter diaphragmahelft beweegt weinig, ondiepe en gesluierde 

rechter sinus. 
RiJnlgenfoto: zwelling van de hilusklieren beiderzijds en rechts onder mediaal 

een geringe matig dichte schaduw. Tevens een pleuritisrest rechts. 
Planigram: duidelijk vernauwde rechter stambronchus. 
Bronchoscopie Juli '48: spleetvormige vernauwing in de rechter stam

bronchus. Kaaspropje in laterale wand. 
ProefeJ�:cisie, waarna veel meer kaas te voorschijn komt, welke zoveel 
mogelijk wordt weggezogen. 

Path.-anatomie: tuberculeus weefsel. 
Op mediale wand ulcus met kaasachtig weefsel bedekt. Ook in onder
kwabbronchus wordt nog een ulcus gezien. 

Diagnose: vergrote verkaasde hiluslymphklier met vernauwde stambronchus. 
Therapie: alle ulcera worden geregeld met adrenaline aangestipt en via de 

sonde van METRAs wordt gedurende een maand ± 15 X 100 mg. strep
tomycine in de stambronchus gespoten. Daarna wordt nog 45 g. strepto
mycine intramusculair gegeven, ! g. per dag. Later krijgt patient nog 
p.a.s., in totaal 1200 g. 
Bij de frequent herhaalde bronchoscopieën, in totaal 21 keer, wordt steeds 
kaas verwijderd en worden de granulaties aangestipt met adrenaline en 
trichloorazijnzuur. De behandeling was vooral gericht op de mediale 
wand van de stambronchus. Hier wordt veel tuberculeuze kaas door 
afzuigen en met de proefexcisietang verwijderd, zodat tenslotte een holte 
ter plaatste ontstaat, welke zowel op de planigrammen als op het broncho
gram duidelijk is aan te tonen. (Afb. 21). De geledigde lymphklier commu· 
niceert door een brede opening met de bronchus. Tenslotte wordt deze 
een uitbochting van de stambronchus, die met glad slijmvlies bekleed is, 
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de iets lichtere kleur van het slijmvlies wijst op de aanwezigbeid van 
littekenweefsel. De aandoening van de laterale wand is vrij spoedig 
genezen en in littekenweefsel overgegaan. 

Epicrise: bij deze patient was de verkaasde lymphklier tijdens de 
bronchoscopie geperforeerd. Er werden grote hoeveelheden tuber
culeuze kaas verwijderd. Tenslotte ontstond een holte in de klier, 
die aanleiding gaf tot een uitbochting van de mediale wand van 
de stambronchus. Daarnaast was op de laterale wand ook een 
ulcus met kaasbeslag te zien, dat niet op een directe perforatie 
van een klier, maar op een doorwoekeren van de tuberculeuze 
ontstekingvan een, lateraal van de bronchus gelegen, klier berustte. 
Het verwijderen van de tuberculeuze kaas en granulatieweefsel 
en het aanstippen met adrenaline en trichloorazijnzuur tijdens de 
bronchoscopie, was het belangrijkste van de therapie. De waarde 
van de streptomycine- en p.a.s.-therapie was moeilijk te schatten. 
Ongetwijfeld droegen zij bij ter voorkoming van verse uitzaaiingen. 

58. <)' Patient kwam in Sept. '49 op 15-jarige leeftijd op het Consultatie
bureau wegens contactondcrzoek. Er werd rechts een hilusklierzwelling 
gevonden, PIRQUET positief. Bedrust. 

Sept, '49: opgenomen in .,Beatrixoord", 
Algeme11e toesla11d: goed. Hoest niet. Nachtzwcet. Temperatuur normaal. 

B.S.E. 7 mm. 
Sputum: bij direct onderzoek zwak positief ( +1). 
Phys. onderzoek: percussie: geen afwijlcingen, rechts midden verzwakt 

ademgeruis. 
Röntgenfoto: knolvormige vcrgrote rechter hilus met rechts onder een vrij 

dunne streperige haard; linker hilus eveneens vergroot. 
Plattigram: dichte, scherpbegrensde schaduw om de stambronchus, onder de 

afgang van de rechter bovenkwabbronchus. 
Diagnose: rcchtszijdige primaire Jonghaard en geringe zwelling van de 

hilusklieren. 
Het sputum is nog een keer zwak positief ( +1 ), waarop besloten wordt tot 

Broncl10scop�e Dec. '49: behalve enig secreet in de cardiale tak rechts, worden 
geen afwijkingen gezien. De bronchoscopie wordt later nog enige keren 
herhaald, doch zowel rechts als links ziJn geen zichtbare afwijkingen. 
De schaduw wordt röntgenologisch geleidelijk dunner en er ontstaan 
kalkafzettingen zowel in de vcrgrote hilusklier als in de rechtszijdige 
primaire haard. 

]tdi '50 wordt patient uit het sanatorium ontslagen. 

Epicrise: herhaaldelijk uitgevoerde bronchoscopie bij patient met 
een rechtszijdige primaire long- en hiluskliertuberculose, die een 
paar keer zwak positief sputum opgaf, leverde geen zichtbare 
bronchusafwijkingen op. 
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59. � Patient kwam in Juli '46 op 19-jarige leeftijd op het Consultatie
bureau wegens contactonderzoek. Geen afwijkingen. 

Röntgerzfoto ]a11. '47: primair complex links. Hoest en geeft sputum op. 
B.S.E. 20 mm. Bedrust. 

RiJnlgellfoto April '47: dichte schaduw links onder. Pleuritis. 
Röntgenfoto juli '47: schaduw links onder minder dicht. Primair complex 

kleiner geworden. 
Oei. '47: sputum zwak positief bij direct onderzoek. B.S.E. S nam. 

Röntgenologisch afname van de schaduwen. 
Mei '48: opgenomen in .,Beatrixoord". 
Algeme?U toestand: goed. Hoest weinig. Temperatuur normaal. B.S.E. 21 mm. 

Sputum zwak positief ( +2) bij direct onderzoek. 
Phys. onderzoek: links axillair vcrkorte percussie met ruw ademgeruis. 
Door/ieMen: linker diaphragma beweegt minder dan rechts; sinus adhaerent. 
Röntgerzfoto: vergrote linker hilus, pleuritisrest links. 
Planigram: achter in de linker hilus enkele grotere en kleinere dichte 

vlekken. 
Bronclloscopie Juni '48: witkazig beslag op de achterwand van de linker 

ondcrkwabbronchus, 1 cm onder de afsplitsing van de bovenkwabbronchus. 
Dit wordt met tang verwijderd, waarna fistel zichtbaar wordt. 

Therapie: streptomycine 50 g.; 1 gram per dag. 
Bij de volgende bronchoscopieën in juli, Sept. en Jarz. '49 wordt ter 
plaatse van de oude fistel een klein litteken gezien. 
Röntgenologisch worden de hilusafwijkingen kleiner en het sputum 
negatief, zowel bij direct als cultureel onderzoek. 

RlJntgenjoto juni '49: in de kwab, in het verloop van de bronchus, enkele 
haard jes. 

Juli '49 wordt patient ontslagen. 

Epicrise: Er ontstond bij een primaire long� en hiluskliertuberculose, 
gecompliceerd door een linkszijdige pleuritis, een klierperforatie 
in de linker ondcrkwabbronchus, welke geen bronchusafsluiting 
veroorzaakte, doch waarop de aandacht gevestigd werd door het 
positieve sputum. 
De perforatie werd gevolgd door een bronchogene uitzaaiing, 
waarop de baardjes, die in het verloop van de apicale bronchus 
van de linker onderkwab liggen, wezen. 

60. � Patient ging in Febr. '47 op 26-jarige leeftijd naar het Consultatie
bureau wegens moeheid en vermagering. Hoestte en gaf sputum op. 

Röntgenfoto: rechts boven en midden een kleine schaduw. Linker hilus ver
groot, met enige perihilairc infiltratie. 
Sputum positief. Soms iets bloed bij sputum. 

Planigram linker hilus N011. '47: caverne aangetoond. (Afb. 22). 
Febr. '48: opgenomen in .,Beatrixoord". 
Algemene toestalld: magere man. Hoest af en toe. B.S.E. 4 mm. Sputum: 

zwak positief (+1). 
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Phys. onderzoek: percussie geen duidelijke afwijkingen; ruw ademgeruis 
links midden. 

RDntgenfoto: matig dichte schaduw bij linker hilus. 
Planigrana: een centgrote wazige haard in linker hilus met een kleine op

heldering. 
Bronchoscopie juli '48: in de achterwand van de linker onderkwabbronchus, 

tussen ingang van de bovenkwabbronchus en apicale deel van de onder
kwab, rood en gezwollen slijmvlies. 

Tllerapie: streptomycine 50 g., 1 g. per dag. 
Planigram juli '48: geen holte meer in linker hilus te vinden. Sputum nog 

zwak positief. 
Bij de volgende bronchoscopieën in Oct. '48 en Dec. '48 is het slijmvlies 
op dezelfde plaats nog gezwollen en hyperaemisch. In April '49 worden 
geen afwijkingen meer gezien. 
Sinds jan. '49 is het sputum negatief, ook cultureel. 

Planigram J•mi '49: op de plaats van de oorspronkelijke caverne is nu een 
litteken zichtbaar. 

Dorsoventrale foto: de linker hilus is nog licht vergroot, in het rechter boven
gebied zijn enkele vrij dunne, streperige afwijkingen zichtbaar. 

Epicrise: De tuberculeus ontstoken hilusklier perloreerde en liet 
een "caverne ganglionnaire" achter, zoals deze holtes in de 
ontledigde tuberculeuze lymphklier het eerst door PARROT 
werden genoemd. De fistel werd nooit aangetoond, hetgeen ver
klaarbaar was door de zwelling van het slijmvlies en het feit, 
dat deze fistels zeer klein kunnen zijn. De holte sloot zich vrij 
snel, mogelijk bevorderd door de streptomycinebehandeling. 

61. � Patient werd omstreeks Kerstmis 1950 op 20-jarige leeftijd lusteloos 
en had geen eetlust. Kreeg erythema nodosum. 

Röntgenfoto jan. '51: longhaard rechts onder en een vergrote rechter hilus. 
Pla"igram: onderpool van de rechter hilus sterk vergroot. 
]a11. '51: opgenomen in 1\lilitair Hospitaal. 
Algemene toesla1ul: goed. Hoest weinig. Sputum: ZIEHL NEELSEN pmeparaat 

in Februal'i positJef. 
Physisch onderzoek: geen afwijkingen. 
Róntge11joto: als voor de opname. 
Brouclloscopie Febr. '51: carina van de middenkwabbronchus verdikt, daar

onder uitpuilen van de mediale wand der onderkwabbronchus. 
PlanigranJ }.1 aart '51: vernauwing van de rechter onderkwabbronchus. 

Middenkwabbroncbus eindigt in dichte klierschaduw. 
Bro,zchoscopie �lei '51: onder de ingang van de middenkwab bombeert de 

mediale wand van de onderkwabbronchus. IGeinegmnulatieopde topvan 
de zwelling. Proefexcisie. Path.-anatomisch: tuberculeus granulatieweefset 
Bij de volgende bronchoscopie wordt de klier aan de voorkant zo ruim 
mogelijk opengemaakt en de holte (,.caverne ganglionnaire") gecuretteerd. 

Röntgenfoto Juli '51: de longhaard is kleiner en dunner geworden. 
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Bronchoscopie A ug. '51: kleine klierholte met een weinig kaas. 

In Sept. en Oei. geen kaas meer, alleen een enkele granulatie. 
Bronchoscopie Nov. '51: in het lumen van de klier en gedeeltelijk in de 

bronchus weer veel kaas, welke zo nauwkeurig mogelijk wordt verwijderd. 

Dec. '51: geen uitpuilende kaas meer; perforatieopening is kleiner geworden. 
Het geheel maakt een genezende indruk. 

Therapie: p.a.s.: totaal 1000 gram en tubercazon: enkele grammen. 

Epicrise: Zodra het positieve sputum werd gevonden, werd 
bronchoscopie gedaan waarbij een zwelling van de mediale wand 
van de rechter onderkwabbronchus werd gevonden. Toen door 
proefexcisie het tuberculeuze karakter van de aandoening vast
stond werd de zwelling ruim opengemaakt en de kaas verwijderd. 
Daarna trad genezing op. 

62. & Patient is in juni '46 op 21-jarige leeftijd acuut ziek geworden met 
hoge koorts en hoofdpijn. Hoestte en gaf sputum op, dat bij direct onder
zoek positief bleek te zijn. 

RiJnlgenfoto: beiderzijds hilusklierzwelling en rechts onder een primaire 
haard, benevens enkele strooihaardjes. 

juni '46: opgenomen in Militair Hospitaal. 
Algemene toestand: matig. Temperatuur onrustig. B.S.E. 9 mm. Sputum 

afwisselend negatief en zwak positief ( + 1). Door de bedrust verbetert 
de algemene toestand snel en op de röntgenfoto worden de afwijkingen 
scherper en dunner. Het sputum is echter af en toe zwak positief, terwijl 
positieve en negatieve cultures elkaar afwisselen. Op de röntgenfoto kan 
geen verklaring voor het positieve sputum worden gevonden. 

Bronchoscopie jan. '48: Het slijmvlies van de rechter hoofdbronchus is 
rood en oedemateus. Tegenover de afgang van de bovenkwabbronchus 
worden in de wand van de hoofdbroochus twee openingen gezien, waaruit 
"kaas" komt. Granulaties in de omgeving. De kaas wordt zoveel mogelijk 
afgezogen en de granulaties aangestipt. 

Therapie: streptomycine 1 gram gedurende 50 dagen. 
De bronchoscopie wordt geregeld herhaald en steeds wordt kaas en 
granulatieweefsel aangetroffen. 
In januari 1949 1000 gram p.a.s. 

Bronchoscopie Oei. '49: geen kaas meer te zien, het slijmvlies is normaal van 
kleur en op de plaats van de perforatie bestaat een intrekking met grijs 
littekenweefsel. Het proces maakt de indruk te zijn genezen. 
De sputumcultures van Febr. '50 zijn echter weer positief. 

Bronchoscopie llfaarl '50: een vrij diep putje in het slijmvlies van de rechter 
hoofdbroochus op de plaats van de oude perforatieopening, in het putje 
is rood granulatieweefsel zichtbaar. 

In Juni '50 is hetzelide putje nog te zien, doch de bodem is niet meer rood 
verkleurd. 

Röntgenfoto juni '50: vrij dichte, iets streperige hili; een aantal scherp
begrensde dichte vlekjes links onder. 
Het proces kan nu definitief als genezen worden beschouwd. 
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Epicrise: het steeds weer positief zijn van het sputum deed in 
Jatt. '48, toen de longafwijkingen reeds een genezen indruk 
maakten, besluiten tot bronchoscopie, waarbij de manifeste 
perforatie in de rechter hoofdbronchus werd gevonden. 

63. & Patient kreeg in 1946 hiluskliertuberculose in Indonesië, welke ogen
schijnlijk gunstig verliep. In Mei '47 na repatriëring plotseling ziek ge· 
worden met hoge koorts en pijn in de linker zij. Had een pleuritis cxsuda
tiva. Bleef daarna hoesten. 

Juli '48: opgenomen in 1\lilitair Hospitaal. 
Algemene toesta11d: goed. Temperatuur normaal. Hoest af en toe. 

Sputum: ZtEHL NEELSEN negatief. 
Ph,•sisc/J onderzoek: links achter onder geringe demping met verzwakt 

ademgeruis. 
Rontgenfoto: vergrote hilusklier rechts en een geringe pleuritisrest lînks. 

Sputum: cultuur in Oei, '48 positief. 
Brouclloscopie Oei. '48: op de mediale wand van de rechter hoofdbronchus 

is het slijmvlies rood met duidelijke granulaties. 
Pathologisch-anatomisch onderzoek: tuberculeus granulatieweefseL 

Therapie: Gedurende 50 dagen 1 g. streptomycine. 
Bij de bronchoscopie in November wordt een duidelijke perforatieopening 
gezien, gelegen in het rode. gezwollen en wat granulerendc slijmvlies. Er 
wordt kaas uit de opening gezogen en de granulaties aangestipt. De 
bewerking wordt verschillende malen herhaald. 

Bronchoscopie Febr. '49: de granulaties zijn grotendeels verdwenen; er is 
een schone perforatieopening. 

In .Mei is de opening nog niet geheel verdwenen. 
BrotJclloscopie Juli '49: op de plaats van de perforatieopening een klein 

rood putje met vrij hard bindweefsel. 
Nov. '49: hard ingetrokken litteken op de plaats van de perforatic met 

bleek slijmvlies. 
Ro1Jigwfoto Nov. '49: streperige, iets vergrote rechter hilus en linkszijdige 

pleuri tisrest. 

Epicrise: ongeveer 2 jaar na het ontstaan van de hiluskliertuber
culose, werd de geperforeerde klier gevonden. Met locale behande
ling genas de aandoening in ongeveer 8 maanden. 

64. & Patient kreeg in A 11g. '47 op 19-jarige leeftijd pijn in de borst met diep 
ademhalen. Hoge temperatuur, die na negen dagen daalde. 

Rö11tgen/olo: vergrote linker hilusklieren. Bedrust. 
Oef. '47: opgenomen in Militair Hospitaal. 
AlgewetJe /oesta11d: goed. B.S.E. 12 mm. Temperatuur normaal. Hoest niet. 
Physiscll onderzoek: geen afwijkingen. 

Sputum: aanvankelijk negatief; in December een positieve cultuur. 
RöJJ/getJ/oto Dec. '47: geen verandering ten opzichte van de foto van 

Aug. '47. 
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Planigrafie lit1ker hilus: het lumen van de linker hoofdbronchus vertoont 
onder de afgang van de bovenkwabbronchus een onregelmatigheid. 

Broncl1ografie: de onregelmatigheid in de linker hoofdbronchus is nu duide
lijker te zien. 

Bronchoscopie Jan. '48: granulaties in de linker bovenkwabbronchus juist 
onder de afgang van de bovenkwab. Gezwollen rood slijmvlies, waardoor 
het lumen van de bovenkwabbronchus vernauwd is. 
Proefexcisic. Pathologisch-anatomisch onderzoek: tuberculeus granulatie
weefsel. 

Therapie: streptomycine, 1 gram gedurende 50 dagen. 
Bij de dikwijls herhaalde bronchoscopieën wordt steeds een rood slijmvlies 
gezien met enkele granulaties. 

Bronchoscopie Oei. '48: juist onder de afgang van de linker bovenkwab
bronchus een perforatieopcning, waaruit kaas puilt. Het slijmvlies is 
rood en gezwollen. De kaas wordt zoveel mogelijk verwijderd en het rode 
slijmvlies met adrenaline aangestipt. 
Frequent herhaalde bronchoscopie, waarbij steeds kaas wordt verwijderd 
en het rode slijmvlies wordt aangestipt. 

Bronchoscopie Oei. '49: geen kaas meer zichtbaar, op de plaats van de fistel 
waarschijnlijk littekenweefsel. 

Therapie: p.a.s. 1000 gram. 
Bronchoscopie Maart '50: op de oude perforatieplaats is een litteken te zien, 

vcrder is het slijmvlies gaaf. 
RèJntgenfoto Maart '50: scherpe streperige schaduwen in de nog iets vergrote 

linker hilusklier. 

Epicrise: de aandacht werd, behalve door het positieve sputum, ook 
door·planigram en bronchogram, gevestigd op de bronchusaandoe
ning. Aanvankelijk werd slechts granulatieweefsel in de bronchus 
gezien; ondanks de streptomycinebehandeling ontstond een per
foratie van een tuberculeuze lymphklier, welke langzaam genas. 

65. c1 Patient kreeg in April '48 op 18-jarige leeftijd pijn in de borst. 
Hoestte niet. 

RèJnlgenfolo: vergrote linker hilusklier. 
Bedrust. 

Juni '48: opgenomen in Militair Hospitaal. 
Algemene toestand: goed. Hoest niet. B.S.E. 9 mm. 
Phys. onderzoek: geen afwijkingen. 

De algemene toestand verbetert goed, echter de sputumcultuur is in 
Juli en A flgflslus positief. 
Op de Röntgenfoto is geen verandering te zien. 

Bronchoscopie s�pt. '48: het slijmvlies van de linker bovenkwabbronchus 
vertoont even voorbij de afsplitsing het beeld van een .,steenpuist", die 
op doorbreken staat. 

Herhaling Nov.: .,de steenpuist" is doorgebroken, er wordt veel pus en 
kaas weggezogen. De omgeving wordt met adrenaline aangestipt. Het 
wegzuigen en aanstippen wordt om de paar weken herhaald . 
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Therapie: streptomycine, totaal 62 gram. 
In Febr. '49 is bet slijmvlies van de linker bovenkwabbroncbus rood, doch 

gaaf. 
In Oei, '49 is de roodheid ook verdwenen en op de plaats van de oude per· 

foratie is een scherp ingetrokken litteken te zien, 
Rontgenfoto Oct. '49: geringe geindureerde resten van de hilusklier, 

Epicrise: de perforatie van de tuberculeuze hilusklier ontstond hier 
zonder duidelijke clinische verschijnselen. De positieve sputum 
cultuur vestigde de aandacht op een bronchusaandoening, welke 
daarna bij bronchoscopie gevonden werd. 
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HOOFDSTUK VII 

N A D E R E B E S C H O U W I N G  VAN D E  
E I G E N  PAT J E N T E N  

Het is van belang na te gaan of de waarnemingen bij onze 
patienten overeenstemmen met de gegevens uit de literatuur en of 
op grond hiervan belangrijke conclusies omtrent diagnostiek en 
therapie kunnen worden getrokken. 

L e e f t ij d  e n  g e s l a c h t  v a n  d e  p a  t i  e n  t e n. 
De jongste patient was 1 jaar en de oudste 26 jaar, toen de 

tuberculeuze afwijking werd ontdekt. Er waren totaal 48 manne
lijke en 17 vrouwelijke patienten; onder de mannelijke patienten 
waren 5 militairen uit het Militaire Hospitaal, de overige 60 pa tienten 
werden allen verpleegd in het sanatorium "Beatrixoord" te Appel
scha. Uit deze cijfers blijkt, dat een veel groter aantal mannelijke 
dan vrouwelijke patienten een hiluskliercomplicatie heeft gekregen. 
Dit verschijnsel werd ook door PAUNZ gezien. LÊVI-VALENSKI en 
medewerkers hadden 18 mannen en 6 vrouwen bij hun 24 patienten 
met een geperforeerde hiluskliertuberculose. 

De leeftijdsverdeling van onze patienten is in tabel 1 te zien. 

TABEL 1. 

I 1-2 I 3-5 I 6-9 1 10-131 14-161 17-20 I 21-25 I Totaal 

i! I 8 11 9 3 I 7 5 I 5 I 48 

� 2 6 4 2 - 1 2 17 

Van het veertiende jaar af hebben wij de pa tienten tot de volwasse
nen gerekend, zodat deze groep 45 kinderen en 20 volwassenen omvat. 

Een belangrijke vraag is, op welk tijdstip gedurende de ziekte 
de complicatie optreedt en wanneer op de röntgenfoto deze compli
catie te zien is. Dit is zeer moeilijk, omdat bij de meeste patienten 
niet bekend is, wanneer de hiluskliertuberculose is ontstaan. Slechts 
bij die patienten, bij wie geregeld röntgenologische controle plaats 
vond, is zowel het tijdstip van het ontstaan der hiluskliertuberculose 
als dat van het optreden der complicaties met wat groter nauw
keurigheid te bepalen. 
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Bij 22 patienten konden we dit nagaan. Het resultaat is in tabel 2 
weergegeven. 

TABEL 2. 

Maanden tussen ontdekken hilusklier-
tuberculose en optreden complicaties 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Totaal 

Patienten, bij wie röntgenfoto 
complicatie verraadde 2 2 3 4 3 1 2 2 1 0 2 0 0 22 

Complicatie op grond van 
sputumonderzoek gevonden 2 1 2 1 1 7 

Bij 15 van de 22 patienten trad de complicatie, die door het 
röntgenonderzoek werd aangetoond, dus binnen 6 maanden na het 
ontdekken van de hiluskliertuberculose en bij 7 van de 22 binnen 
het jaar op. 

Bij de 8 volwassenen uit groep B, met een hilusklierperforatie, 
waren op de röntgenfoto geen verschijnselen van een bronchus
afsluiting of bronchogene strooiing te zien, maar het positieve 
sputum vestigde de aandacht op een perforatie. Hiervan hadden 7, 
toen ze ziek werden, een hiluskliertuberculose. De complicatie 
werd bij 4 van hen 9 tot 13 maanden en bij drie 2 tot 5 maanden 
na het ontdekken der hiluskliertuberculose gevonden. Deze tijd 
was gemiddeld langer dan bij de 22 patienten met op de röntgen
foto zichtbare complicaties. Dit is te begrijpen, daar de afwijkingen 
op de röntgenfoto direct de complicatie aantoonden en bij de laatste 
groep dikwijls lange tijd nadat de perforatie was opgetreden, eerst 
aan deze mogelijkheid werd gedacht. 

In het algemeelt kan mm dus zeggen, dat de complicatie bij het 
overgrote deel der patie11ten bim1e1t het jaar na het ontstaan der hilus
kliertuberculose optreedt, bij veel patienten zelfs binnen het half jaar. 
Dit stemt overeen met de waarnemingen van DuFOURT en MouNIER
KUHN, die de meeste complicaties tussen de Se en 12e maand zagen 
optreden. Volgens GöRGENYI-GÖITCHE en KAssAY en ook volgens 
ScHWARTZ zouden juist de klierdoorbraken vroeger ontstaan, ge
middeld tussen de 4e en 6e maand. Volgens hen treedt de compli
catie eerder op naarmate het kind jonger is. 

Bij patient no. 10 werd in Juni '49 geen afwijking gevonden, 
een maand later werd een primaire haard rechts gezien en 2 maanden 
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later een sluiering in het bovengebied van de rechter long. Hier 
ontstond dus binnen 3 maanden bij een ogenschijnlijk gezond kind 
een obstructie-infiltraat. 

Patient no. 27 had Mei '48 nog geen zichtbare afwijking, de 
PIRQUET was negatief; een maand later werd het kind acuut ziek 
met een afsluiting van de rechter bovenkwab, terwijl de PIRQUET 
positief was geworden. 

Patient no. 31 vertoonde 3 maanden vóór het ontdekken van de 
hiluskliertuberculose nog geen enkele afwijking, 8 maanden later 
was zowel het voorste segment van de rechter bovenkwab als het 
apicale segment van de linker bovenkwab beschaduwd. Hieruit 
blijkt, dat patienten met hil11skliertuberculose nauwkeurig, liefst 
clinisch, moeten worden geobserveerd en dat ook bij geringe verande
ringen in de algemene toestand nader onderzoek is aangewezen. 

De tegenstelling tussen de geringe klachten en de afwijkingen, 
die bij vele lijders aan tuberculose dikwijls wordt gezien, werd 
ook bij onze patienten meermalen waargenomen. Toch blijkt bij 
nauwkeurig navragen, dat het merendeel klachten had, die de 
patient of zijn omgeving deed besluiten een arts te raadplegen. 
Slechts enkelen hadden zeer geringe of geen klachten, zodat niet 
aan ziekte werd gedacht. Bij 7 van onze patienten werd bij toeval, 
door contact- of schoolonderzoek, de afwijking gevonden, nl. bij 
de no.'s 33, 39, 47, 50, 52, 56 en 58. Bij 6 van hen werden op de 
röntgenfoto afwijkingen gevonden, die direct op een complicatie 
van hiluskliertuberculose wezen, terwijl bij patient no. 58 een 
hiluskliertuberculose met positief sputum bestond. Bij één was 
een positieve PIRQUET de aanleiding voor een nader onderzoek. 
Bij 5 kinderen, die wegens een, bij contact- of schoolonderzoek 
gevonden, hiluskliertuberculose een rustkuur deden, trad tijdens 
deze rustkuur een bronchusafsluiting met soms een perforatie van 
een hilusklier op. Bij één van hen, nl. bij patient no. 2, gebeurde 
dit in het sanatorium, bij patient no. 7 in een kindertehuis en bij 
de overige 3 kinderen thuis. In totaal hadden 10 kinderen en 2 
volwassenen geen klachten, toen er röntgenologisch en broncho
scopisch afwijkingen werden gevonden. 

geen klachten 

klachten 

TABEL 3. 
{ 7 complicatie 
� 5 hiluskliertuberculose } tijdens rustkuur complicatie 

� 23 hiluskliertuberculose 
l 30 complicatie 
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De overige 53 patienten werden op grond van de anamnese of 
van de afwijkingen door de arts geconstateerd, naar het C.B. voor 
nader onderzoek verwezen. Hiervan hadden 23 bij röntgenologisch 
onderzoek vergrote hilusklieren met soms een zichtbare primaire 
longhaard en 30 hadden afwijkingen, die reeds op een afsluiting 
van een bronchus wezen. Bij de eerste 23 patienten waren echter 
enkele bij wie later een perforatie van een hilusklier bij broncho
scopisch onderzoek werd gevonden. Bij 2 van deze 23 patienten 
werd ook nog een pleuritis exsudativa gevonden. 

Enkele ziekteverschijnselen zullen iets nader worden besproken, 
omdat zij dikwijls de reden waren, dat de patient onder behandeling 
van de arts kwam en de diagnose bij een aantal patienten vroeg
tijdig kon worden gesteld. 

a. Hoesten. Bij 25 patienten was hoesten het verschijnsel. 
waarvoor ze onder behandeling kwamen. Dit ging soms gepaard 
met temperatuursverhoging of slechte eetlust. 

Bij 2 patienten, no. 9 en no. 19, was de aandoening opgetreden 
in aansluiting aan een zogenaamde kinkhoest. Het is echter waar
schijnlijk, dat hier een "kinkhoestachtige'' hoest bestond door de 
hiluskliertuberculose. Deze "toux coqueluchoïde" werd bij één van 
de 2 patienten gedurende de eerste maanden van zijn sanatorium· 
verblijf ook nog waargenomen. Bij patient no. 23 ontstond deze 
hoest gedurende de bedrust thuis; korte tijd later werd hij op
genomen. Bij bronchoscopie bleek een uitgebreide perforatie in de 
linker hoofdbronchus te bestaan. Bij aandachtig nalezen van de 
ziektegeschiedenis bleek het begin van de perforatie samen te 
vallen met het ontstaan van de "kinkhoest". Het "bitonale" of 
metallisch hoesten, waarover in de literatuur dikwijls gesproken 
wordt, hebben wij nooit gehoord. 

b. Wheeze. Bij 4 patienten, 3 volwassenen en 1 kind, was een 
duidelijke "wheeze", ook zonder stethoscoop, te horen. 

c. Kortademigheid. Een ernstige dyspnoe is nooit geconstateerd, 
wel klaagden enkele patiënten in het begin van hun ziekte over 
kortademigheid, soms werd een lichte cyanose van het gelaat waar
genomen. 

d. Temperatm�rsverhoging. Een acuut ziektebeeld, gepaard gaande 
met hoge koorts, dat aan een lobaire pneumonie deed denken, 
trad bij 18 patienten op. Hieraan werd vooral gedacht, als bij 
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percussie een vrij uitgebreide demping in één der longen werd 
gevonden. Daar toediening van chemotherapeutica en antibiotica 
gewoonlijk geen succes had, was nader onderzoek nodig en daarbij 
werd dan de tuberculeuze aetiologie van de aandoening ontdekt. 
Vijf van deze patienten bleken bij onderzoek alleen een hilusklier
tuberculose te hebben en geen obstructie-pneumonitis. Bij één 
patient ontstond de obstructie-pneumonitis gedurende de rustkuur, 
waarbij hoge temperatuur gedurende 14 dagen optrad. Bij patient 
no. 4û ontstond de afsluiting van de rechter midden- en onderkwab
bronchus, toen de koorts reeds weer gedaald was. Drie van deze 
5 patienten waren volwassenen, bij wie de aandoening acuut begon 
en bij wie bij nader onderzoek een hilusklierperforatie werd ge
vonden. Bij één van hen ontstond een bronchogene uitzaaiing, die 
waarschijnlijk de oorzaak van de koorts is geweest. Bij deze 18 
patienten waren 11 kinderen en 7 volwassenen. 

De hoge koorts kan ondanks de rustkuur optreden. Behalve bij 
het patientje, dat hierboven is beschreven, ontstond deze ook nog 
bij 3 anderen, die de rustkuur thuis hielden. 

Twaalf patienten hadden een lichte temperatuursverhoging, die 
na opname in het sanatorium nog lange tijd bleef bestaan. De 
anderen hadden een normale temperatuur gedurende hun rustkuur. 
Hierbij moet men bedenken, dat de inlichtingen over het tempe
ratuursvedoop van de thuiskurende patienten zelden betrouwbaar 
zijn. Bij een aantal patienten wordt de temperatuur niet geregeld 
gecontroleerd, eerst na de opname wordt een betrouwbaar beeld van 
de temperatuur verkregen. We mogen toch concluderen, dat, als 
we over een betrouwbare temperatuurscurve beschikken van 
patienten met een hiluskliertuberculose, het optreden van een 
complicatie bij een aantal van hen uit een duidelijke verhoging 
nauwkeurig is vast te stellen. Er is dan gedurende enkele dagen of 
soms slechts één dag een stijging tot febriele of subfebriele hoogte 
waar te nemen. Deze onregelmatigheid in de temperattwr moet voor 
de behandelende arts eet� waarschuwing zifn om de patient direct 
nader te laten onderzoeken. 

e. Erythema nodostlm. Het begin van de aandoening was bij 6 
patienten een min of meer uitgebreid op de benen gelocaliseerd 
erythema nodosum. Bij één van hen werden aanvankelijk geen 
afwijkingen gevonden, bij 4 was dadelijk een zwelling van de 
hilusklieren te zien en bij één, no. 8, werd een dichte beschaduwing 
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van het bovengebied van de rechter long gevonden. Hier was dus 
reeds een afsluiting van een bronchus aanwezig, toen de huid
eruptie de aandacht op de ziekte vestigde. 

O n d e r z o e k. 
De volgorde van het onderzoek van onze patienten was: 

1. algemeen en physisch onderzoek. 
2. sputumonderzoek 
3. röntgenonde.·zoek. 
4. bronchoscopisch onderzoek. 

Hierbij zal de bronchoscopist in een aantal gevallen een be
vestiging kunnen geven van de waarschijnlijke diagnose, die op 
grond van de bevindingen bij algemeen, röntgenologisch en soms 
van het sputumonderzoek is gesteld. 

1. Algemee1� en physisch onderzoek. Behalve een uitgebreid alge
meen onderzoek, waarbij in het bijzonder gelet wordt op klier
zwellingen aan hals, oksels en liezen en op drukgevoeligheid van de 
buik, wordt aan het physisch onderzoek van de thorax veel zorg 
besteed. 

Bij 6 van onze 56 patienten werd geen enkele afwijking bij 
percussie en auscultatie gevonden. Bij ruim 4/5 van onze patienten 
waren de afwijkingen bij de physische diagnostiek zeer duidelijk. 
Mestal werd een verkorte percussie en een verzwakt ademgeruis 
gevonden. Dit zijn de klassieke symptomen bij de bronchostenose. 
Toch wordt hierbij te vaak aan pneumonie en pleuritis gedacht. 
Er kan niet voldoende op worden gewezen, dat de arts bij deze 
verschijnselen ook dient te denken aan de mogelijkheid van een 
bronchostenose. Een nader onderzoek, resp. behandeling, is dan 
steeds noodzakelijk. 

2. Sputmnonderzoek. 
Behalve bij de 9 laatste patienten, bij wie het opgeven van positief 

sputum uitsluitend de reden tot nader onderzoek was, werd ook 
bij vele andere patienten positief sputum of een positieve cultuur 
van de nuchtere maaginhoud gevonden. Bij de 56 patienten uit 
groep A werden in totaal 28 maal tuberkelbacillen in sputum of 
nuchtere maaginhoud aangetoond; bij de overige patienten was 
zowel het sputum als de nuchtere maaginhoud negatief. Het sputum
onderzoek gebeurde frequent; van hen, die geen sputum opgaven, 
vnl. de kinderen, werd de inhoud van de nuchtere maag geregeld 

136 



onderzocht. Bij deze 28 patienten met positief sputum waren 22 
kinderen en 6 volwassenen. 

Bij 14 van de 22 kinderen en bij 5 van de 6 volwassenen mef 
positief sputum werd een perforatie van een hilusklier in een 
bronchus gevonden. Bij de 28 patienten met negatief sputum werd 
echter 6 maal een perforatie gezien. 

Van de 9 volwassenen met vergrote hilusklieren en geregeld 
positief sputum hadden 8 een bronchusperforatie (tabel 4). 

TABEL 4. 

Sputu'" I Flöotgonfoto 
Hilusklierperf. Geen perforatie 

Totaal 
Volw. Kind. Volw. Kind. 

Positief Hiluskliertu b. 8 0 1 0 9 
37 

Complicatie 5 14 1 8 28 
Negatief Complicatie 0 6 5 17 28 

13 20 7 25 65 

3. Röntgenotlderzoek. 
a. Doorlichten. Wanneer door de afsluiting van een grotere 

bronchus veranderingen in de long optreden, valt het dicht be
schaduwde longgedeelte dadelijk op. Het verschijnsel van 
HoLZKNECHT namen we slechts bij 3 van onze patienten waar. Bij 
no. 23 bewogen hart en mediastinum zich tijdens de inspiratie naar 
de zieke linker zijde. Bij no. 40 verplaatsten hart en mediastinum 
zich tijdens de inspiratie sterk naar de zieke rechter zijde; dit ging 
bij maximale exspiratie wel een eind terug, doch de normale ver
houdingen werden niet bereikt. Het verschijnsel trad bij no. 43 
in Nov. '50 op, toen de linker bovenkwab tijdelijk geheel be
schaduwd was. 

Bij bijna alle patienten bewoog het diaphragma aan de kant van 
de longaandoening minder goed dan aan de gezonde kant. Om uit 
te maken, of we met een pleuritis exsudativa of met een afgesloten 
onderkwab te maken hebben, is een doorlichting van groot belang. 
Men moet dan speciaal nagaan of de bovengrens beweegt bij stand
verandering van de patient, zo nodig wordt deze op de zieke kant 
gelegd. 

b. Röntgenfoto. Bij 56 van de 65 patienten werd op grond van 
de afwijkingen op de dorsa-ventrale röntgenfoto een complicatie 
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van een hiluskliertuberculose verwacht. Deze afwijking bestond 
bij de meeste patienten uit een dichte, meestal egale, scherp be
grensde schaduw ter grootte van een kwab of een segment. Een 
enkele maal was de schaduw minder egaal en meer gevlekt, ook 
soms wazig begrensd, zodat deze meer de indruk maakte uit een 
groot aantal ontstekingshaarden te bestaan, die vrij dicht bij elkaar 
waren gelegen. De wazige begrenzing maakte meer de indruk van 
een ontsteking dan van een afsluiting van een kwab of segment. 
Ook is het denkbaar, dat in de grensgebieden van het atelectatische 
longgedeelte collaterale ventilatie is opgetreden. Na een klier
perforatie kunnen ontstekingsdeeltjes worden geaspireerd ook in 
het longdecl, dat later afgesloten blijkt te zijn. De dichtere vlekjes 
in de schaduw kunnen hiermee ten dele worden verklaard. Het is 
eveneens mogelijk, dat de primaire longhaard in de afgesloten 
kwab of segment ligt, die dan eveneens als een dichte vlek in de 
egale schaduw te zien is. 

De afwijkingen van de bronebi kwamen zowel voor bij de pa
tienten met een scherp begrensde egale schaduw als bij hen, bij 
wie de afwijkingen op de röntgenfoto minder uitgesproken waren. 
Bij deze laatsten was dikwijls geruime tijd verstreken tussen het 
moment van het ontstaan der complicatie en het tijdstip, waarop 
de patientcn onder behandeling kwamen, zodat er veranderingen 
in het atelectatische infiltraat waren opgetreden, die de schaduw 
op de röntgenfoto minder egaal en scherp begrensd maakten. 

c. Dwarse röntgmop11ame. Deze opname is de laatste jaren bij 
alle patienten gemaakt. Het is moeilijk zonder deze foto het 
segment of de segmenten, die door de aandoening zijn getroffen, 
nauwkeurig aan te geven. Ook voor de differentiatie met pleuritis 
kan de dwarse foto een belangrijk hulpmiddel zijn. 

d. Planigraphie. Deze is niet bij alle patienten verricht, omdat 
voor kinderen het stilzitten vaak een te grote opgave is. Het 
planigram van het hilusgebied is van veel betekenis, dikwijls kan 
de bronchusvemauwing duidelijk worden aangetoond. Bij de 
patienten no's 1, 11, 15, 18, 23, 57 en 61 vielen opvallende ver
nauwingen of misvormingen van de bronebi in dit gebied op. Bij 
no. 21 was de afgang van de linker bovenkwabbronchus niet te 
zien. Anderen, o.a. no's 4, 23, 29, 36, 42 en 58 hadden om de bronebi 
dichte schaduwen, die duidelijk wezen op vergrote en ontstoken 
klieren. Bij de patienten no. 25 en 60 konden in een vergrote 
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lymphklier cavernes worden aangetoond, die bij latere controle 
kleiner waren geworden en tenslotte verdwenen waren. 

e. Bronchographie. Indien de afwijking nog in een actieve phase 
was, hebben we terwille van een nadere diagnose nooit een broncho
graphie verricht. Toen echter het clinisch, röntgenologisch en 
bronchoscopisch onderzoek ons de indruk gaven, dat het proces 
als genezen kon worden beschouwd, hebben we bij 33 patienten 
bronchogrammen gemaakt. Op blz. 148 wordt hierover nader 
gesproken. 

f. Localisatie van de afwijkingm op de röntgenfoto. Bij 42 van 56 
patienten waren de afwijkingen rechts gezeteld en bij 13 patienten 
links. Bij één patient werd zowel rechts als links een afwijking gezien. 

De verdeling over de rechter long was als volgt: 
Gehele rechter bovenkwab . . . . . . . . . . . . . 6 
Apicale segment van de rechter bovenkwab . . . . . 3 
Apicaal en posterlor segment van de rechter bovenkwab . 1 
Posterlor segment van de rechter bovenkwab . . . . 1 
Anterlor segment van de rechter bovenkwab . . . . 11 
Anterlor en posterlor segment van de rechter bovenkwab 1 
Middenkwab of segment ervan . . . . . . 14 
Midden- en onderkwab . . . . . . . . . . 2 
Apicale segment van de rechter onderkwab 2 
Basale anterlor segment . .  · . . . . . . . 1 

De verdeling bij de patienten met de aandoening links was: 
Gehele linker bovenkwab . . . . . . . . 3 
Apicale segment van de linker bovenkwab . . . . . 1 
Posterlor segment van de linker bovenkwab . . . . 1 
Apicale en posterlor segment van de linker bovenkwab 1 
Anterlor segment van de linker bovenkwab . 4 
Lingula . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Apicale segment van de linker onderkwab . . 1 
Anterlor segment van de linker bovenkwab en 

apicale segment van de linker onderkwab . 1 
Anterlor segment van de rechter bovenkwab en 

apicale sement van de linker bovenkwab 1 

4. Bronchoscopie. Bij alle 65 patienten is één keer of meerdere 
malen bronchoscopie verricht. Bij 9 patienten gebeurde het één-
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maal, omdat geen afwijkingen werden gevonden en de röntgenolo
gische afwijking in korte tijd sterk in omvang of intensiteit afnam, 
terwijl bij 2 patienten het onderzoek wegens een complicatie tijdens 
de eerste bronchoscopie niet herhaald is. De complicaties waren 
bij patient no. 4 een bloeding na een poging tot proefexcisie en 
bij no. 45 een tijdelijke ademstilstand. Patient no. 41 kreeg na de 
3e bronchoscopie hoge temperatuur, tot 39°, waarbij een be
langrijke toename van de schaduw rechts midden werd gezien. 
Verder zijn nooit na de bronchoscopie belangrijke temperatuur
stijgingen of een toename van de afwijking op de röntgenfoto 
waargenomen. 

Daar patient no. 51 tegen ons advies enkele weken na de opname in 
het sanatorium door de ouders mee naar huis werd genomen, kon de 
bronchoscopie niet worden herhaald. Het grootste aantal bronchos
copieën, nl. 21, werd bij no. 57 zonder nadelige gevolgen verricht. 

De afwijkingen, die bij de bronchoscopie werden gevonden, 
verklaarden in de meeste gevallen de afwijkingen, die op de röntgen
foto zichtbaar waren. Van de 56 patienten, bij wie op grond van de 
afwijkingen op de röntgenfoto bronchoscopie is verricht, hadden 
25 een hilusklierperforatie in een hoofdbronchus of kwabbronchus 
en wel 19 keer rechts en 6 keer links. 

De diagnose "perforatie" is gesteld, wanneer er tuberculeuze 
kaas of pus werd gevonden of wanneer een duidelijke fistel, waaruit 
dan gewoonlijk secreet of pus was te drukken, werd gezien. 

Vier van de 19 perforaties rechts waren gelocaliseerd in de 
hoofdbronchus. Viermaal had de perforatie in de stambronchus 
plaats, tenvijl 7 maal kaas en granulatieweefsel in de rechter 
bovenkwabbronchus werd gevonden. De ingang van de midden
kwabbronchus was 3 maal door kaas of secreet afgesloten en bij 
één patient werd kaas en granulatieweefsel in de bronchus van het 
apicale segment van de onderkwab gevonden. 

Bij patient no. 13 werd zowel een perforatie en stenose van de 
stambronchus gevonden als tuberculeuze kaas in de middenkwab. 

De rechter hoofdbronchus en de omgeving van de bovenkwab
bronchus behoren tot de voorkeurplaatsen voor perlorerende lymph
klieren. In de meeste gevallen zullen het de lymphoglandulae 
tracheobronchiales superiores dextrae zijn, die hier perforeren. 
Deze klieren kunnen zeer groot worden bij tuberculeuze ontsteking, 
zoals in de literatuur ook herhaaldelijk is beschreven. 
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De klieren, die meer aanleiding geven tot afwijkingen van de 
mediale wand van de rechter hoofdbronchus en in een aantal ge· 
vallen afsluiting van de middenkwab veroorzaken, zijn de lympho
glandulae tracheobronchiales inferiores, gelegen in de bifurcatie 
van de trachea. Meestal worden ook hierdoor de apicale takken 
van de onderkwabben afgesloten. 

Van de 6 perforaties in de linker bronchiaalboom zijn 2 in de 
hoofdbronchus, beide in de omgeving van de afgang van de boven
kwab gezien. Driemaal werd tuberculeuze kaas en granulatie
weefsel in de linker bovenkwabbronchus gevonden en eenmaal in 
de apicale tak van de linker onderkwab. 

Bij deze 25 patienten was door de voortwoekerende ontsteking 
van de hilusklieren de bronchiaalboom aangetast en de verkaasde 
inhoud van de klier had zich in het bronchuslumen ontlast. Bij een 
enkele patient kwam de tuberculeuze kaas eerst te voorschijn, 
nadat een granuloom was verwijderd. Bij anderen werd de kaas 
met de bronchoscoop uit een fistel gedrukt. Daarnaast bestond 
echter bij allen gedurende korte of lange tijd een afsluiting van een 
bronchus. 

De patienten 11 tfm 17 hadden een atelectatisch-pneumonitisch 
proces van de middenkwab. Bij hen werd 4 maal een perforatie in 
de mediale wand van de stambronchus gezien, één keer gecombi
neerd met een stenose en tuberculeuze kaas in de middenkwab. 
Bij 2 van hen is kaas en granulatieweefsel in de middenkwab
bronchus gezien. Bij patient no. 14 is kaas gezien in de ingang van 
de rechter bovenkwabbronchus, terwijl de rechter bovenkwab op 
de röntgenfoto geheel helder was. Later is nog een granuloom op 
de mediale wand van de stambronchus gezien. Hier zijn waar
schijnlijk 2 verschillende lymphkliergroepen ontstoken geweest, 
waarvan de ene een perforatie in de bovenkwabbronchus veroor
zaakte en de andere de middenkwabbronchus afsloot. 

Er is bij 31 patienten bronchoscopie verricht zonder dat een 
perforatie werd gezien. Bij 5 van hen werden afwijkingen aan de 
bronchiaalboom gevonden, die een klierperforatie deden vermoeden, 
doch deze kon nooit met zekerheid worden aangetoond. Wij ver
wachtten een perforatie te vinden bij patie11t tw. 27, bij wie de 
ingang van de rechter bovenkwabbronchus was vernauwd. Uit 
deze vernauwde ingang kwam secreet en bij een volgende broncho
scopie werd tevens een granuloom in de bronchusingang waar
genomen. Later werd resectie van de zieke rechter bovenkwab 
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verricht, doch aan het praeparaat is geen klierdoorbraak gevonden, 
zodat het stricte bewijs voor de diagnose "hilusklierperforatie" 
ontbrak. 

Bij patient ?Jo. 29 werd een granuloom in de rechter bovenkwab
bronchus gevonden, dat door een doorwoekerende ontsteking uit 
een tuberculeuze lymphklier moet zijn ontstaan, aangezien op het 
planigram vergrote lymphklieren om de bovenkwabbronchus 
waren te zien. 

Patie11t 110. 31 had een granuloom in de ingang van de linker 
bovenkwabbronchus, terwijl er secreet uit de bronchusingang 
kwam. Ook hier was geen perforatieopening te zien. 

Bij patient ?Jo. 33 meenden we de tuberculeuze kaas in de gea 
zwollen ingang van de ramus antenor van de rechter bovenkwab
bronchus te zien doorschemeren. Door de nauwe bronebi kon bij 
dit jonge kind geen proefexcisie worden verricht. Later werd pus 
afgezogen uit de bronchus. 

Patient no. 39 had een granuloom op de mediale wand van de 
stambronchus, de plaats. waar bij een afsluiting van de midden
kwab, zoals hier, dikwijls bronchusafwijkingen worden gezien. 
Nadat het granuloom was verwijderd, kwam geen tuberculeuze 
kaas te voorschijn en was er geen fistel te zien, zodat wij ook hier 
niet van een duidelijke perforatie durfden spreken. Bij deze 5 
patienten zou men van een "waarschijnlijke perforatie" kunnen 
spreken. 

Soms werd bij een dichte beschaduwing van een kwab of segment 
bronchoscopisch alleen een vernauwde bronchusingang gezien, 
met of zonder secreet. Wij vonden dit bij 11 patienten; bij enkelen 
van hen konden planigrafisch rondom de vernauwing vergrote 
lyrnphklieren worden aangetoond, terwijl bij anderen secreet uit 
de vernauwde bronchusingang kwam. Was bij deze 11 patienten 
korte tijd na het ontstaan van de schaduw bronchoscopie verricht, 
dan zou bij enkelen zeker een duidelijke bronchusafsluiting door 
granulatieweefsel of door tuberculeuze kaas zijn aangetoond. Bij 
2 van de 11 had de eerste bronchoscopie binnen 3 maanden en bij 
5 eerst na een halfjaar of later plaats. 

Bij 2 patienten, no. 40 en 41, werd een stenose van de stam
bronchus gevonden. Bij patient no. 40 duurde het 2 jaren na het 
ontdekken van de hiluskliertuberculose voor er bronchoscopie werd 
verricht. Het verloop van de aandoening wees vrijwel zeker op 
een afsluiting van de stambronchus door een klierproces. 
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No. 41 had, behalve een stenose van de stambronchus, ook nog 
een afsluiting van de bronchus van het apicale segment van de 
onderkwab. Beide afwijkingen zijn waarschijnlijk door hetzelfde 
klierproces veroorzaakt. 

Negen patienten hadden slechts een geringe afwijking, nl. wat 
secreet in een kwabbronchus of een hoofdbronchus of roodheid van 
het bronchusslijmvlies in de omgeving van een bronchusingang. 
Hier werd dus slechts vermoed, dat tuberculeuze lymphklieren een 
afsluiting van een bronchus hadden veroorzaakt. Daarnaast waren 
er 4 patienten, bij wie bronchoscopisch geen enkele afwijking aan 
de bronchiaalboom werd waargenomen, nl. de pa tienten no's 50, 51, 
52 en 55. Bij het bekijken van de röntgenfoto van no. 51 en 52 
moet toch zeker aan een bronchusafsluiting worden gedacht; bij 
patient no. 50 was op het bronebagram de ramus anterior van de 
rechter bovenkwab afgesloten. Bij patient no. 55 kan de pleuritis 
exsudativa door compressie een atelectase {hier dus een collaps, 
zie blz. 37) van de middenkwab hebben veroorzaakt. Het positieve 
sputum maakte echter een aandoening van een bronchus waar
schijnlijk. 

Samenvattende kunnen we dus zeggen, dat bij 13 van de 56 
patienten met een afwijking op de röntgenfoto, die een afsluiting 
van een kwab- of segmentbronchus veronderstelde, geen of zeer 
geringe afwijkingen in de bronchiaalboom werden gevonden. 
Indien bij hen toch een afsluiting bestond, was deze zo ver peripheer 
gelegen, dat de bronchoscopie deze niet kon aantonen. 

Bij 9 patienten (groep B) met een hiluskliertuberculose werd 
door het opgeven van positief sputum de aandacht op een com
plicatie gevestigd. Bij één patient werden geen afwijkingen gezien, 
doch bij 8 zijn perforaties van tuberculeuze lymphklieren in de 
bronchiaalboom gevonden, 6 links en 2 rechts, dit in tegenstelling 
met onze bevindingen bij de andere 56 patienten, bij wie de meeste 
complicaties rechts werden gevonden. 

De aandoening bij patient no. 57 was zeer hardnekkig en hier was 
een ruime verbinding tussen de klierholte en de stambronchus 
ontstaan. In deze holte vormde zich steeds weer tuberculeuze kaas 
en granulatieweefsel, hetgeen moest worden verwijderd, waarvoor 
21 keer bronchoscopie werd verricht. Tenslotte was er een uit
bochting van de bronchiaalwand ontstaan, die met glad slijmvlies 
was bekleed. 
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Deze 9 patienten waren allen volwassenen. Door de wijdere 
bronebi ontstond door de zwelling van het bronchusslijmvlies en 
na de perforatie door het necrotisch weefsel geen bronchusafsluiting. 
Op de röntgenfoto's werden behalve een vergrote hilusklier geen 
grove afwijkingen, maar wel kleine infiltraatjes in de longen gezien, 
die door aspiratie van het tuberculeuze materiaal moeten zijn 
ontstaan. Bij patient no. 60 werd op het planigram in de linker 
hilus een caverne gevonden. 

B e  h a n  d e l i n g. 
Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen de algemene 

en de plaatselijke behandeling. 
De algemene behandeling bestond in de eerste plaats steeds uit 

bedrust en een eiwit- en vitaminerijk dieet. 
Een aantal patienten werd met streptomycine en p.a.s. be

handeld. Aanvankelijk werd vrij vaak streptomycine toegediend, 
doch toen later bleek, dat men bij de toediening van dit antibioticum 
voorzichtiger moest zijn dan aanvankelijk werd gemeend, hebben 
we het streptomycine slechts gebruikt bij de ernstige vormen van 
de complicatie. 

Bij patient no. 1 werd 60 dagen lang, nadat het granuloom in 
de rechter bovenkwabbronchus was gezien, streptomycine toege
diend. Ondanks deze therapie bleef het granuloom onveranderd 
bestaan en trad in October '48 een klierperforatie op. Hetzelfde 
werd bij patient no. 7 waargenomen, die, nadat er een granuloom 
in de rechter bovenkwabbronchus was gevonden, ook streptomy
cine, in totaal 39 gram, en later nog 900 gram p.a.s. kreeg. De 
granulaties in de rechter bovenkwabbronchus bleven hardnekkig 
bestaan, tenvijl tevens geregeld kaas uit de fistel te voorschijn 
kwam. 

Patient 23 kreeg zeer spoedig na het ontdekken van een groot 
peribilair infiltraat streptomycine, doch een half jaar later werd een 
uitgebreide perforatie in de linker hoofdbronchus gevonden. 

Patient 25 kreeg tijdens zijn eerste verblijf in het sanatorium 
50 gram streptomycine. De afwijking genas toen ogenschijnlijk, 
doch na zijn vertrek naar huis ontstond een reactivering, waarbij 
opnieuw tuberculeuze kaas in de bronchus werd gevonden. 

Bij patient 57 was heel weinig van de invloed van het strepto� 
mycine te bespeuren, de grote kliercaverne bleef kaas en granulatie� 
weefsel vormen. Eveneens had het later toegediende p.a.s. weinig 

144 



invloed en is o.i. de locale therapie het belangrijkste deel van de 
behandeling geweest. 

Een goed resultaat zagen we bij patient 5, bij wie 2 maanden, 
nadat de perforatie was geconstateerd, geen kaas, doch alleen een 
klein granuloom werd gevonden. Na een halfjaar was dit volledig 
verdwenen en was het slijmvlies gaaf. Deze patient had gedurende 
60 dagen streptomycine gehad, direct nadat de aandoening was 
vastgesteld. 

Bij andere patienten, o.a. no. 8 en 14, is niet te zeggen of het 
streptomycine de oorzaak van de verbetering is. De afwijking in de 
bronchus, dus het zichtbare gedeelte, genas geleidelijk, doch deze 
verbetering ging ook door toen de streptomycinebehandeling ge
staakt werd. 

De ervaringen, die wij met p.a.s. bij de behandeling van bronchus
afwijkingen hebben, zijn ongeveer gelijk aan die met het strepto
mycine. Wanneer bij een patient een perforatie van een hilusklier 
ontdekt werd, zijn nooit de resultaten van een streptomycine- of 
p.a.s.-behandeling alléén afgewacht, doch is direct begonnen met 
de aandoening locaal te behandelen. Deze behandeling bestaat uit 
het zorgvuldig verwijderen van tuberculeuze kaas en van granu
laties. In een aantal gevallen wordt dan een perforatie veroorzaakt 
en kan, nadat een granuloom is weggenomen, de zich eronder 
bevindende kaas of pus eveneens worden verwijderd. Indien deze 
ontstekingsproducten, en speciaal de necrotische kaasmassa's, uit 
de klieren verwijderd zijn, neigt in het algemeen de fistel tot ge
nezing. Dan zullen streptomycine en p.a.s. misschien een gunstige 
invloed hebben. Indien een opening niet wil sluiten, komt dit 
gewoonlijk doordat de ontsteking in de klier nog niet tot rust is 
gekomen en voortgaat met het vormen van ontstekingsproducten. 
Hoe sneller de kaas en het granulerend weefsel worden verwijderd, 
des te eerder kan de bronchuswand zich herstellen, hetgeen weer 
een gunstige invloed op het er achter liggende longweefsel heeft. 
Bijv. bij patient no. 3 werd in Maart '48 kaas en necrotisch weefsel 
in de rechter hoofdbronchus gevonden en zoveel mogelijk ver
wijderd. In December '48 werd een litteken op de splitsing van de 
bovenkwabbronchus gezien. 

Bij enkele patienten werd in korte tijd genezing van de bronchus
afwijkingen gezien, zonder dat er een streptomycine- of p.a.s.
behandeling plaats vond. 

Patient 5 had in Feb. '49 kaas en necrotisch weefsel in de rechter 
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bovenkwabbronchus, in October '49 werd een klein litteken bij 
de splitsing van de bovenkwabbronchus gevonden. 

Evenzo werd bij patient 11 in Februari '49 kaas en granulatie
weefsel uit de stambronchus verwijderd, in November '49, ruim 
een half jaar later, werden geen duidelijke afwijkingen meer gezien. 

Patient 16 had een grote perforatie in de stambronchus, waaruit 
veel kaas werd verwijderd, terwijl uit de aanvankelijk afgesloten 
middenkwab veel secreet kwam. Ongeveer 8 maanden later, na 
talrijke locale behandelingen, werden geen afwijkingen meer gezien. 

Bij patient 20 bevond zich in Juli '50 een granu1oom op de 
laterale wand van de linker hoofdbronchus bij de bovenkwab
bronchus, terwijl er tevens kaas werd gevonden. In September '50 
werden al geen granulaties meer gezien, al kwam er dan nog enig 
secreet uit de bovenkwabbronchus. 

Ook bij patient 22 verliep 3 maanden tussen de eerste broncho
scopie, waarbij kaas in de linker boofdbronchus werd gevonden, 
en de tweede bronchoscopie, waarbij de bronchiaalboom een 
nonnaai glad slijmvlies vertoonde. 

Bij patient 24 werd korte tijd na het ontdekken van de atelecta
tische schaduw links hoven bronchoscopie gedaan en veel kaas en 
secreet uit de bovenkwabbronchus verwijderd. Twee maanden later 
werden in het geheel geen afwijkingen meer gezien. 

Samenvattende kunnen we dus zeggen, dat, naast de algemene 
therapie, de locale behandeling van de aandoening voor de genezing 
het allerbelangrijkste is en dat dus zo spoedig mogelijk bronchoscopie 
moet plaats vinden. Zonder deze behandeling en controle kan nooit 
een juist oordeel over het al of niet genezen zijn van de aandoening 
worden gegeven. 

E i n d t o e s t an d. 
Wanneer het proces clinisch genezen lijkt, is het van belang na te 

gaan wat de gevolgen van deze aandoening zowel voor het bronchus
slijmvlies als voor het longweefsel zijn geweest. 

E i n d  t o e s t a n d  v a n  d e  b r o n c h u s. 
Van de 25 patienten met een zichtbare perforatie van een tuber

culeuze lymphklier in de bronchiaalboom genas bij 1 1  het bronchus
slijmvlies fraai zonder duidelijke littekenvorming. 

Bij 5 van deze pa tienten was binnen 4 maanden na het ontdekken 
van de röntgenologische afwijkingen bronchoscopie verricht, bij 
de overige 6 eerst 7 tot 18 maanden nadat röntgenologisch een 
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uitbreiding van de hiluskliertuberculose werd vastgesteld. Bij 
patient no. 9 werd anderhalf jaar nadat op de röntgenfoto een 
dichte schaduw van de rechter bovenkwab was gevonden, broncho
scopie gedaan, waarbij een stuk granulatieweefsel werd opgehoest 
en later nog verschillende malen een granuloom werd verwijderd. 
Het resultaat was een volledige genezing zonder stenosevorming. 

Geringe onbetekenende afwijkingen aan het bronchusslijmvlies 
als resttoestand van de hilusklierperforatie vonden we bij 6 pa
tienten. 

Wegens de bloeding bij de eerste bronchoscopie van no. 4 vond 
geen verdere controle plaats. Bij de 7 overigen vinden we als 
resttoestand min of meer uitgebreide afwijkingen, zo bijv. bij 
patient 3 een kleine gladde knobbel in de ingang van de midden
kwabbronchus en een niet geheel glad slijmvlies van de boven
kwabbronchus. Bij de no.'s 10, 12, 18 en 21 bleef een stenose 
bestaan, resp. van de ingang van het anterior segment van de 
rechter bovenkwab, van de ingang van de middenkwabbronchus, 
van de stambronchus en van de lingula. Bij patient 7 kwam een 
granuloom hardnekkig op de perforatieplaats terug, terwijl bij 
no. 25 de ingang van het apicale segment van de linker onderkwab 
rood bleef en secreet afscheidde. 

Van de patienten 26 tot 48, bij wie wel afwijkingen aan de 
bronebi werden gevonden, doch nooit een zichtbare perforatie, 
genazen bij 8 de afwijkingen zonder restverschijnselen. Bij 2 pa
tienten werd de bronchoscopie om bijzondere redenen niet herhaald 
en bij 2 anderen niet wegens de snelle cliniscbe verbetering en de 
geringe afwijkingen die bij de eerste bronchoscopie werden gezien. 
Bij de overige 11 bleef een afwijking bestaan. Deze was bij 2 een 
geringe littekenvorming, doch bij 9 waren de afwijkingen sterker 
en bestonden uit recidiverende granulaties bij de ingang van de 
afgesloten bronchus of uit een blijvende stenose. Bij 7 van deze 
11 patienten was de eerste bronchoscopie verricht binnen 6 maanden 
nadat röntgenologisch een afwijking was vastgesteld. Van de 8 
patienten met genezen bronebi was bij 3 binnen 6 maanden de eerste 
bronchoscopie verricht. Bij de 5 waar de bronchoscopie later werd 
gedaan, bij no. 30 zelfs lijaar na het ontdekken van de afwijking, 
genas de bronchus ook goed, doch de resttoestanden in de longen 
waren veel ernstiger dan bij hen, waar de bronchoscopie op een 
vroeger tijdstip plaats vond. 

Vijf van de patienten uit groep B hadden een litteken aan de 
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bronchuswand dat gering van omvang was en geen enkele belem� 
mering voor de longfunctie vormde. Eén patient hield een uit� 
bochting van de bronchuswand over, welke met normaal slijmvlies 
was bekleed, terwijl bij no. 61 een kleine fistel overbleef. Bij 5 
patienten werd binnen het halfjaar na het vermoedelijke begin 
van de aandoening bronchoscopie verricht. De attdere 3 patientett 
genazen ttiet ottdanks rust m medicamenteuze therapie, doch na locale 
behandeling via de bronchoscoop, kon in betrekkelijk korte tijd een 
volledig succes worden bereikt. 

Het blijkt dus, dat bij 77 van de 65 patienten belangrijke ver� 
anderlogen aan de bronebi waren achtergebleven. 

TABEL 5. 
Eindtoestand vatJ de bronchi. 

Genezen bronebi zonder duidelijke littekenvonning 30 
Belangrijke veranderingen aan de bronebi 17 
Bronchoscopie niet herhaald 8 
Geen afwijkingen bij bronchoscopie 10 

E i n d  t o e s t a n d  v a n  d e  l o n g e n. 
Bij 33 van de 56 patienten met een waarschijnlijke of zekere 

bronchusafsluiting werd later bronchographie verricht. Bronchiëc� 
tasie bleek bij 14 van deze 33 patienten in het longgedeelte achter 
de bronchusafwijking te zijn ontstaan. Bij 3 patienten werd een 
lichte onregelmatigheid in een bronchus en 7 keer een afsluiting 
van een segmentbronchus gezien. De overige 9 patienten hadden 
op het bronebagram geen afwijkingen (tabel 6). 

TABEL 6, 
Bronchographie 33 patienten 
----------�------------------
Bronchlëctasie 14 patienten 
Afgesloten segmentbronchus 3 
Kleine onregelmatigheid in bronchus 7 
Geen afwijkingen 9 

Het longgcdeelte, dat bronchiëctasie bevatte, was steeds ge
schrompeld, doch ook bij hen, die geen aantoonbare bronchiëctasie 
hadden, was dikwijls een duidelijke verkleining van het eertijds 
afgesloten longdeel te zien, al was deze geringer dan in de bronchiëc� 
tatisch veranderde segmenten en kwabben. 

De genezing van het atelectatisch-pneumonitische proces werd 
vastgesteld door een opheldering van de schaduw op de röntgenfoto, 
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die samenviel met de verbetering van de afwijkingen, die bij 
de bronchoscopie werden gezien. Bij enkele patienten bleef een 
tamelijk dichte schaduw bestaan, bij anderen was op de plaats 
der oorspronkelijke dichte schaduw nog een aantal gewoonlijk 
scherp getekende lijnen te zien. In dit ogenschijnlijk zo mooi 
herstelde longgedeelte werd soms uitgebreide bronchiëctasie ge
vonden. Als voorbeeld noemen wij pa tienten no. 's 1, 3, 13 en 15. 

Behalve deze streperige schaduwen, die op de röntgenfoto achter
blijven als rest van de massieve schaduwen, zien we bij vele patien
ten in de schaduw geleidelijk een groot aantal fijne korrelige vlekken 
ontstaan, die, naarmate de schaduw dunner wordt, duidelijker 
worden. Deze korreltjes zijn kalkafzettingen, ze wijzen op de aan
wezigheid van specifieke ontstekingshaardjes in het afgesloten 
longgedeelte. Soms vinden we deze kalkafzettingen in het verloop 
van een bronchus en zij vormen een aanduiding, dat door aspiratie 
na perforatie van een klier tuberculeuze haarden zijn ontstaan. 

We zien dus, dat bij de meeste patienten afwijkingen van de 
longen en bronebi achterblijven, nadat de tuberculeuze ontsteking 
van de hilusklier en de complicerende ontsteking van bronchus en 
longen clinisch genezen is. Deze blijvende veranderingen zijn in 
hoofdzaak door afsluiting van een bronchus ontstaan. 

Indien er een schrompeling van het betrokken longdeel optreedt 
en de bronchi, voor zover aantoonbaar, onbeschadigd zijn gebleven, 
zal in het algemeen een geringe functievermindering het enige 
nadelige gevolg zijn, dat de patient van zijn aandoening overhoudt. 
Bij het kind en de jonge volwassene zal dit weinig nadelige gevolgen 
hebben, daar de ademreserves groot genoeg zijn. 

Indien echter bronchiëctasievorming plaats vindt, kunnen banale 
infecties van deze ectasie op den duur zodanige ernstige klachten 
veroorzaken, dat resectie van het zieke longdeel noodzakelijk wordt. 
Zowel de klachten door de recidiverende ontstekingen als de ge
volgen hiervan op het gehele lichaam zijn voldoende bekend en 
moeten als een ernstige aandoening worden beschouwd. 

Bij 4 van onze patienten werd resectie van het minderwaardige 
longdeel achter de oude bronchusobstructie verricht. 

Patient 25 kreeg kort na zijn ontslag uit het sanatorium, in 
aansluiting aan een griep, een reactivering met herhaaldelijk positief 
sputum. Er werd bronchoscopisch kaasachtig secreet in de ver
nauwde ingang van het apicale segment van de linker onderkwab 
gevonden, terwijl planigrafisch een caverne in de hilus naast de 
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bronchus werd gevonden. Bij hem werd de linker onderkwab 
gereseceerd. 

Bij patient 27 werd de geschrompelde ectatische rechter boven
kwab verwijderd. Ook hier was de sputumcultuur geregeld positief. 

Bij no. 40 werden de sterk geschrompelde rechter midden- en 
onderkwab weggenomen. Er ontstond een sterke stenose van de 
stambronchus benevens een verplaatsing van het hart naar rechts. 
Deze verplaatsing is na de operatie slechts gedeeltelijk teruggegaan. 

Korte tijd geleden werd bij patient no. 10 resectie van de ectati
sche en geschrompelde rechter bovenkwab verricht. 

Het ontstaan van deze irreparabele aandoeningen van de bronebi 
kan alleen worden voorkomen, indien zo spoedig mogelijk gepro
beerd wordt de bronchusafsluiting op te heffen, zodat de pneumo
nitis kan worden voorkomen. Bij de patienten met een hilusklier
tuberculose, bij wie het gevaar van een bronchusafsluiting of 
perforatie dreigt, zal de aandacht van de behandelende arts hierop 
gericht moeten zijn. Zodra er enig vermoeden op een afsluiting 
of perforatie bestaat, zal deze 

a. moeten worden vastgesteld. 
b. moeten worden behandeld. 
c. moeten worden gecontroleerd. 

Dit is atleet� mogelijk met behulp van de bronchoscopie. 
Indien deze patienten slechts conservatief worden behandeld, 

zal bij de meesten ook een clinisch herstel optreden, waarmee dan 
bedoeld wordt, dat de temperatuur en de B.S.E. normaal worden 
en de patient voorlopig geen klachten heeft. Op grond van onze 
waarnemingen zijn we echter overtuigd, dat hier veel vaker een 
ernstige resttoestand, m.n. een bronchiëctasie in het afgesloten 
longgedeelte, is opgetreden. 

Bij onze 65 patienten werden bij ruim 80% belangrijke af
wijkingen gevonden, die een behandeling behoefden. Bij enkele 
patienten, bij wie niet tijdig bronchoscopie was verricht, werd een 
stenose van de stambronchus en van verschillende kwabbronebi 
gezien. Op groud van o1zze ervaritzgm zijn we tot de overtttiging 
gekomen. dat bif iedere patient, bif wie op grm1d van clitJische of 
röntge11ologische gegevens aa·u ee1� complicatie va1f de hilusklier
tuberculose wordt gedacht, zo spoedig mogelijk bro11choscopie moet 
worden verricht. 
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S A M ENVAT T I N G  

I n  hoofdstuk I wordt een overzicht gegeven van de literatuur 
over de complicaties van de hiluskliertuberculose. Hieruit blijkt, 
dat vroeger de perforaties van de tuberculeuze hilusklieren ge
woonlijk bij de sectie als een onverwachte doodsoorzaak of als een 
toevallige complicatie werden gevonden, zonder dat tijdens het 
leven de diagnose was gesteld. Eveneens is pas de laatste jaren 
aangetoond, dat de dichte infiltraten van een deel der long, die bij 
kinderen, lijdende aan tuberculose werden gevonden, een gevolg 
waren van een complicatie der hiluskliertuberculose. Door een 
nauwkeurige studie der anatomie, de verbeterde röntgendiagnostiek 
en de bronchoscopie is het mogelijk geworden, dat tijdens het leven 
deze aandoeningen worden herkend. De verschillende theorieën 
over het ontstaan van de uitgebreide, dichte, scherpbegrensde 
idfiltraten als de "splenopneumonie" van GRANCHER, de "epituber
culosis" van ELIASBERG en NEULAND en de "perihiläre sekundär 
infiltrierung" van REDEKER en SIMON, worden besproken. Ook 
blijkt zowel uit de literatuur als uit eigen ervaring, dat behalve bij 
kinderen ook bij volwassenen deze complicaties vrij vaak optreden. 

In hoofdstuk II wordt nagegaan, hoe de complicaties ontstaan 
en welke veranderingen er in het longweefsel optreden. Bij het 
bespreken van de invloed, die de tuberculeuze klier op de bronchus 
kan hebben, worden verschillende mogelijkheden behandeld. Nage
gaan wordt, of er een bronchusafsluiting kan optreden door druk 
van een vergrote tuberculeuze hilusklier, of dat de afsluiting van 
de bronchus ontstaat door de voortwoekerende ontsteking van de 
klier. Hierbij komen wij tot de conclusie, dat dit laatste als de voor
naamste oorzaak van de afsluiting moet worden beschouwd en dat 
de druk misschien bij de nauwe en weke kinderbronchi mede een 
rol speelt. Vervolgens worden de gevolgen van de perforatie van 
een verkaasde klier in een bronchus besproken. 

Bij de veranderingen, die in het longweefsel achter een afgesloten 
bronchus optreden, is het verschil tussen de resorbtie-atelectase en 
de compressie-atelectase behandeld. De gevolgen, die beide toe
standen op het longweefsel hebben, worden beschreven. Bij de 
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bronchusafsluiting in het verloop van een hiluskliertuberculose 
vindt men in het algemeen dezelfde ontwikkelingsgang als bij de 
resorbtie-atelectase. Daar de afsluiting zelden volledig is, is het 
stadium der atelectase gewoonlijk van korte duur en ontstaat 
spoedig een ontsteking achter de afsluiting. Er ontstaat dan een 
zogenaamde obstructie-pneumonitis, welke de oorzaak is van de 
hoge temperatuur, die bij deze aandoening kan optreden. Daar dit 
infiltraat slechts geleidelijk resorbeert, kan hierin de oorzaak van 
de irreparabele veranderingen, welke in het longweefsel achter
blijven, worden gezien. 

Naast deze aspecifieke ontsteking achter de afsluiting kan 
aspiratie van tuberculeuze kaas of pus na een klierperforatie tevens 
een min of meer uitgebreide specifieke ontsteking in een of meer 
longgedeelten veroorzaken. In tegenstelling met SCHWARTZ, die de 
perforatie als de belangrijkste oorzaak van het dichte infiltraat 
beschouwt, menen wij dat dit meer een gevolg is van het ont
stekingsproces achter de bronchusafsluiting. Deze blijkt in vele 
gevallen wel door de perforatie te zijn ontstaan, maar in andere 
gevallen is de perforatie slechts een complicatie bij de afsluiting. 

Hoofdstuk UI geeft een overzicht van de anatomie van de 
lymphklieren der longen en hun verhouding tot de bronchiaalboom. 
De lymphklieren in de hoek tussen de trachea en de rechter hoofd
bronchus en tussen de beide hoofdbronebi blijken bij een primaire 
longtuberculose bijna altijd mede ontstoken te zijn en zijn in de 
meeste gevallen verantwoordelijk voor de complicaties van de 
primaire tuberculose. 

In hoofdstuk IV wordt een overzicht gegeven van de belang
rijkste ziekteverschijnselen. 

In hoofdstuk V wordt het onderzoek behandeld, waarbij er op 
wordt gewezen dat door een nauwkeurig physisch onderzoek bij 
een groot aantal patienten de juiste diagnose kan worden gesteld. 
Wanneer bij de percussie een scherp omschreven demping wordt 
gevonden, moet behalve aan een lobaire pneumonie of een pleuritis 
eveneens aan een bronchostenose met zijn complicaties worden 

gedacht ! 
Uitvoerig wordt het röntgenonderzoek besproken, waarbij op 

het belang van de dwarse foto voor een nauwkeurig localiseren 
van de segmentafsluitingen wordt gewezen. Het planigram zal in 
een aantal gevallen de plaats van de bronchostenose kunnen aan
geven en dikwijls de vergrote klieren duidelijk laten zien. Er 
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wordt op de gevaren gewezen van het maken van röntgenfoto's 
met intrabronchiaal toegediend contrastmiddel bij patienten met 
een actieve tuberculeuze longaandoening, reden waarom deze 
onderzoekmethode nooit werd toegepast om de diagnose bronchus
afsluiting te stellen. 

Vervolgens wordt de bronchoscopie besproken, waarbij op het 
tweeledige doel de nadruk wordt gelegd, n.l. ten eerste: het locali
seren van de plaats en de aard van de afwijking en ten tweede: 
de locale behandeling van de afwijking. 

Er wordt een kort historisch overzicht gegeven van het bron
choscopisch onderzoek bij patienten met longtuberculose, waarna 
de techniek besproken wordt. Deze geschiedt onder locale anaesthesie, 
behalve bij jonge kinderen, bij wie een narcose van intraveneus 
ingespoten hexobarbital wordt gegeven, waarbij als leeftijdsgrens 
gewoonlijk 8 jaar werd genomen. Op de afwijkingen, die bij inspectie 
van de bronchus kunnen voorkomen, wordt nader ingegaan, 
terwijl in het laatste gedeelte van dit hoofdstuk de locale behande
ling wordt besproken. 

In hoofdstuk VI worden de korte ziektegeschiedenissen der 65 
patienten meegedeeld, waarbij alleen die gegevens worden vermeld, 
welke voor dit onderzoek van belang zijn. 

De resultaten van het onderzoek van deze patienten worden in 
hoofdstuk VII besproken. In deze beschouwingen worden eerst de 
leeftijden nagegaan, waarop de afwijkingen voorkomen. Van groot 
belang is het tijdstip, waarop de complicaties na het ontdekken 
van de hilusklierzwelling verwacht kunnen worden. Dit blijkt bij 
de meeste patienten gedurende de eerste 6 maanden, bij een kleine 
groep gedurende de volgende 6 tot 12 maanden en een enkele keer 
daarna het geval te zijn. Niet altijd zijn het de klachten of ziekte
verschijnselen, die de aandacht op dit ziektebeeld vestigen. Bij 
7 patienten werd de aandoening toevallig bij een onderzoek ontdekt. 
Bij 5 andere patienten ontstond de complicatie tijdens een rustkuur, 
die zij wegens een ongecompliceerde hiluskliertuberculose deden. 

Er wordt gewezen op het hoesten, dit kan soms op kinkhoest 
gelijken, en op het optreden van temperatuursverhoging bij het 
ontstaan der complicatie. Nauwkeurig opnemen van de temperatuur 
bij elke patient met hiluskliertuberculose is belangrijk, daar soms 
een geringe temperatuursverhoging zonder verdere verschijnselen 
het ogenblik, waarop de complicatie ontstaat, kan aangeven. 

In een indeling van de afwijkingen volgens de verschijnselen op 
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de röntgenfoto ziet men, dat het merendeel der complicaties rechts 
voorkomt, alleen bij de 9 volwassenen uit groep B worden de 
complicaties meer links dan rechts gezien. 

Het symptoom van HoLZKNECHT is slechts driemaal waar
genomen. 

Uitvoerig wordt ingegaan op de afwijkingen, die bij de broncho
scopie werden gezien. 

Op grond van het röntgenonderzoek werd bij 56 patienten een 
complicatie van een hiluskliertuberculose vermoed. Bij 43 van hen 
werd bij bronchoscopisch onderzoek de diagnose bronchusafsluiting 
gesteld, hiervan hadden 25 een perforatie van een tuberculeuze 
hilusklier in een bronchus. Bij de 18 overigen werd een granuloom, 
een reeds langere tijd bestaande stenose of een hoeveelheid dik 
secreet gevonden. 

Bij 9 volwassenen met röntgenologisch een hiluskliertuberculose 
en positief sputum werd 8 keer een duidelijke perforatie gezien. 

Bij de bespreking van de therapie wordt de nadruk gelegd op 
de locale behandeling, welke uit het verwijderen van tuberculeuze 
kaas of pus en het wegnemen van granulatieweefsel bestaat. 
Ulcera worden met trichloorazijnzuur of nitras argenti aangestipt 
en de zwellingen van het bronchusslijmvlies met adrenaline. Bij 
de algemene behandeling, bestaande uit bedrust en eiwitrijke 
voeding, soms aangevuld met p.a.s. of streptomycine wordt de 
nadruk op de bedrust gelegd. Deze moet worden volgehouden tot 
op de röntgenfoto geen veranderingen meer optreden en er bij 
bronchoscopie een normaal bronchusslijmvlies wordt gezien. 

Het laatste deel van het hoofdstuk bespreekt de eindtoestand 
der patienten. Van de 51 patienten met aanvankelijk belangrijke 
afwijkingen in de bronebi is bij 17 een min of meer uitge
breide littekenvorming in de bronebi achtergebleven, soms gepaard 
gaande met een bronchostenose. Bij de overige 34 heeft genezing 
zonder duidelijk zichtbare of zeer geringe afwijkingen plaats ge
vonden. 

Hoewel het bij vele patienten gelukte de bronchusafsluiting op 
te heffen, een enkele maal eerst na dikwijls herhaalde broncho
scopie, blijkt uit het bronchografisch na-onderzoek van 33 patienten, 
dat bij 14 ernstige bronchiëctasie is opgetreden. Bij 3 bleef een 
segmentbronchus afgesloten, terwijl bij 7 een geringe onregel
matigheid aan een bronchus was ontstaan. Bij 4 patienten werd 
resectie van het afgesloten longgedeelte verricht, daar noch de 
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algemene, noch de dikwijls herhaalde bronchoscopie goede genezing 
konden geven. 

De conclusie aan het eind van het laatste hoofdstuk luidt, dat 
bij het ontdekken of vermoeden van een bronchus afsluiting spoedig 
bronchoscopie moet plaats vinden. Er bestaat dan de meeste kans 
door opheffing van de afsluiting de ventilatie van het afgesloten 
longgedeelte te herstellen en schrompeling en broncbiëctasie
vorming te voorkomen. Soms zal de afwijking te ver peripheer 
gelegen zijn om deze te bereiken. 

Uit de ervaringen met 65 patienten blijkt, dat bij een deel van 
hen de goede genezing aan een snelle behandeling kan worden 
toegeschreven en dat bij een ander deel de irreparabele verande
ringen aan bronebt en longweefsel misschien niet ontstaan waren, 
indien er vroeger bronchoscopie had plaats gevonden. 
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S U M M ARY 

Chapter I gives a review of the literature on the complications 
of tuberculosis of the hilar glands. From this it appears that 
formerly perforations of the tuberculous hilar glands were usually 
found at autopsy, as an unexpected cause of death or as a fortuitous 
complication, without the diagnosis having been made during life. 
It bas also only recently been established that the dense infil
trations of a part of the lung found in tuberculous children are the 
result of a complication of hilar tuberculosis. At present it is possîble 
to recognize these affections during life, by a carefut study of the 
anatomy, improved X-ray dîagnostics and bronchoscopy. Various 
theories on the genesis of the extensive, dense, sharply circumscribed 
infiltrations are discussed: the 'splenopneumonia' of GRANCHER, 
the 'epituberculosis' of ELIASBERG & NEULAND and the 'perihiläre 
sekundäre Infiltrierung' of REDEKER & SIM ON. I t appears from 
the literature as well as from our own experiences that, apart from 
in children, these complications also fairly frequently occur in 
adults. 

In Chapter II the question of how the complications arise and 
which changes are caused in the pulmonary tissue is investigated. 
The influence which the tuberculous gland may exert on the 
bronchus is discussed and various possibilities are dealt with. It is 
investigated whether a bronchial occlusion may occur by pressure 
of an enlarged tuberculous hilar gland, or whether this occlusion 
is caused by the prolifcrating inflammation of the gland. The 
condusion is reached that the latter must be regarded as the main 
cause of the occlusion and that possibly the pressure also plays a 
part in the narrow and weak bronebi of children. The consequences 
of perforation of a caseated gland into a bronchus are next 
discussed. 

When dealing with the changes occurring in the pulmonary 
tissue distal to an occluded bronchus, the difference between 
absorption-atelectasis and compression-atelectasis is discussed. The 
results of both conditions with respect to the pulmonary tissue are 
described. Usually bronchial occlusion in the course of hilar 
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tuberculosis shows the same development as in resorption-atelec
tasis. As the acelusion is only rarely complete, the stage of the 
atelectasis is usually of short duration and soon an inflammation 
develops distal to the occlusion. A so-called obstruction-pneumonitis 
develops, causing the high temperature which may occurin this 
affection. As this infiltration is only gradually absorbed, it may be 
regarded as the cause of the irreparable residual changes in the 
pulmonary tissue. Apart from this aspecific inflammation distal 
to the occlusion, aspiration of tuberculous caseaus matter or pus 
following a glandular pedoration may also cause a more or less 
extensive specific inflammation in one or morè parts of the lung. 
ScHW ARTZ regards the pedoration as the main cause of the dense 
infiltration; we, however, are of the opinion that it is rather a 
result of the inflammatory process distal to the bronchial occlusion. 
In many cases this occlusion is indeed caused by tbc pedoration, but 
in other cases the pedoration is only a complication of the occlusion. 

Chapter UI gives a survey of the anatomy of the lymph nodes 
of the lungs and their relationship to the bronchial tree. It appears 
that in pri.mary pulmonary tuberculosis the lymph nodes in the 
angle between the trachea and the right main bronchus and between 
the two main bronchi are almost always also inflamed, and in most 
cases they are responsibele for the complications of the primary 
tuberculosis. 

Chapter IV reviews the most important manifcstations of the 
disease. 

Chapter V deals with the examination. It is stressed that the 
correct diagnosis may be arrived at by an accurate physical 
examination in a great number of patients. When on percussion a 
sharply circumscribed area of dullness is found, we should also 
think of a bronchial stenosis with its complications, besides lobar 
pneumorria or pleuritis. 

The X-ray examination is exhaustively discussed; the importance 
of the lateral photo for the accurate localization of the segmental 
occlusions is stressed. In a number of cases the planigram will 
indicate the site of the branchlal stenosis and frequently clearly 
show the enlarged glands. The risks are pointed out of the making 
of X-ray pbotos with an intrabronchially administered contrast 
medium in patients with an active tuberculous pulmonary affection; 
therefore this metbod of examination was never used in the 
diagnosis of bronchial occlusion. 
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The next subject dealt with is bronchoscopy; emphasis is placed 
on its double purpose; first, localization of the site and determi
nation of the nature of the abnormality and secondly, the local 
treatment of this abnormality. 

A brief hlstorical survey is given of bronchoscopie examination 
in patients with pulmonary tuberculosis, foliowed by a discussion 
of the tecbnique. I t is carried out under local anaesthesia except 
in young children, who are anaestbesized by intravenons hexo
barbital; the age limit was usually eight ycars. Tbe abnormalities 
which may be observed on inspeetion of tbe broncbus are dealt 
with in detail; the local treatment is discussed in the last part 
of this chapter. 

In Chapter VI the short case-histories of the 65 patients are 
reported; only those data are mentioned which are important for 
our investigation. 

The results of the examination of these patients are discussed 
in Chapter VII. First the ages at which the abnonnalities occur are 
considered. A highly important factor is the point of time at which 
the complications may be expected, after the discovery of the 
swellings of the hilar glands. This appears to be the case in the 
majority of patients during the first six months, in a small group 
during the following six to twelve months, and occasionally later. 
It is not always the complaints or symptoms which draw the 
attention to this clinical picture. In seven patients the affection 
was discovered accidentally during an examination; in five other 
patients the complication arose during a rest cure for an uncompli
cated hilar tubercuiosis. The cough (which may sametimes simulate 
whooping cough) is discussed as also the occurrence of a rise of 
temperature during the development of the complication. Accurate 
temperature recording of every patient with hilar tuberculosis is 
important, because sometimes a slight increase of temperature 
without further symptoms may indicate the onset of the com
plication. 

A classification of the abnormalities according to the X-ray 
pictures shows that the majority of the complications occur on 
the right side, with the exception of the nine adults from group B, 
in whom the complications were observed more on tbe left than on 
the right. 

The symptom of HOLZKNECHT has been observed only three 
times. 
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The abnormalities observed on bronchoscopy are extensively 
dealt with. In 56 patients a complication of the hilar tuberculosis 
was assumed ou the strength of the X-ray examination. In 43 of 
them the diagnosis of bronchial occlusion was made on broncho
scopie examination; of these, 25 had a pedoration of a tuberculoos 
hilar gland into a bronchus. In the 18 other patients a granuloma, 
a stenosis of already long standing, or an amount of thick secretion 
was found. 

A clear pedoration was observed eight times in nine adults 
with radiologically demonstrated tuberculosis of the hilar glands 
and positive sputum. The discussion of the treatment stresses the 
local treatment, i.e., the evacoation of tuberculoos caseons matter 
or pus and the remaval of granulation tissue. Ulcers are treated 
topically with trichloracetic acid or silver nitrate and the swellings 
of the bronchial mucosa with adrenaline. The general treatment 
consists of bed rest and a diet rich in proteins, sametimes supple
mented with PAS or streptomycin; eropbasis is laid on the bed 
rest. This must be maintained until the X-ray picture no longer 
shows any changes and bronchoscopy shows the bronchial mucosa 
to be normaL 

The last part of this chapter discusses the final condition of 
the patients. In 17 out of the 41 patients with initially severe 
bronchial changes, more or less extensive bronchial scars remained, 
sametimes combined with a bronchial stenosis. The other 34 were 
cured without clearly visible or with only very slight changes. 

Even though it was possible to abolish the bronchial acelusion 
in many patients, occasionally only after frequently repeated 
bronchoscopy, it appears from the bronchographic follow-up of 
33 patients that severe bronchiectasis occurred in 14 of them. A 
segmental bronchus remained occluded in three patients, while a 
slight change of a bronchus had developed in seven. Resection of 
the occluded part of the lung was carried out in four patients, as 
neither general treatment nor frequently repeated bronchoscopy 
led to satisfactory recovery. 

The final condusion is that bronchoscopy must be carried out 
soon after the discovery or assumption of a bronchial occlusion. 
There is then the greatest chance of restoring the ventilation of the 
occluded part of the lung by abolition of the acelusion and of 
preventing sclerosing and formation of bronchiectasis. Sametimes 
the abnormality is situated too far peripherally to be reached. 
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It appears from the experiences with 65 patients that the 
satisfactory healing in a number of them may be attributed to 
rapid treatment, and that maybe in quite a number of cases 
irreparable changes in the bronebi and pulmonary tissues would 
not have occurred if bronchoscopy had been carried out earlier. 
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RÉ S U MÉ 

Dans Ie chapitre I on a donné un aperçu de la littérature relative 
aux complications de la tuberculose des glandes hilaires. On y 
constate, qu'autrefois, les perforations des glandes tuberculeuses 
hilaires étaient considérées ordinairement, a !'autopsie, comme une 
cause inattendue de décès ou comme une complication accidentelle, 
sans qu'on ait pu établir un diagnostic sur Ie sujet pendant sa vie. 
Et ce n'est que dans ces dernières années qu'il a été démontré 
que les infiltrations compactes d'une partie du poumon qui furent 
trouvées chez des enfants atteints de tuberculose étaient une 
complication de la tuberculose des glandes hilaires. Il est rnain
tenant devenu possible de reconnattre ces affeelions chez des 
êtres vivants et, ceci, grà.ce à une étude méticuleuse de !'anatomie, 
au perfectionnement du diagnostic par les rayons Roentgen et à 
la bronchoscopie. Les différentes théories sur la genèse de ces 
vastes infiltrations, compactes, nettement délimitées, telles que la 
"splénopneumonie" de GRANCHER, "1' épituberculosis" de 
ELIASBERG et NEULAND et la "périhiläre sekundär infiltrierung" 
de REDEKER et SIMON ont été commentées. De la littérature, aussi 
bien que de l'expérience personnelle il appert également que ces 
complications se produisent assez souvent et, non seulement chez 
les enfants, mais, aussi, chez les adultes. 

Dans Ie chapitre 11 on a recherché camment ces complications 
naissent et quels changements se produisent dans Ie tissu bronchial. 
Au sujet de l'influence que la glande tuberculeuse peut avoir sur 
la branche, plusieurs possibilités on été envisagées. On examina si 
une acelusion de la branche pouvait être produite par la pression 
d'une glande tuberculeuse hilaire agrandie ou si l'occlusion était 
causée par l'inflammation pullulante d'une glande. De ceci nous 
tirons la condusion que cette demière donnée doit être considérée 
comme la principale cause de l'occlusion et que la pression joue 
peut-être aussi un röle auxiliaire sur les branches étroites ct molles 
des enfants. Puis on s'est occupé des effets de la perforation d'une 
glande caséeuse dans une branche. 

On a traité ensuite la question de la différence entre l'atelectase 
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de résorption et l'atelectase de compression dans les changements 
qui surviennent dans Ie tissu pulmonaire derrière une bronche 
obstruée. Les effets que les deux états ont sur Ie tissu pulmonaire 
ont été décrits. Dans l'occlusion d'une bronche au cours de la 
tuberculose d'une glande hilaire on trouve, en général, Ie même 
processus d'évolution que dans l'atelectase de résorption. Comme 
l'occlusion n'est que rarement totale, Ie stade de l'atelectase est 
généralement de courte durée et il se produit promptement une 
inflammation derrière la clöture. U se forme alors un embarras 
dénommé ,.pneumonie obstructive" que est la cause de la haute 
température pouvant se produire dans cette affection. Cette 
infiltration ne pouvant se résorber que graduellement peut être 
considérée comme la cause des irréparables changements qui 
restent dans Ie tissu pulmonaire. 

A cöté de cette inflammation non spécifique, derrière l'occlusion, 
l'aspiration d'une masse caséeuse tuberculeuse ou de pus après 
une pedoration de glande peut occasionner, en même temps une 
inflammation spécifique plus ou moins étendue d'une ou de plusieurs 
parties du poumon. Nous pensions contrairement à SCHWARTZ qui 
considère la pedoration comme la cause la plus importante de 
l'infiltration compacte que ceci est plutot une conséquence du 
processus d'inflammation derrière l'occlusion de la bronche. Celle-ci 
semble bien, être occasionnée, en beaucoup de cas, par la pedo
ration mais, dans d'aQtres cas, la pedoration n'est qu'une com
plication de l'occlusion. 

Le chapitre lil donne un aperçu de ]'anatomie des glandes 
lymphatiques des poumons et de leur rapport avec l'arbre bronchial. 
Les glandes lymphatiques dans Ie coin entre la trachée et la bronche 
principale droite et celles entre les deux bronches principales 
semblent, dans une tuberculose pulmonaire primaire, avoir presque 
tonjours été contaminées, et sont, dans la plupart des cas, res
ponsables des complications de la tuberculose primaire. 

Dans Ie chapitre IV il est donné un aperçu des plus importants 
symptömes de maladie. 

Dans Ie chapitre V il est question des recherches par lesquelles 
il est indiqué que, par un minutieux examen physique on peut 
établir une juste diagnostic chez beaucoup de malades. Quand, à 
la percussion, on trouve une matité bien nettement accusée, il 
faut attendre, outre une pneumonie lobaire ou une pleurésie, 
également une bronchosténose avec ses complications. 
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L'examen roentgenologique a été amplement commenté, à qui 
a demontré l'importance de la photo transversale pour la locali
sation minutieuse des occlusions de segments. Le planigramme 
pourra, dans nombre de cas, indiquer la place de la bronchosténose 
et, souvent, désigner nettement les glandes enflées. On a insisté 
sur les dangers de faire des pbotos roentgen en administrant une 
huile de contraste à des malades souffrant de tuberculose pul
monaire positive ce qui fait que cette méthode d'examen n'est 
jamais employée pour établir Ie diagnostic d'occlusion de la branche. 

Puis on s'est occupé de la bronchoscopie en insistant sur son double 
but c.à.d. premièrement: la localisation de la place et de la nature 
de !'anomalie et deu.xièmement de son traitement local. 

Il a été donné un court aperçu historique de !'examen broncho
scopique chez des malades de tuberculose pulmonaire après quoi 
on étudia la technique. Ceci a lieu sous une anesthésie locale, sauf 
chez les jeunes enfants auxquels on administre une narcose par 
injection intraveineuse d'hexobarbital pour laquelle on choisit, 
ordinairement 8 ans comme limite d'àge. On s'est occupé de plus 
près des anomalies se présentant à l'inspection de la branche, 
tandis que Ie traitement local a été commenté dans la dernière 
partie de ce chapitre. 

Dans Ie chapitre VI on a communiqué les courtes histoires des 
maladies de 65 malades. Senles ont été mentionnées les données 
offrant de l'intéret. Les résultats de ces recherches sont commentés 
au Chapitre VII. 

Dans ces considérations on a controlé d'abord les àges, auxquels 
ces anomalies se présentent. 11 est très important de connaitre 
l'époque à laquelle, après la découverte de l'enflure de la glande 
hilaire, les complications penvent être attenducs. Chez Ja plupart 
des malades cela semble être pendant les premiers 6 mois, chez 
un petit groupe dans les 6 à 12 mois suivants et une seule fois, 
ensuite. Ce ne sont pas tonjours les plaintes sur des phénomènes 
de maladie qui attirent 1' attention sur ce syndrome. Chez 7 malades 
l'affection a été découverte par hasard, au cours d'un examen. 
Chez 5 autres la complication se produisit pendant une cure de 

repos qu'ils faisaient à cause d'une tuberculose de la glande hilaire, 
sans complication. 

On a attiré rattention sur la toux qui peut, parfois, ressembler 
à la coqueluche et aussi sur l'apparition d'une élévation de tem
pérature quand se produit la complication. La prise méticuleuse 
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de la température chez chaque rnalade atteint de tuberculose des 
glandes hilaires est très importante car, parfois, une faible élévation 
de température sans autres phénomènes peut indiquer Ie moment 
oil la complication se produira. 

Dans un classement des anomalies, suivant les phénomènes, sur 
la photo Roentgen, on peut voir que la plus grande partie des 
complications apparaissent à droite; ce n'est que chez 9 adultes 
du groupe B que les complications se voient plus à gauche qu'à 
droite. 

Le symptöme de HoLZKNECHT n'a été observé que 3 fois. 
On a parlé de façon très détaillée des anomalies qui ont été 

observées à la bronchoscopie. 
En vertu de l'examen roentgenologique on présuma chez 56 

malades une complication sur une bronche hilaire tuberculeuse. 
Chez 43 d'entre eux on diagnostica à !'examen bronchoscopique 
l'occlusion de la branche; 25 d'entre eux avaient une perforation 
d'une glande hilaire tuberculeuse dans une branche. Chez les 18 
restants on trouva un granulome, une sténose existant depnis 
longtemps déjà, on une quantité de sécrétion épaisse. Chez 9 adultes 
avec une glande hilaire tuberculeuse à la mentgenologie et des 
crachats positifs 8 fois fut trouvé une évidente perforation. 

Relativement à la thérapie, on a attiré rattention sur Ie traite· 
ment local qui comprend l'expulsion de la masse caséeuse tuber
culeuse ou du pus et l'ablation du tissu granuleux. Les ulcères 
furent traités avec du chlorure triple d'acide acétique ou du nitrate 
d'argent et les enflures de la muqueuse de la bronche avec de 
!'adrenaline. Dans Ie traitement général consistant en alltement et 
alimentation riche en albumen, complétée quelquefois avec p.a.s. 
ou streptomycine l'alitement est particulièrement recommandé; 
il doit être rnainteon jusqu' à ce que les pbotos roentgen aient 
montré qu'il n'y avait plus de changements et qu'on ait vie à la 
bronchoscopie une muqueuse normale de la branche. 

La dernière partie du chapitre traite de l'état final des malades. 
Sur les 51 malades ayant au début d'importantes anomalies 

des branches i1 y a, chez 17 d'entre eux, une formation plus ou 
rnains étendue de dcatrices dans les branches, quelquefois conju
guées à une bronchosténose. Chez les 34 autres malades la guérison 
a eu lieu sans anomalies nettement visibles ou avec des anomalies 
très minimes. 

Bien qu' on ait reussi chez beaucoup de malades à supprimer 
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l'occlusion, un seule fois, aprés avoir d'abord mainte fois reitéré, 
l'épreuve de la bronchoscopie il ressortit d'un examen broncho
graphique fait après-coup sur 33 malades que chez 14 d'entre eux 
une grave bronebiectasie s'était produite. Cbez 3 d'entre eux une 
acelusion d'un segment de bronche était restée alors que chez 
7 autres il se présentait une légère irrégularité à une bronche. 
Cbez 4 malades on fit la résection de la partie du poumon obstruée 
vu que ni Ie traitement général, ni la bronchoscopie, maintes fois 
pratiquée, n'avaient pu donner une bonne guérsion. 

A la fin du dernier chapitre la condusion est que quand on 
découvre l'occlusion d'une bronche, il faut faire intervenir, au 
plus vite la bronchoscopie. I1 y a, alors, la plus grande chance, 
qu'en supprimant la clöture, la ventfiation de la partie obturée 
du poumon soit rétablie et que Ie ratatinage soit évité ainsi que la 
ionnation de bronchiectasie. Parfois !'anomalie est trop péri
pbérique pour qu'on puisse l'atteindre. 

Il apparaît d'après les expériences faites sur 65 malades que chez 
un ccrtain nombre d'entre eux la bonne guérison est due à un 
traitement rapide et que chez certains autres les changements 
irréparables des bronches et du tissu pulmonaire ne se seraient 
pas produits si la bronchoscopie avait été appliquée plus tót. 
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Z U S A :M: M E N F A S S  U N G  

lm I. Kapitel wird eine übersicht über die Literator über die 
Komplikationen der Hilusdrüsentuberkulose gegeben. Aus der

selben geht hervor, dasz früher die Perlorationen der tuberkulösen 
Hilusdrüsen meistens bei der Sektion als eine unerwartete Todes
ursache oder als eine zufällige Komplikation gefunden wurden, 
ohne dasz während des Lebens die Diagnose gesteUt worden war. 
Ebenfalls wurde erst in den Jetzten J ahren nachgewiesen, das� 
die dichten Infiltrate eines Telles der Lunge, die bei an Tuberkulose 

leidenden Kindern angetroffen wurden, eine Folge einer Kompli
kation der Hilusdrüsentuberkulose waren. Durch ein genaues 
Studium der Anatomie, die verbessecte Röntgendiagnostik und die 
Bronchoskopie war es möglich, dasz während des Lebens diese 
Erkrankungen erkannt werden. Ferner werden die versebiedenen 
Theorien über das Entstehen der umfangreichen, dichten, scharf
begrenzten Infiltrate wie die .,Splenopneumonie" GRANCHERS, die 
.,Epituberculosis" ELIASBERGS und NEULANDS und die .,perihiläre 
sekundär Infiltrierung" REDEKERS und SIMONS besprochen. Auch 
ergibt sich sowohl aus der Literator als aus eigener Erlahrung, 
dasz diese Komplikationen auszer bei Kindern auch bei Erwachse
nen recht oft auftreten. 

In Kapitel IJ wird verlolgt, wie die Komplikationen entstehen 
und welche Veränderungen sich im Lungengewebe ergeben. Es 
werden heim Bespreehen des Einflusses, den die tuberkulöse Drüse 
auf den Bronchus haben kann, versebiedene Möglichkeiten erörtert. 
So wird ermittelt, ob ein Bronchusverschlusz durch Druck einer 
vergröszerten tuberkulösen Hilusdrüse auftreten kann oder ob der 
Verschlusz des Bronchus durch die fortwuchernde Entzündung der 
Drüse entsteht. Hierbei gelangen wir zum Schlusse, dasz letzteres 
als die Hauptursache des Verschlusses betrachtet werden musz 
und dasz der Druck vielleiebt bei den engen und weichen Kinder
bronebi mit eine Rolle spielt. Darauf werden die Folgen der Per� 
foration einer verkästen Drüse in einem Bronchus besprochen. 

Bei den Veränderungen, die im Lungengewebe hinter einem 
verschlossenen Bronchus auftreten, wurde der Unterschied zwischen 
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der Resorptions- und der Kompressions-Atelektase behandelt. Es 
werden die Folgen, die beide Zustände auf das Lungengewebe 
haben, beschrieben. Beim Bronchusverschlusz im Verlauf einer 
Hilusdrüsentuberkulose findet man im allgemeinen denselben 
Entwicklungsgang wie bei der Resorptionsatelektase. Da der 
Verschlusz selten vollständig ist, dauert das Stadium der Atelektase 
gewöhnlich eine kurze Zeit und entsteht bald eine Entzündung 
binter dem Verschlusz. Es entsteht dann eine sogenannte Ob
struktionspneumonitis, die, die bei dieser Erkrankung auftretende 
hohe Temperator verursacht. Da dieses Infiltrat nur nach und nach 
resorbiert, kann in diesem Umstande die Ursache der irreparablen 
Veränderungen, welche im Lungengewebe zurück bleiben, erblickt 
werden. 

Neben dieser aspezifischen Entzündung binter dem Verschlusz 
kann Aspiration tuberkulösen Käses oder Eiters nach einer Drüsen
perforation gleichzeitig eine mehr oder weniger ausgebreitete 
spezifischc Entzündung in einem Lungenteile oder in mehreren 
Longenteilen verursachen. Im Gegensatz zu SCHWARTZ, der die 
Perforation als die Hauptursache des dichten Infiltrates betrachtet, 
glauben wir, dasz dies eher eine Folge des Entzündungsprozesses 
binter dem Bronchusverschlusz ist. Es zeigt sich, dasz dieser zwar 
in vielen Fällen durch die Perforation entsteht, in anderen Fällen 
ist die Pedoration aber nur eine Komplikation beim Verschlusz. 

Kapitel lil gibt eine Übersicht über die Anatomie der Lyrnph
drüsen der Lungen und ihr Verhältnis zum Bronchialbaum. Die 
Lymphdrüsen im Winkel zwischcn der Trachea und dem rechten 
Hauptbronchus und zwischen den beiden Hauptbronchi erweisen 
sich bei einer primären Lungentuberkulose fast immer als mitent
zündet und sind in den meisten Fällen für die Komplikationen der 
primären Tuberkulose haftbar. 

In Kapitel IV wird eine Übersicht über die wesentlichsten Krank
heitserscheinungen gegeben. 

Im V. Kapitel wird die Untersuchung behandelt, bei welcher 
daraufhingewiesen wird, dasz durch eine genaue physische Unter
suchung bei einer groszen Anzahl Personen die richtige Diagnose 
gesteUt werden kann. Wenn bei der Perkussion eine schart urn
scbriebene Dämpfung bemerkt wird, musz auszer an einc lobäre 
Pneumonie oder eine Pleuritis ebenfalls an eine Bronchostenose 
mit ihren Komplikationen gedacht werden. 

Eingehend wird die Röntgenuntersuchung besprochen, wobei 
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auf die Bedeutung der Querpbotographie für ein genaues Lokall
sieren der Segmentverschlüsse hingewiesen wird. Das Planigram 
wird in einer Anzahl Fälle den Ort der Bronebastenose angeben 
können und aftmals die vergröszerten Drüsen deutlich erkennen 
lassen. Es wird femer auf die Gefahren hingewiesen, die das Her
stellen von Röntgenfoto's mit intrabronebi al verabfolgtem Kontrast
mittel bei Kranken mit einer aktiven tuberkulösen Lungenerkran
kung mitsichbringen, aus welchem Grunde diese Untersuchungs
methode nie angewandt \vurde, die Diagnose Bronchusverschlusz 
zu stellen. 

Darauf wird die Bronchoskopie besprochen, wobei der zweifache 
Zweck besanders hervorgehoben wird, nämlich erstens: das Lokali
sieren des Ortes und der Art der Abweichung und zweitens die 
örtliche Behandlung der Abweichung. 

Alsdann wird eine kurze geschichtliche Übersicht über die 
bronchoskopische Untersuchung bei Patienten mit Lungentuber· 
kulose gegeben, wonach die T echnik hesproehen wird. Diese erfolgt 
unter Lokalanästhesie, auszer bei jungen Kindem, bei denen eine 
Narkose intravenös injizierten Hexobarbitals verabfolgt wird, 
wo bei als Altersgrenze meistens 8 J ahr gewählt wurde. Es wird 
auf die Abweichungen, die bei Inspektion des Bronchus varkommen 
können, näher eingegangen, während im letzten Teile dieses Kapitels 
die örtliche Behandlung hesproehen wird. 

In Kapitel V I werden die kurzen Krankengeschichten der 65 
Patienten mitgeteilt, wobei nur diejenigen Daten erwähnt werden, 
die für diese Untersuchung von Belang sind. 

Die Ergebnisse der Untersuchung dieser Patienten werden in 
Kapitel VII besprochen. In diesen Betrachtungen wird zunächst 
das Alter, in welchem die Abweichungen vorkommen, ermittelt. 
Von groszer Bcdeutung ist der Zeitpunkt, in welchem die Kom
piikationen nach dem Entdecken der Hilusdrüsenschwellung 
envartet werden könncn. Es zeigt sich. dasz dies bei den meisten 
Kranken während der ersten 6 Monate, bei einer kleinen Gruppe 
während der fotgenden 6 bis 12 Monate und ein vereinzeltes Mal 
danach der Fall war. Nicht immer sind es die Beschwerden oder 
Krankheitserscheinungen, welche die Aufmerksamkeit auf dieses 
Krankheitsbild !enken. Bei 7 Patienten wurde die Erkrankung 
zufälligerweise bei einer Untersuchung entdeckt. Bei 5 anderen 
Pa tienten entstand die Komplikation während einer Ruhekur, die sie 
wegen einer unkomplizierten Hilusdrüsentubcrkulose durchmachten. 
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Es wird auf das Husten und dem Auftreten von Temperaturer
höhung heim Entstehen der Komplikation hingewiesen: das erste 
kann biswellen dem Keuehbosten ähneln. Präzises Aufnehmen der 
Temperator bei jedem Patienten mit Hilusdrüsentuherkulose ist 
wichtig, da mit unter eine geringe Temperaturerhöhung ohne weitere 
Erscheinungen den Moment, in welchem die Komplikation cntsteht, 
angeben kann. 

In einer Einteilung der Ahweichungen nach den Erscheinungen 
auf der Röntgenphotographie sieht man, dasz die meisten Kompli
kationen rechts vorkommen: nur hei den 9 Erwachsenen aus 
Gruppe B werden die Komplikationen mehr links als rechts 
angetroffen. 

Das HOLZKNECHTsche Symptom worde nur dreimal beobachtet. 
Ausführlich wurde ferner auf die Abweichungen cingegangen, 

die bei der Bronchoskopie konstatiert worden. 
Auf Grond der Röntgenuntersuchung wurde hei 56 Patienten 

eine Komplikation einer Hilusdrüsentuberkulose vermutet. Bei 
43 von ihnen wurde bei bronchoskopischer Untersuchung die 
Diagnose Bronchusverschlusz gestellt; unter diesen befanden sich 
25 Kranke mit einer Pcrforation einer tuberkulösen Hilusdrüse 
in einem Bronchus. Bei den 18 ührigen Patienten worden ein 
Granulom, eine bereits seit längerer Zeit bestebende Stenose oder 
eine Menge dickes Sekret angetroffen. 

Bei 9 Erwachsenen, bei denen röntgenologisch eine Hilusdrüsen
tuberkulose und positives Sputum gefunden war, wurde 8 mal 
cine deutliche Perforation konstatiert 

Bei der Besprechung der Therapie wird die Betönung auf die 
örtliche Behandlung, die aus dem Beseitigen tuberkulösen Käses 
oder Eiters und dem Entfemen von Granulationsgewebe besteht, 
gelegt. Ulcera werden mit Trichloressigsäure oder Nitras argenti 
betupft und die Schwellungen der Bronchusschleimhaut mit 
Adrenalin behandelt. Bei der allgemeinen Behandlung, die aus 
Bettruhe und eiweiszreicher Nahrung hesteht, ergänzt mit unter 
durch P.a.s. oder Streptomycin, wird der Nachdruck auf die Bett
ruhe gelegt. Die musz so lange vollgehalten werden, bis auf der 
Röntgenaufnahme keine Veränderungen mehr auftreten und bei 
Bronchoskopie eine normale Bronchusschleimhaut beohachtet wird. 

Im letzten Teil dieses Kapitels wird der Endzustand der Patienten 
besprochen. Bei 17 von den 51 Patienten mit anfänglich erheblichen 
Abweichungen in den Bronchien blieb eine mehr oder weniger 
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umfangreiche Narbenbildung in den Bronchien zurück, mitunter 
verbunden mit einer Bronchostenose. Bei den übrigen 34 Kranken 
fand Heilung ohne deutlich sichtbaren oder sehr geringen Ab
weichungen statt. 

Obgleich es bei vielen Patienten gelang. den Bronchusverschlusz 
aufzuheben - ein vereinzeltes Mal erst nach mehrfach wiederholter 
Bronchoskopie -. zeigt sich aus der bronchographischen N ach
Untersuchung von 33 Patienten, dasz bei 14 ernste Bronchiektasie 
auftrat. Bei 3 Patienten blieb ein Segmentbronchus verseblossen 
und bei 7 war eine geringe Unregelmäszigkeit an einem Bronchus 
entstanden. Bei 4 Kranken wurde Resektion des verschlossenen 
Lungenteiles vorgenommen, da weder die allgemeine noch die 
oftmals wiederholte Bronchoskopie gute Heilung zu bewirken 
vermochten. 

Die Schluszfolgerung am Ende des letzten Kapitels lautet, dasz 
beirn Entdecken oder Verrouten eines Bronchusverschlusses 
schnellstens Bronchoskopie stattzufinden hat. Es bestebt dann die 
meiste Aussicht, durch Behebung des Verschlusses die Ventilation 
des verschlossenen Lungenteiles wiederherzustellen und 
Schrumpfung und Bronchiektasiebildung zu vermeiden. Zuweilen 
wird die Abweichung zu weit peripher gelegen sein, diese zu 
erreichen. 

Aus den Erfahrungen mit 65 Patienten erhellt, dasz bei einem 
Teile von ihnen die gute Heilung einer schnellen Behandlung 
zugeschrieben werden kann und dasz bei einem anderen Teile die 
irreparablen Veränderungen an Bronchien und Lungengewebe 
vielleiebt nicht entstanden wären, falls seinerzeit Bronchoskopie 
stattgefunden hätte. 
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