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IETS OVER DE GESCHIEDENIS DER HAEMOPHILIE. 

De geschiedenis der haemophilie is korter dan 
die van vele andere ziekten. Er zijn ziekten , 
die reeds door Hippocrates met verwonderlijke 
nauwkeurigheid beschreven, ook later steeds de 
aandacht der geneeskundigen hebben tot zich 
getrokken. 't Is natuurlijk dat verschil van mee
ning omtrent het wezen en de verschijnselen dier 
ziekten in den loop der tijden oorzaak is gewor
den van eene uitgebreide literatuur. Dit is niet 
het geval met bovengenoemde ziekte. Er zijn 
uit de oudheid geene bescheiden tot ons geko
men, en de berichten die volkomen te vertrou
wen zijn, dateeren eerst van het midden der 
achttiende eeuw. Reeds aanstonds dringt zich 
de vraag aan ons op, of de haemophilie is eene 

1 
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nieuwe, of eene oude, weinig bekende en niet 
beschrevene ziekte. Is het onmogelijk, ook zelfs 

bij benadering, het wanneer van het ontstaan 
dezer ziekte te bepalen , onwaarschijnlijk is het 

toch dat ze niet reeds eemven zoude hebben be
staan vóórdat de eerste geschriften er over zijn 
bekend gemaakt, die geschreven zijn met genoeg
zame uitgebreidheid en nauwkeurigheid, om aan
spraak te hebben op geschiedkundige waarde. 
Onwaarschijnlijk omdat haemophilie eene erfelijke 
ziekte is, waarvan sommige waarnemers de over
erving konden nasporen tot in het zesde geslacht. 
Onwaarschijnl\jk ook, omdat er reeds in de ge
schriften van ALZAHARAVI' gewoonl\jk ADULCASIS 

genoemd, die in de laatste helft der elfde eeuw 

te Cordova leefde, eene plaats voorkomt die, 
geeft ze ook geen algeheele zekerheid , toch het 
vermoeden wettigt , dat de door den beroemden 
Arabischen arts vermelde patienten haemophilen 
zijn geweest. w·e1 heeft ABULCASIS deze ziekte 

nimmer waargenomen , maar hij schrijft mannen 
gesproken te hebben die hem mededeelden, dat 

in hun dorp, genaamd Alkiria , vele mannen en 
ook kinderen waren die bij verwonding leden 
aan zeer sterke bloeding, die bij grootere won
den geregeld, en ook bij geringere beleediging 
niet zelden oorzaak werd van den dood. In het 
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werk van GRANDIDIER vindt men hieromtrent het 

volgende citaat: 

>> Vid1 in quibusdam regionibus casale quad 

damdictum Alkiria, viros, qui narraverunt mihi, 

quoniam cum accidit in corporibus ipsorum ali

quod vulnus magnum, indesinenter sanguis fluit 

ex vulnere 
I quousque moritur, et recitaverunt 

mihi super hoc quad quibusdam ex pueris suis 

cum fricaret manu gingivas cepit sanguis tluere 

ex illis, donec mortuus sit.'' 

Hij geeft verder den practiscben raad de won

den snel te cauterizeeren. Mag men het dus 

voor hoogst waarschijnlijk houden dat de hae

mÖphilie geen nieuwe ziekte is, toch schijnt het, 

dat ze voorbeen minder dikwijls is gezien, en 

dat de schrikwekkende omvang die deze krank

heid in sommige landen heeft verkregen, dateert 

uit den nieuweren tijd. 

Dr. LUDWIG GRANDIDIER maakt in zijne uitvoe

rige monographie de opmerking, dat na Abulcasis 

gedurende vier eeuwen geen spoor van bloeder

ziekte te vinden is , en het toch vreemd zoude 

zijn , dat eene ziekte met zulke duidelijke symp

tomen, waarvan de diagnose betrekkelijk gemak

kelijk is, en die door hare bekende erfelijkheid 

voor vele familiën eene vreeselijke, bijna daemo

nische beteekenis heeft gekregen, ja zelfs een 
1• 
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vloek voor geheele geslachten is geworden, door 
de groote medici der vorige eeuw, als de HAEN, 

FR. HOFFMANN' BOERHAVE' v. SWIETEN e. a. niet 
zoude zijn waargenomen, zooals uit hun zwijgen 

moet worden geconcludeerd. Nog eenige op zich 

zelf staande gevallen zijn bekend gemaakt, o. a. 

in een boek van ALEXANDER BENEDICTUS geschre

ven in 1539, waarin bij de geschiedenis vertelt 

van een' barbier in Venetië, die , bezig zich 

de haren van zijn neus te knippen, zich met de 

schaar eene kleine wonde toebracht, waaraan 

hij trots alle hulp verbloedde (GRANDIDIER). Einde

lijk tegen het einde der vorige eeuw werden er 
meer gevallen van bloederziekte, en wel het eerst 

door den Engelschman FORDYCE in het jaar 1784 
bekend gemaakt. Ook Amerikaansche genees

kundigen OTTE e. a. maakten korten tijd later 

meldinp; van geheele familiën die aan bloeder

ziekte leden. NàssE schreef in 1820 de eerste 

monographie hierover, en na dien tijd hebben 

voornamelijk Duitsche medici zich met de studie 

van deze in haar wezen nog zoo duistere ziekte, 

en vooral met de statistiek er van, bezig gehou

den. SCHÖNLElN' CANSTATT' FUCHS' WACHSMUTH 

en vrncHo,v, hebben veel bijgedragen tot meer

dere kennis der haemophilie, terwijl vooral Dr. 
LANGE de statis.tiek heeft verrijkt. De laatste 
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uitgebreidste monograpbie is de reeds genoemde 

arbeid van dr. LUDWIG GRANDIDIER, uitgegeven 

in het jaar 1877. - In Holland schreef DONKER

SLOOT in de Ned. Lancet en TAMME BETH in eene 

dissertatie over dit onderwerp, dat hier weinig 

belangstelling scheen te vinden. 



AL G E M E E N O V E R Z I C H T. 

Hoewel sommige schrijvers een andere meening 

zijn toegedaan , moet toch het woord haemophilie 
ongetwijfeld worden beschouwd als eene compo

sitie van de Grieksche woorden aEp.a (bloed) en 

,puJ.TJ (stam). Ook niet alle schrijvers geven van 

haemophilie dezelfde definitie. Voor het meeren
deel stemmen ze hierin overeen, dat baemophilie 

is : eene deels erfelijke, deels congenitale chro

nische ziekte, die zich hoofdzakelijk kenmerkt 

door spontane en traumatische heftige bloedin

gen, gepaard met rheumatische pijnen en ge

wrichtsaandoeningen. Veel zegt deze definitie 

niet. Ze bevat slechts de voornaamste kenmer

ken, maar over het wezen en den zetel der 

aandoening laat ze ons geheel in het duister. 

Wel spreekt GRANDIDIER van eene haemorrhagi-
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sche diathese , maar bij een nadere beschouwing 

van hetgeen de onderzoekingen in die richting 

gedaan met zekerheid hebben opgeleverd, zal 

het blijken, dat eene haemorrhagische diathese 

niet als de eenige, misschien in 't geheel niet 

als oorzaak van bloederziekte kan worden be

schouwd. De hypothese van eene haemorrhagische 

diathese, van welken aard dan ook, is echter 

minder gewaagd dan BILLROTH's beweering, dat 

nl. de moeilijk te stillen bloedingen bij haemo

pbilie op te gering con tractievermogen of op het 

geheel ontbreken der spierlaag van de vaten , 

anderdeels op gebrekkige stolling van het bloed 

wijzen. Vreemd mag deze beweering klinken, 

wanneer men de volgende volzin leest. »Letztere 

(nl. gebrekkige stolling,) bat man durch die 

Beobachtung des ausgeflossenen Blutes freilich 

nicht constatiren können , da dasselbe in den 

Fällen, wo die Aufmerksamkeit darauf gerichtet 

war, ebenso gerann , wifl das Blut eines gesunden 

Menschen." Sommige schrijvers van handboeken 

hebben eene voorstelling van deze ziekte, alsof 

ze nimmer lüders aan baemophilie hebben ge

zien. Ook eene andere meening van BILLROTH , 

dat nl. haemophilie langzamerhand zou kunnen 

ontstaan , door degeneratie met atrophie van den 

vaatwand , moet van de hand gewezen worden. 
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Door het begrip haemophilie zoover uit te trek
ken , zou men plaats geven aan transitorische 
bloedingen van vele andere ziekten , die met 
bloederziekte niets gemeen hebben. Trouwens 
hardnekkige bloedingen zij het spontane of trauma
tische , zijn evenmin pathognomonische verschijn
selen voor bloederziekte als b.v. albuminurie het 
voor Mor bus Bright , glucosurie het voor diabe
tes mellitus is. Wel is de bloeding het gevaar
lijkste symptoom , daar toch de gewrichtsaandoe
ningen zelden het leven verkorten , maar waar 
alleen bloeding bestaat zonder dat de overige 
karakteristica aanwezig zijn , mag de diagnose 
haemopbilie slechts met de uiterste omzichtigheid 
worden gesteld. Waar de causa proxima eener 
ziekte onbekend is , daar zullen de theoriën van 
verschillende onderzoekers omtrent haar wezen 
verschillend zijn , en zich wijzigen naar de waar
genomenc dikwijls waarschijnlijk toevallige symp
tomen. Dit mag dè reden zijn voor de vele 
theoriën die voor deze ziekte zijn opgesteld. 
Zonder aan allen eene breedvoerige discussie te 
verbinden , wil ik trachten er een verstaanbaar 
overzicht van te geven. 

In de eerste plaats hebben vele schrijvers in 
de haemophilie slechts eene abnormale vorm van 
andere ziekten gezien. NASSE en RIEKEN hielden 
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haar voor eene eigen.aardige vorm van j icht. 
MECKEL en SCHÖNLEIN zagen groote overeenkomst 
met cyanose ,  MEYFELDER met scrophulose , VOGEL 
met scorbut en S11\ION streed voor de verwant
schap van haemophilie met rbeumatismus. Voor 
de meening , dat haemophilie verwant zonde zij n  
aan j icht of scrophulose, is haast geen enkel 
steekhoudend argument te vinden, daar zelfs 
de waarneembare verschijnselen zeer ver uiteen
loopen. Grooter is de overeenkomst met rheu
matismus. Meu denke slechts aan de gewrichts
aandoeningen, die ook bij haemophilie dikwijls 
van plaats verwisselen, zoodat nu eens het knie
gewricht , dan weer een ellebooggewricht., soms 
ook de schoudergewrichten zijn aangedaan, en 
aan de rheumatische pijnen. Maar in andere 
opzichten is het verschil te groot om aan identi
teit te denken. Bloedingen zijn bij haemophilie 
regel, bij rheumatismus uitzondering. Hart
gebreken, b�j rheumatismus zoo frequent , zijn 
bij haemophilie betrekkelijk zeldzaam. Rheuma
tismus ontstaat gewoonlijk op lateren leeftijd, 
dikwli ls tengevolge van verwaarloozing, haemo
philie is aangeboren of baereditair. 

>> 5:ponhi.ne bloedingen, rheumatische pijnen en 
gewichtsaandoeningen zijn ook bij scorbut be
kende verschijnselen, maar de bloedingen gaan 
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meest gepaard met zichtbare degeneratie der 

bloedende organen . In tegenstelling m et hae

mophilie zijn van scorbut de gelegenheids -oorza

ken bekend , de ziekte is somtijds te genezen , 

ze ontstaat op iederen leeftijd en i s  niet zelden 

epidemisch. De genoemde theorie is vrij alge

meen als onhoudbaar erkend. 

»Een andere theorie door NASSE en l\IECKEL 

opgesteld , heeft een langer leven gehad. Zij 

zochten de oorzaak in eene abnormale samen

stelling van het bloed , n. l. in gebrek aan fibrine 

en bloedlichaampj es , en tengevolge hiervan on

voldoende stolling en vitaliteit. Deze theorie , 

bij oppervlakkige beschouwing vrij aannemelijk , 

is echter met de waarheid in strijd. Ze schijnt 

haar ontstaan meer aan aprioristische redeneering 

dan aan exacte waarneming te danken te hebben. 

Alle nieuwere onderzoekers toch verzekeren , dat 

het bloed van haemophilen even gemakkelijk stolt 

als dat van gezonde menschen. Ook het che

misch en microscopisch onderzoek , vooral door 

ASSl\fANN herhaaldelijk en nauwkeurig bewerk

stelligd , heeft als resultaat geen gebrek aan 

fibrine en bloedlichaampjes opgeleverd. Wel wordt 

het bloed , aanvankelijk meestal donker gekleurd, 

na langdurige bloeding dunner , lichter gekleurd , 

relatief armer aan fibrine, maar dit is bij copieuse 
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bloeding van gezonde menschen eveneens het 

geval. Ook al ware de juistheid van de bewee

ring , dat baemophilenbloed arm aan fibrine is , 

bewezen , zou de theorie onvoldoende zijn , om

dat ze de verschijnselen niet voldoende verklaart. 

Zij gaat aan hetzelfde euvel mank als de nog 

te vermelden neuropatbiscbe theorie. Het zoude 

begrijpelijk zijn , waarom verwondingen gevolgd 

worden door heftige bloedingen , maar de spon

tane worden er niet door verklaard. 

» De neuropathische theorie , vooral door co

CHRANE ' MARTIN ' REINERT en OTTE opgeworpen 

en gesteund , zoekt de oorzaak in eene neurose 

der vasomotorische zenuwen , met gebrekkige 

innervatie. Zij telt tegenwoordig de meeste aan

hangers. De omstandigheid dat haemophilie som

tijds latent verloopt , en dan plotseling uitbreekt 

na het ondergaan van de eene of andere sterke 

gemoedsaandoening , dat de ziekte zich niet zel

den vertoont gepaard aan zenuwziekten als chorea 

e. a. , dat bloedingen dikwiJls worden voorafge

gaan door erethismus , en dat de neiging tot 

bloedingen bij denzelfden lijder op verschillende 

tijden niet even sterk is , dit alles is aangevoerd 

tot handhaving van de neuropathische theorie. 

Het is zeker dat er voor deze theorie meer te 

zeggen valt dan voor sommige anderen , maar 
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het bezwaar tegen de voorgaande aangevoerd , 
dat ze n. 1. de spontane bloedingen niet verklaart, 
is mijn inziens ook op deze evenzeer van toe
passing. Houden we voor een oogenblik de the
orie voor waar , clan zal de voorstelling deze 
moeten zijn , dat er tengevolge der neurose in 
het een of ander lichaamsdeel eene gebrekkige 
vaatinnervatie bestaat , die aanleiding geeft tot 
fluxie door vaatverlamming en vaatverwijding. 
Bleef die bloedophooping langen tijd bestaan , 
dan zou men als gevolg aan andere toestanden 
kunnen denken , maar dat ze bij intacte vaat
wand oorzaak van spontane bloeding zoude wor
den , is in hooge mate onwaarschijnlijk. Ook de 
proeven op dieren genomen , zijn met deze hy
pothese niet in overeenstemming. Snijdt men 
bij een kon�jntje den halssympaticus door , dan 
bemerkt men wel bloedophooping tenge"Volge der 
vaatatonie , maar spontane bloeding is bij die 
proeven toch nooit gezien. Gecombineerd met 
de anatomische theorie zoude men de feiten beter 
kunnen verklaren. Op zich zelf staande is geen 
van beiden voldoende. 

)) WACHS.!11UTH , SKODA ' OPPHOLZER en meer an
deren hebben hunne beschouwing op anatomische 
basis zoeken te bevestigen. De anatomische 
theorie leert dat haemophilie berust op abnor--



male functie der bloedvaten tengevolge van aan

geboren paretischen toestand met gebrekkige 

ontwikkeling der capillairen. In 't algemeen zou 

een onvoldoend weerstandsvermogen der vaat

wanden oorzaak der bloedingen zijn. De voor

standers beroepen zich op obducties , waarbij 

wlke toestanden gevonden zijn. Ook ongevi'One 

nauwheid en dunheid van de groote arterien 

met name der aorta benevens degeneratie der 

vaatwanden zijn waargenomen. Gebrekkige ont

wikkeling van het hart , waarbij het foramen 

ovale niet gesloten was, is ook een enkele maal 

geconstateerd. Zonder eene theorie bij het reeds 

genoegzaam groote aantal te voegen , heeft vrn

CHO"W van tijd tot tijd belangrijke studiën over. 

baemophilie publiek gemaakt, meestal naar aan

leiding van door hem zelf gedane obducties. 

Zijne beschouwingen sluiten zich bij de anato

mische aan , en het zoude te breedvoerig wor

den ze afzonderlijk te vermelden, ware het niet 

dat ze de oorzaak zijn geworden van eene nieuwe 

door IMMERMANN opgestelde theorie , die , vreemd 

genoeg , niet de belangstelling schijnt te hebben 

verworven die ze verdient. Na mededeeling van 

de theorie van WICKHAM LEGG kan ik de rij der 

theoriën met die van IMMF:RMANN sluiten. 

>> WrnKHAM LEGG houdt haemophilie voor eene 
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:ziekte die berust op gebrekkige ontwikkeling 

van het hart en van het geheele Yaatsysteem. 

Tot zoover is zijne meening dus eene anatomi

sche, maar wat den aard en rle samenstelling 

der vaatwanden betreft, plaatst hij zich op een 

geheel geïsoleerd standpunt. De vaatwanden 

Yerkeeren volgens hem in een foetalen toestand , 

eerst jaren later bereiken zij de normale struc

tuur. De vaten zijn teer van samenstelling, en 

geven daardoor aanleiding tot bloeding, evenals 

bij jonge granulaties. Vele feiten die met de 

vorige theoriën niet in overeenstemming zijn te 

brengen, worden ook door deze niet verklaard. 

Volgens haar moet haernophUie immer aangebo-

. ren zijn. Nu is dit wel bij het overgroote mee

rendeel zoo, maar er zijn toch enkele goed ge

constateerde gevallen bekend gemaakt , waarbij 

aan een ontstaan op lateren leeftijd moeilijk valt 

te twijfelen. De omstandigheid dat bloedingen 

het meest frequent zijn in de eerste levensjaren, 

is in overeenstemming met de theorie van WICKHAIII 

LEGG , maar de lijders die het geluk hebben ge

had een gevorderden leeftijd te bereiken, verlo

ren niet altijd de praedispositie tot haemorrha

giën , en het zoude toch vreemd zijn dat de 

vaatwanden na verloop van vele jaren hunne nor

male structuur nog niet zouden hebben bereikt. 
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Prof. RANKE deelde mij mondeling mede , dat hij 

bij drie gevallen van haemophilie , met letaal 

verloop , geen enkele afwijking van de thans als 

physiologisch aangenomen structuur der vaat

wanden gevonden heeft , noch bij de arterien , 

noch bij de venen , noch bij de kleine bloed va

ten en capillairen. In twee geva11en was het 

geringe bloedverlies dat tot den dood geleid had 

volgens meening van prof. RANKE , opmerkelijk .  

Het bloed verlies kon echter niet quantitatief 

bepaald worden. Deze drie door hem waargeno

men gevallen zullen ter zijner tijd nauwkeurig 

worden beschreven. 

>>Bij zijne beschrijving der chlorotische vaat

anomaliën maakt vrncHOW de opmerking , dat 

groote nauwheid van de Aorta en ook van andere 

groote vaten , dat in 't algemeen eene hypoplasie 

van het arterieele vaatsysteem niet uitsluitend 

toekomt aan Chlorose. Nadat VIRCHOW , door 

eene mededeeling van LEl\IP over een geval van 

haemophilie , op deze afwijking de aandacht 

vestigde , vond hij later bij de obducties van 

lijders die aan haemophilie bezweken , bijna 

altijd dezelfde vaatanomalie , bestaande in ab

norme nauwheid en dunwandigheid der Aorta 

en somtijds ook der uit baar ontspringende 

arteriën , evenwel met volkomen behoud van 



hare elasticiteit. (nrMERMANN , Handóuch der 
spec. Path. en 'Pherap. van Ziemssen). Door eigen 
onderzoek en redeneering komt nu 111111rnRMANN 

tot de conclusie, dat bij een groot aantal hae

mophilen deze toestand bestaat maar dat tevens 

moet worden aangenomen bloedovervulling , bloed
rijkdom, gepaard aan eene oppervlakkige ligging 

der aderen en kleine slagaderen. Hij stelt zich 
dus het wezen der haemophilie voor als eene 
ontwikkelingstoornis, een vitium primae confor
mationis bestaande in bloedhypcrplasie met arte

rieele vaathypoplasie. Het is duidelijk dat bij 
eene niet normale, maar zelfs vermeerderde 
bloedhoeveelheid, de intravasculaire drukking 

bU vernauwd lumen ongewoon groot zal zijn. 
Is echter de elasticiteit der arteriewanden niet 

verminderd, zooals vrncnow constateert , dan 
zal die abnorm hooge drukking vooral ten laste 
der kleine vaten en capillairen komen. De hef

tigheid der traumatische bloedingen zoude hierin 
eene mechanische verklaring vinden. Die groote 

intra vasculaire drukking, wegens de oppervlak
kige ligging der cutane venen en kleine bloed
vaten nog vermeerderd door de verminderde 
peri vasculaire weerstand , zoude bij versterkte 
hartswerking in 't algemeen bij fluxie, de oor

zaak van spontane bloedingen kunnen worden. 
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D e  vaathypoplasie verklaart dus d e  traumatische ,  

d e  bloedbyperplasie , d e  spontane bloedingen . 

Naarmate nu een van beiden relatief sterker 

ontwikkeld is , zal de patient meer tot trauma

tische of tot spontane haemorrhagiën gepredis

poneerd zijn , een bekend feit , v·aarvoor in de 

• andere thcoriën geen voldoende reden te vinden 

is. »Die I:Ml\IERMANN'scbe ErkHirung der bervor

stechendsten Erscheinungen der Haemophilie ist 

gcwiss so geistvol l ,  dass sie besondere Fleachtung 

verdient." In het IIandóuc!t der J(inderkrank

!teiten van GERIIARDT spreekt rönsrnn dit gunstig 

oordeel uit over Ii\fi\1ERMANNS beschouwing. 

De omstandigheid dat meer dan cene theorie 

niet bizonder »geistvoll" is , en cene »besondere 

Beachtung" misschien niet verdient , moge als 

reden worden aangenomen waarom ik ook zijne 

verklaring der feiten nader releveer. Terwijl 

bij chlorose en haemophilie dezelfde vaatanomalie 

zoude bestaan , is de vraag gesteld , waarom dan 

ook chlorotischc individuen niet aan bloedingen 

lijden. Dit bezwaar tracht IIlfl\IERMANN te ont

zenuwen door het verschil in bloedhoeveelheid 

bij deze beide ziekten, Bestond er bij chlorose 

een normaal bloedquantum , dan zou de intra

vasculaire drukking grooter zijn dan bij een 

gezond individu. Nu dit evPmvel het geval niet 
2 
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is, maar de vaathypoplasie gepaard gaat met 
bloedhypoplasie, zal ook de drukking niet grootcr 

dan normaal behoeven te zijn. Met een ander 
feit, waarvan de verklaring zich nauw aan het 

voorgaande aansluit , wordt ook door IMMERMANNS 

theorie rekening gehouden. Dit feit is het be
trekkelijk zelden voorkomen van vrouwelijke • 
bloeders. In een tabel van GRANDmmn komen 
op de 630 slechts 46 vrouwelijke bloeders voor. 
Dat nu bij vrouwen vaathypoplasie minder ge
woon a·an bij mannen zoude zijn, is onaanneem

baar. De pathologische anatomie leert juisi het 
tegendeel. Maar het tweede moment, de bloed

rijkdom , zoude bij vrouwen veel minder aange
troffen worden, en hierin , benevens in de minder 
krachtige hartswerking, zoekt hij de oorzaak van 
het feit , dat vrouwen zelden bloeders zijn. 

,>Anderseits zeichnet sich der männliche Or
ganismus schon von Hause bekanntlich vor dem 
weiblichen durch grösseren Blutreicbthum, re.ich

liche Blutbildung und stärkere Entwicklung des 
Herzmuskels aus und besitzt daher , vermöge 
eben dieser anatomisch-physiologischen Eigen

thümliehkeiten , eine viel stärkere Disposition 
zu absoluter, wie relativer Plethora , ferner mit 

derselben auch, wie wenigstens wir glauben, 

zugleich zu Hämophilie. " (nIMEmIANN) . Hierdoor 



zou het ook begrijpelijk worden waarom de manne
lijke nakomelingên, gesproten uit een huwelijk 
tusschen eene vrouw, die hoewel zelve geen 
bloeder, toch uit eene bloederfamilie afstamt , en 
een' man die zelf noch bloeder noch van bloe
derfamilie is, zoo dikwijls aan haemophilie lijden. 
Daarentegen zijn de kinderen van een niet bloe
denden vader , wanneer hij maar uit eene bloe
derfamilie afstamt, en eene gezonde moeder , 
bijna nooit haemophilen. De overerving door 
middel van de vrouwen is zoo constant ,  dat de 
v rouwen in Tenna, een dorp in het kanton 
Grauwbunderland , »die Conductoren der Krank.
heit" worden genoemr1. De overtuiging dat niet 
de mannen , maar de vromvon door overerving 
de ziekte in stand houden, is bij de bewoners 
van Tenna zóó zeker, dat de weinige meisj es 
uit bloederfamiliën die er in 1 855 waren, het 

besluit namr.n, om geen huwelijk aan te gaan, 
ten einde de vreeselijke kwaal te bestrijden, die 

reNls langer dan eene eeuw een ware vloek 
voor Tenna is geweest. Er is nog eéne reden 
aangevoerd waarom vrouwen zelden bloeders zijn. 
De mentruale bloedingen zouden een tegenwicht 
vormen tegen vaatovervulling en bloedhyperplasie. 
Het is zoo goed als zeker, dat deze bewcering 
niet geheel onjuist is, omdat men analoge ver-

2• 
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schijnselen dikwijls kan opmerken. VrnLI , die 
de lotgevallen van de twee groote bloederfami
liën in Tenna beschreven heeft , zegt dat spon
tane bloedingen niet zelden door hen bedwongen 
werden door aan een verwijderd lichaamsdeel 
eene wond te maken en daar bloed te ontlasten. 
Veel gewicht mag men aan de menstruatie echter 
niet hechten , omdat haemophile bloedingen iuist 
het meest frequent zijn op den leeftijd waarop 
menstruatie nog niet bestaat. Ook voor andere 
vicarieerende bloedingen - zoo heeft men soms 
genezing door haemorrhoïdaalbloedingen zien tot 
stand komen - mag dezelfde opmerking gelden. 
Trachten de Yoorstanders van de neuropathische 
theorie in de afwisselende irritabiliteit van het 
zenuwstelsel eene oorzaak te vinden voor de niet 
altijd even groote neiging tot bloeden bij den
zelfden bloeder op verschillende tijden , met even
veel recht mag IMl\fäRMANN in een quantitatief 
verschil in bloedmassa op verschillende tijden , 
in een afwisselend plethorischen toestand, de reden 
voor dit verschijnsel zoeken. Met behulp van 
deze zelfde hypothese zou men zich ook het ont
staan op lateren leeftijd kunnen denken , zooals 
dit wel eèns is gezien.  Ten opzichte der ge
wrichtsaandoeningen bestaat er verschil van mee
ning. 'ferwijl GRANDIDIER die aandoeningen pseudo-
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rheumatische noemt en als essentieel verschijnsel 

der haemophilie beschouwt , meent IMMERl\IANN 

ze meer als echte rheumatismen te moeten op

vatten, waarvoor haemophi len eene zekere pre

dispositie zouden hebben. Bij de '1 93 bloeder

familiën kwamen ze 82maal voor (GRANDrnnm) , 

maar ook dit cijfer kan de vraag niet beslissen. 

Met nadruk betoogt Il\U.fl..:RMANN , dat hij zijne 

theorie niet als de eenig ware beschouwt. H\i 

wil haar integendeel slechts handhaven in die 

gevallen , waarbij de genoemde vaatanomalie 

werkelijk bestaat. Erkennende, dat aan deze 

ziekte niet als b.v. aan croupöse pneumonie altijd 

dezelfde pathologisch-anatomische afwijking ten 

grondslag ligt, meent hij , dat de door hem be

schre ren toestand en vaatanomalie bij een groot 

aantal voorkomt. 

Nadere onderzoekingen in die richting gedaan, 

zouden misschien verrassende resultaten opleve

ren. Het moeil\j kst bewijsbare gedeelte van deze 

theorie zal wel de bloedhyperplasie zijn. Toch 

kan Il\IMERMANN voor deze plethora gewichtige 

argumenten aanvoeren. In de eerste plaats moet 

het erethismus in het vaatsysteem , 't welk zeer 

dikwijls vóór het begin eener spontane bloeding 

werd geconstateerd, en dat zich kenmerkt door 

pulsaties vooral van de slagaders van het hoofd, 
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hartklopping , Yolle en frequente pols, als zoo

danig worden aangemerkt. Deze prodromi zijn 

dikwijls van zonderlingen aard. Ook psychische 

afwijkingen werden dikwijls waargenomen, be

staande in groote opgewektheid , onrustigheid , 

praatzucht, snelle verandering van humeur, angst, 

traagheid, woede, kortom de meest uiteenloo

pende gemoedstoestanden. Die afwijkingen Z\in 

volgens WACHSMUTII zoo constant , dat hij het 

noodig oordeelt de vraag te stellen, of daden 

in zulk een toestand door haemophilen bedre

ven , wel toerekenbaar zijn. SrnoN deelt een 

geval mede , waarbij het stadium prodromorum 

zieh door aphasie kenmerkte. Merkwaardig wa

ren ook de voorteckens bij een' patient van UHDE .  

De spontane bloedingen werden voorafgegaan 

door algemeene pulsaties , en meer dan acht 

dagen te voren werd de patient reeds door den 

reuk van bloed gekweld. Jaargetijden en weers

gesteldheid schijnen op het ontstaan der bloedin

gen geen invloed te hebben , zooals uit de meest 

uiteenloopende berichten hierover moet worden 

besloten. Dit schijnt met gemoedsaandoeningen 

wel het geval te zijn , en ook met verschillende 

ontwikkelingsperioden. De eerste en tweede den

titie , alsmede het tijdvak der geslachtsontwik 

keling, worden algemeen voor gevaarlijk gehou-
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den. Toorn en schrik, maar vooral deprimee

rende gemoedsaandoeningen, roepen niet zelden 

spontane bloedingen te voorschijn. 

Een zeldzaam geval van dezen aard vond ik 

vermeld in het proefschrift van dr. G. w. BRUINSMA. 

Op pag. '1 4 schijft hij het volgende: » Huss zag 

bij eene vrouwelijke bloeder de neiging tot bloe

ding j uist het eerst ontstaan na eene hevige ge

moedsaandoening. Zijne lijderes kon zelfs wille

keurig bloedingen doen ontstaan, wanneer zij 

zich driftig maakte ; ook door een vasten wil 

kon zij zich in eene stemming brengen dat er 

eene spontane bloeding ontstond." 

Een tweede, en naar 't mij voorkomt , krach

tiger argument voor de plethora ad vasa en 

tevens voor absolute bloedrijkdom , is de colossale 

bloedmassa die haemophilen kunnen verliezen , 

zonder dat de dood door bloedverlies intreedt. 

De massa's die somtijds opgevangen en gemeten 

zijn, grenzen bijna aan het ongelooflijke. Na het 

uittrekken van een tand verloor een patient van 

KRIMER den eersten dag vier en een half pond 

bloed. Na dezelfde operatie bloedde een patient 

van CLAUDI negen dagen, welke kleine operatie 

hem op het verlies van vijftien pond bloed te 

staan kwam. UHDE beschrijft een zijner zieken 

die in één uur een emmer vol bloed verloor , 
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toen vierentwintig uur bewusteloos bleef }jggen , 
maar ten slotte dit onbegrij pelijk bloedverlies 
toch overleefde. Een derde argument zoekt 
IMMERMANN in het feit dat bloeders, die zulke 
enorme bloedverliezen overleven, niet anaemisch 
blij ven , zich integendeel volkomen weer herstel
len en in betrekkelijk korten tijd. Deze laatste 
meening , n. 1. het snel hei stellen , wordt door 
GRANDIDIER niet gedeeld. Een geval door hem 
medegedeeld , naar aanleiding van deze opmer
king , wordt editer door GRANDIDIER verkeerd 
geïnterpreteerd. H et betreft een vieren veertig 
j arigen haemophile , een patient van UIIDE , die 
zijn toesta.ml zelf aldus beschrij ft. >> II ebben de 
voorboden acht tot veertien dagen geduurd , dan 
begint er uit het een of anuer lichaamsdeel eene 
langzame bloeding , die veertien tot een en twin
tig dagen aanhoudt ; aanvankelijk blijf ik nog 
loopen , totdat het bloed zeer bleek van kleur 
wordt , dan lig ik dikwijls verscheiden dagen be
wusteloos, het bloeden houdt op , en l angzamer
hand keeren leven en bewustzijn terug. Weken 
lang gevoel ik mij nog vermoeid en ziekelijk , 
totdat de eetlust terugkomt. Nu begin ik weer 
bloed te vormen en  in weinige da9en bloei ik  
weer als eene roos. Hoe geniaal de vermelde 
theorie ook moge zijn , het is onnoodig haar op 
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theoretische gronden te bestrijden , ,,ant Il\Il\IER

MANN zelf erkent ,  dat zij , hoewel beter dan de 
voorgaanclen , toc,h niet alle verschijnselen ver
klaart , althans niet zonder de hulp van meer 
of minder gewaagde hypothesen. 

Uit het voorgaande blijkt duidelijk genoeg dat 
de uitspraak van HYRTL met betrekking tot de 
de hersenverrichtingen ook op deze ziekte vol
komen van toepassing is , dat we te doen hebben 
met een mysterli plenum organon. Met zoovr.el 
1e meer ijver hebben dan ook velen zich bezig 
gehouden met de waarneming der verschijnselen , 
met studiën over geographische verbreiding, 
aetiologie, therapie enz. Het spreekt van zelf dat 
van de verschijnselen die deze ziekte klinisch 
kenmerken , de bloedingen altijd het meest de 
aandacht hebben getrokken. Vooral de plaats der 
bloeding is het onuerwerp van een statistisch onder
zoek geworden. Spontane bloedingen zijn gezien uit 
bijna a lle lichaamsdeelen, maar in meer dan de helft 
der gevallen waren het neus- of mondbloedingen. 
Van de 334 gevallen waarbij de plaats is opge
geven kwam 1 69maal neusbloeding voor. Komt 
het bloed uit de mond , dan bloedt btjna altijd 
het tancl vleesch. Van 43 mondbloedingen kwamen 
slechts der bloedingen u it de tong voor. Vier
maal zijn ze geóen uit de vingertoppen . 



26 

Een zoodanige bloeding is bekend gemaakt 

door TAMME BETII, volgens de monographie van 

GRANDIDIER ' met DONKERSLOOT de eenige die in 

Nederland bloederziekte hebben beschreven. Hij 

zag het bloed aan de vingertoppen uit nauwelijks 

zichtbare rhagaden evenals zweetdroppels te voor

schijn komen . Hoe gevaarlijk niet alleen de 

spontane, maar ook de traumatische bloedingen 

zijn, kan blijken uit het feit dat meer clan eens 

vaccinatie oorzaak is geworden van den dood door 

verbloeding. GnANDIDJER is de meening toege

daan, dat de venesectie bij bloeders betrekkelijk 

minder gevaarlijk is dan andere verwondingen. 

Wanneer men bedenkt dat haemophilen niet 

zelden Jorsch gebouwd en bloedrijk zijn, dan is 

het duidelijk dat het mef'r of minder gevaarlijke 

der venesectie een hoogst belangrijk vraagstuk 

is. GnANDmrnn's stellig te optimistische meening 

is hoofüzakelijk gebaseerd op de verklaring van 

dr. vrnu, dat in Tenna dikwijls aderlatingen 

worden gedaan , en dat men er nimmer onge

lukken van zag , wanneer het verband goed werd 

aangelegd. Vele andere waarnemers deelen deze 

meening niet, en men mag toch niet aannemen 

dat zij , wetende met haemophilen te doen te 

hebben, het verband niet nauwkeurig en lege 

artis zouden hebben aangelegd. HüGHES , MILING , 
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RIEKEN en JOHANSF.N zagen doodelijken afloop 

door verbloeding ten gevolge van aderlating. 

In de Ned. Lancet wordt ook door DONKER

SLOOT een geval vermeld met laetalen exitus. 

Er on tston<l een kolossaal bloedextra vasaat in 

het onderhuidsche celweefsel , de geheele arm 

zwol op tot een misvormden klomp , het zich 

ontwikkelend gangreen maakte de amputatie nood

zakelijk , <lie den patient door snelle verbloeding 

het leven kostte. Gelukkiger was TAMME BETH, 

die , naar 't schijnt een vriend van venesecties , 

bij een vrouwelijke bloeder zonder nadeel, althans 

zonder verbloeding, twaalf aderlatingen verrichtte 

wegens plenritis. Ook al ware het bewezen dat 

venesecties betrekkelijk minder gernarlijk ziJn 

dan andere verwondingen , zullen toch de treurige 

gevolgen die ze niet zelden hebben gehad , ieder 

verstandig medicus weerhouden van het zorgeloos 

ondernemen dezer overigens wel eens geir1diceerde 

operatie. Niet altijd  ook zoude het den medicus 

worden toegestaan . De leden der Amerikaansche 

familie SMITH wilden zich niet doen aderlaten , 

omdat reeds velen hunner voorouders daaraan 

waren bei:weken. 

Ook de methode om een kleine wonde te ver

grooten met het mes , gebaseerd op de waar

neming dat kleine wonden dikwijls het sterkst 
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bloeden , zal in de praktijk wel zelden toepassing 
vinden, hoewel FORDYCF. een enkel maal met 
goed geYolg zijn toevlucht nam tot dit heldhaftig 
middel . Het meeningsverschil omtrent het gevaar

lijke der venesectie bestaat niet voor het aanzetten 
van bloedzuigers. Al len zijn het er over eens, dat de 
wonde door een bloedzuiger gemaakt zeer ge\'aarlijk 

is. Meer dan veertigmaal ontstonden er bijna niet 
te stillen bloedingen, en meer dan eens werd deze 
onvoorzichtigheid met het leven betaald. Ook het 
uittrekken van een tand of kies is uiterst gevaarlijk 
en heeft reeds aan velen 't leven gekost. 't Is 
eene operatie waartoe de medicus bij haemophilen 

slechts mag besluiten door zeer buitengewone 
omstandigheden. Koppen zetten is minder ge

vaarlijk , maar het nut er van gewoonlijk ook 
zeer problematisch. 

De onderzoekingen over geographiscbe ver
spreiding der ziekte hebben tot resultaat gehad , 
dat zij 't meest inheemsch is bij de volken van 
Germaanschen oorsprong. Ook in Amerika komt 

de haemophilie bijna uitsluitend voor in de ooste
lijke staten van de Unie , waar voor 't mcerendeel 
eene anglo-germaansche bevolking wordt aan
getroffen . Verder leert de statistiek dat de ziekte 
het meest gevonden wordt in de gematigde en 
koude luchtstreken , maar in hoeverre tempera-
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tuur, voeding en maatschappelijkf> toestanden 
van invloed zijn is nog onbekend. Slechte voe
ding, die zoo dikwijls als oorzaak van andere 

ziekten opgegeven wordt , schijnt op het ontstaan 
van bloederziekte niet te influenceeren. De arme 

volksklasse is er niet meer dan de wel varende 
het slachtoffer van , en de bewoners van Tenna 

en omstreken, waar geen armoede is , lcyen 
bijna uitsluitend van melk en vleesch . In den 

laatsten tijd is er door FÖRSTER ( GERIIARD J(in

derkmnk!teiten) de aandacht op gevestigd dat er 
haemophilie was ontstaan in een huisgezin waar 
de ouders bloedverwanten waren. Omtrent dit 
aethiologisch moment valt tot dusver echter nog 
niets te constateeren . 

De prog_nose is met een paar woorden te stellen. 
Zij is bijna altijd infaust , terwijl de kans op 
levensbehoud met den leeftijd toeneemt. Velen 
sterven reeds voor dat ze twee jaren oud zijn , 

en nauwelijks de helft bereikt het zevende levens
jaar. Dat ondanks deze noodlottige prognose de 
haemophilie niet verdwijnt, maar het aantal lijders 
steeds schijnt toe te nemen , mag zijn oorzaak 

vinden in het bekende feit dat vrouwen uit bloe

derfamilies zoo bij uitstek de conductoren <ler 

krankheid zijn , en dat bloeders zich buitendien 

onderscheiden door groote vruchtbaarheid. 
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T H É  R A P I E. 

Door krachtige maatregelen gelukt het niet 
zelden eene ziekte tot een zekere landstreek te 

beperken , j a  zelfs voor langen tiju voor goed 

te doen verdwijnen . Zoolang ons het wezen der 
haemophilie onbekend is, zoolang ook de eerste 
oorzaak of oorzaken van haar ontstaan duister 

zijn , zal dit met de baemophilie ,vel nimmer 

gelukken. Hadden alle meisjes uit bloederfami

liën de zedelijke moed om het voorbeeld van 

hare zusters uit 'fenna te volgen , dan zou de 

tijd niet verre meer wezen waarin de haemo

philie , wel niet geheel verdwenen, maar toch 

tot een minimum gAreduceerd zoude zijn. Zoo
lang de gelukkige tijd nog niet is gekomen 

waarvan HARTMANN droomt , » waarin het logische 

al het onlogische zal ove.rwonnen hebben en 
alleenheerscher zijn", zoolang zullen er ook in 

bloederfamiliën huwelijken worden gesloten, en 

zoolang zal de ziekte ook blijven bestaan en 

worden gepropageerd. Welnu ! roept WICKHAM 

LEGG, laat dan de wetgever eene wet in 't leven 

roepen, waarbij het trouwen aan alle leden uit 

bloederfamiliën verboden wordt. Zóó radicaal 
is IMl\lERl\IANN niet. Hij wil , omdat de mannen 
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de ziekte slechts bij uitzondering voortplanten , 
het huwelijksverbod alleen tot de vrouwelijke 
leden ,,an bloederfamiliën uitstrekken .  De ernst 

waarmede zij op het invoeren van zoodanige 
wet aandringen , zou bijna doen veronderstel len , 

dat ze de mogelijkheid er van in Engeland en 

Duitschland niet betwijfelen . Het komt mij voor 

dat WICKHAM LEGG en II\11\IEHMAN� een waardig 
driemanschap zouden kunnen vormen met prof. 

IIARTING die fle Fransch-duitschc oorlog toejuichte , 
omdat er vele zwakke mannen aan vermoeienis 
en ontbeering zouden bezwijken, en het mensch

dom daar volgens den Hoog Gel. slechts bij winnen 
kon . Maar het is hier de plaats niet om IIAR

TING's dwaasheden te weerleggen. Tn ons rijk, 

en ook in alle andere lauden waar zooveel moge

lijk de individueele vrijheid wordt geëerbiedigd, 

waar het volk eene humane wetgeving eischt , 

zullen de wetsvoorstellen van w. LF:GG en ll\IMER-

1\lANN wel nimmer ingang kunnen vinden . Een 
andere maatregel is beter uitvoerbaar. MP-n kieze 
voor de leden van bloederfamiliën een beroep, 
waarbij ze weinig aan mechanische invloeden 

zijn blootgesteld , met andere woorden , waarbij 
ze uitsluitend het hoofd mueten gebruiken. 

't Spreekt van zelf , dat bij zulk eene beroeps
bezigheirl verwondingen veel minder dikwijls 
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zullen voorkomen. Ool\ zoude zulk ccne keuze 
in overeenstemming zijn met do verzekering van 
vele schrijvers, dat haemophilen veelal meer dan 
gewoon intelligent zijn .  Toch mag ook deze 
leefwijze niet al te streng worden gevolgd . Zal 
de haemophile zich , om het gevaar, dat er aan 
verbonden is, niet aan gymnastische oefeningen 
of andere krachtsinspanningen wagen , het aan
houdend zitten is even n adeelig. Matige wan
delingen, Pn vooral het inademen van de buiten
lucht z�n aan te bevelen. Voedzame maar tevens 
gemakkelijk verteerbare spijzen insgelijks. ,varme 
dranken en vooral alkohol zijn zeer nadeelig, 
omdat ze tot congesties aanleiding geven. Melk 
en koud water zijn om te drinken 't meest ge
schikt. Nooit echter in  groote hoeveelheid , 
omdat de spanning in het vaatsysteem er door 
verhoogd wordt. Het schijnt niet mogelijk te 
zijn, zelfs door lang volgehouden medicatie, de 
ziekte te overwinnen . Wel worden er gevallen 
meêgedeeld van genezing , maar de middelen 
daarvoor aangeprezen , blijken bij andere patienten 
volkomen nutteloos te zij n. Is volkomen herstel 
onmogelijk, van 't grootste belang blij ft het toch , 
de neiging tot bloedingen en de andere ver
schijnselen te doen verminderen , de ziekte te 
bestrijden, ook waar men haar niet geheel over-
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winnen kan·. Hiertoe zijn vooral toniceerende 
adstringeerende en laxeerende middelen aange
raden. Van de eerste zijn vooral de ijzerprae
paraten aanbevolen. ÎMIIIERMANN houdt ze voor 
contraindiceerd. Slechts na copieuze bloedingen 
wil hij ze aanwenden , tot herstel van de tijde
lijke anaemie. Die opvatting past bij zijne beschou
wing over het wezen der ziekte. Wie echter som
mige patienten o.a. die door mij beschreven wordt , 
gezien heeft , ook wanneer in langen tijd geene 
bloedingen hebben plaats gehad , zal de behan
delingswijze van IMMERMANN moeilijk kunnen 
volgen. Het is haast onmogelijk plethora of 
plethora ad vasa aan te nemen , wanneer de 
wasachtig witte kleur , de bleeke slijmvliezen 
en de kleine weeke pols , juist het tegenoverge
stelde dorn vooronderstellen. 

Het gebruik van ijzerpraeparaten zal wel niet 
altijd goed , maar ook niet altijd verkeerd zijn. 
·wanneer Vrnu sommige zijner paticnten als vol
bloedig en robust beschrijft , zou het dwaasheid 
zijn hun ferrum toe te dienen. In die gevallen 
zullen salinische laxantia , van tijd tot tijd toe
gediend , vooral in perioden van congesties en 
vaaterethismus , aangewezen zijn. Van de adstrin
geerende middelen genieten acetas plumbi , en 
secale cornutum naar 't schijnt het meeste ver-

s 
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trouwen. Ze worden echter 't meest aangewend 

bij een reeds begonnen bloeding. 

Daar de bloeding het gevaarlijkste symptoom 

der ziekte is, zijn ook de middelen er tegen 

aangewend talrijk. Vooraf doet zich echter de 

vraag voor of men een pas begonnen haemorr

hagie terstond moet trachten te stillen of niet. 

Omtrent de traumatische is er maar ééne mee

ning_ Men moet haar zoo schielijk mogelijk 

bedwingen. Wanneer men echter bedenkt dat 

de bewoners van Tenna , volgens VIELI , zich 

dikwijls eene verwonding maken om eene spon

tane bloeding te doen ophouden , wanneer 

de patienten volbloedig zijn , of wanneer men 

Immermann's beschouwing is toegedaan, dan is 

die vraag ten opzichtH der spontane bloedingen 

niet zoo gemakkelijk te beantwoorden. Sommige 

waarnemers constateeren dat ze bij het plotseling 

bedwingen eener spontane bloeding sterke hart

palpitaties met benauwdheden en zelfs apoplecti

vorme toevallen hebben gezien, en het aantal 

dergenen die een snelle onderdrukking der bloe

ding afkeuren, is niet gering. Anderen b.v. 

REINIIART en ASSl\IANN geven den raad om geen 

oogenblik te verzuimen. Waarschijnlijk hebben 

beide partijen gelijk , of ongelijk , zoo men wil , 

en zal het vroeger of later therapeutisch ingrijpen 
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afhankelijk gesteld moeten worden van den in

dividueelen toestand van den patient. In ieder 

geval is lang wachten noodlottig , omdat de erva

ring leert , dat bloedingen moeilijker te stuiten 

z\jn naarmate ze langer hebben geduurd. 

Gewoonlijk weet de medicus ook niet hoeveel 

bloed de patient verloren heeft , omdat bij bijna 

altijd geroepen wordt wanneer de bloeding reeds 

uren geduurd heeft , en nadat de huisgenooten 

eerst alle huismiddeltjes te vergeefs hebben aan

gewend. Wanneer de bloeding inwending is , 

kan men ook slechts inwendige middelen ge

bruiken , en van deze werken de secale comutum 

en het acetas plumbi nog het meest. Door OTTO 

is vooral het glauberzout als laxans , dus in vrij 

groote dosis , aanbevolen , en dikwijls heeft het 

goede diensten gedaan . Meestal echter ziet men 

tandvleesch en neusbloedingen , waarbij de locale 

behandeling hoofdzaak is. Liquor ferri , aluin

oplossing ,  tannine , Pinghwar Djambi , zijn de 

adstringentia die plaatselijk het meest gebruikt 

worden. Helpen ze niet clan neemt men ge

woonlijk zijn toevlucht tot nitras argenti in 

substantie , compressie en ferrum candens. 

Uitgezonderd het ferrum caudens heb ik meer 

dun eens gelegenheid gehad van de werking der 

genoemde middelen eene proef te nemen. Be
s• 
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halve door compressie gelukte het mij niet de 
bloeding tot staan te brengen door de genoemde 
middelen. Even als dr. IIECKMAN houd ook ik 
de werking der styptica , bij bloedingen van 
eenige beteekenis ,  gelijk nul. Bij gevaarlijke 
bloeding zijn ze een onnut tijdverlies en de me
dicus zal verstandig handelen er geen gebruik 
van te maken . Hij zoek:e door compressie de bloe
ding te stuiten of grijpe maar moedig naar het 
ferrum candens. Hoewel beide behandelingswij
zen met moeilijkheden gepaard gaan , blijkt toch, 
waar compressie mogelijk is , dit het beste mid
del te zijn. Het gloeiend ijzer maakt brand
korsten die gewoonlijk de bloeding tot staan 
brengen , maar niet zelden keert ze terug , en 
dan is de plaats waar het bloed van daan komt , 
moeilijk: te vinden. Dit is de reden waarom 
GRANDIDIER tegen het gebmik van ferrum can
ders waarschuwt. Het nadeel van compressie , 
althans wanneer ze lang moet volgehouden wor
den , is gelegen in de vorming van gangreen. 
Dit zal echter wel 't meest afhangen van de 
wijze van uitvoering. Volgens mededeeling van 
prof. RANKE levert ook het antiseptisch compres
siefverband geene afdoende resultaten op. 
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ZIEKTEGEVAL. 

L. L. m. g. '11 jaren oud. Een jaar geleden 
zag ik den patient voor 't eerst. De status 
praesens was als volgt. Patient is slank van 
statuur, beenstelsel goed ontwikkeld , spieren 
slap, huid en slijmvliezen bleek, oogen blauw , 
haar blond, gelaatsuitdrukking intelligent, tho
rax goed gevormd. Auscultatie en percussie 
leveren geene abnormaliteiten op , pols week en 
klein. Er is aan beide beenen lmiegewrichts
ontsteking geweest met daarop volgende con

tractuur. De contractuur aan 't rechter been is 
sterker dan aan 't linker en de bewegelijkheid 
geringer. 

Zijne geschiedenis is, volgens mondelinge me
dedeeling van de moeder, ongeveer als volgt. 
Ruim. een jaar oud kreeg pat. eene kleine ver
wonding aan de tong door een val. Nadat do 
bloeding een paar dagen had aangehouden , ge
lukte het den medicus haar tot staan te bren
gen. Nog denzelfden dag echter keerde ze terug 
en duurde nog verscheidene dagen. Later bad 
hij moeilijk te stuiten spontane neusbloedingen . 
Overigens was hij gezond tot aan het zesde jaar, 
toen er gewichtsontsteking ontstond. Die ont-
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stekingen zijn met contractuur der beide beenen 
geeindigcl. Bij die ontsteking bleek ook hoe 

gevaarlijk het is bloedzuigers te appliceeren, 
want de bloeding die daarna ontstond moet haast 

onstilbaar geweest zijn. Daarna heeft pat. van 

tijd tot tijd tandvleeschbloedingen gehad, meestal 
bij het tandwisselen. Een paar malen heb ik  

die bloedingen bestreden , die echter ondanks 
alle middelen een dag of drie duurden . Eerst 
,,vanneer hij zeer anaemisch is, en het aanhou

dend braken gepaard met zwak delireeren den 
toestand kritisch doet worden, houdt de bloeding 
op. Een ander maal gelukte het mij eene bloe

ding uit een bloedbuil aan den duim door com

pressie te bedwingen. De geringste stoot ver
oorzaakt sugillaties die soms ook spontaan op
treden. Niet zelden ontstaat er ontsteking aan 
het ellebooggewricht, soms met belangrijke vocht

uitstorting en hevige pijn. Opmerkelijk is het 

dat de elleboogontsteking tot dusverre steeds 
gemakkelijk geneest zonder eenige stoornis ach

ter te laten. De behandeling der contracturen 
door extensie met gewichten , bevestigd aan een 
kleefpleisterverbancl, heeft aanvankelij k  slechts 
tot een zeer matig resultaat geleid. 

Pat. beeft broeders en zusters die allen gezond 
zijn. Twee broeders hebben dikwijls neusbloe-
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dingen , die echter nooit zoo hevig zijn geweest 

dat zij gevaarlij k ,verden. Overigens zijn alle 

huisgenooten , ook de vader en moeder, gezond 

en sterk. Van vaders kant zijn er in de fa,mi

lie geen bloeders bekend. Van moeders zijrle 

is de toestand eenigszins verdacht. De groot

moeder van pat. leed nog op hoogen leeftijd aan 

eene zeer gevaarlijke spontane bloerling, en haar 

broeder overleed; aan haemoptoë. Of die bloe

dingen van haemophilen aard zijn geweest of 

niet , kan ik niet beslissen. 

ZIEKTEGEVAL. 

H. W. te S. , oud '1 2 jaren. De patient is 

van dr. HECKMAN en ik laat hier volgen , wat 

hij mij over 't een en ander heeft mêegedeeld. 

Pat. beeft bruin haar en bruine oogen , met 

een fijne doorschijnende huid, intellegent voor

komen en een levendig temperament. Vau 

vaders zijde is nooit haemophilie in de familie 

voorgekomen. De moeder menstrueerde eerst op 

18jarigen leeftijd, had steeds abundante menses 
en bij verschillende bevallingen steeds hevige 

metrorrhagiën. Van de zes kinderen stierven er 
vier kort na de geboorte aan levenszwakte, de 

jongere broeder van den haemophile is zeer gezond. 
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De grootmoeder vertoonde dezelfde verschijnse

len als de moeder. De moeuer heeft nog een 

broeder en eene zuster die beide gezond zijn en 

nimmer aan haemophilie geleden hebben. Tot 

op eenjarigen leeftijd was pat. gezond, zonder 

eenig symptoom van bloederziekte. De vaccinatie 

had plaats met normaal verloop in het tweede 

jaar. Ruim één jaar oud kreeg hij tengevolge 

van een val eene bedenkelijke bloeding uit het 

tandvleesch , die vier dagen duurde en slechts 

door ferrum candens te onderdrukken was . Een 

jaar later insgelijks tengevolge van een stoot. 

Later hevige bloeding door bijten in de tong. 

Regel was echter spontane bloeding. Omstreeks 

dien tijd trad zwelling op van de rechter knie, 

die tot een colossalen hydrarthron aangroeide , 

met atrophie van 't onderbeen. Ook zwollen 

elleboog en enkelgewricht verscheidene keeren 

op , echter met genP-zing. Pat. had veel last 

van rheumatische pijnen in het beneden been, 

die vooral des nachts hevig waren. Drukking 

cm wrij ving van het been deden de pijn afnemen. 

Gedurig ontstaan er builen en sugillaties vooral 

aan buik en zitdeelen . Ze ontstaan meest spon

taan. De bloerlingen zijn tot aan het voorjaar 

van 1 879, toen patient haematurie kreeg die 

echter na eenige dagen genas , nooit anders voor-
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gekomen dan uit tong en tandvleesch en trauma

tische bloedingen uit de vingers. De therapie 

was vooral tegen den tumor albus gericht. Een 

Emplastr. Plumbi met Jod , Jodet. Kalic en Extr. 

Opii deed goede diensten. De inwendige therapie 

bestond afwisselend in sulph. sodae en extr. secal. 

cornut , evenwel met zeer twijfelachtig gevolg. 

ZIEKTEGEVAL. 

Prof. RANKE had de vriendelijkheid mij de vol

gende korte notities te verschaffen omtrent deze 

merkwaardige patiente van dr. v. n. SCHEER. 

l\fojuITr. E. te A. , 32 jaren oud. Pat. heeft 

veel last van neusbloedingen vooral in 't voor

jaar en in den herfst. Die bloedingen zijn 

echter niet zoo abundant dat tamponade nood

zakelijk is. Bij tandwisseling ontstonden geene 

bloedingen , en extractie heeft niet plaats gehad. 

Daarentegen zijn tandvleeschbloedingen zeer fre

quent. Door een stoot of andere mechanische 

beleediging ontstaan terstond sugillaties , terwijl 

kleine verwondingen zeer sterk bloeden. Door 

compressie gelukt het de bloedingen te stillen. 

De menstruatie is regelmatig. De rechter knie 

is ontstoken geweest. Er was veel pijn , maar 

geene belangrijke zwelling. Pat. had vier broe-
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clers en eene zu�ter. De laatste is overleden 

en leed aan scropsulose. Drie broeders stierven 

aan haemophilie , alle drie aan dezelfde ziekte

vorm n. l .  darmbloeding. De een was drie , de 

ander een en twintig, en de derde vijf en dertig 

jaren oud. Voor en na leden ze aan bloedingen 

uit de mond. De vierde broeder is gehuwd en 

gezond. Van z�jne drie kinderen overleed een 

aan scarlatina , terwijl de anderen geene bloeders 

zijn. De ziekte schijnt hier primitief congenitaal 

te wezen , althans patiente weet niet dat er 

bloeders in de familie in adscendeerende lijn 

zijn geweest , zeker is het dat de moeder en 

ook hare beide zusters niet aan bloederziekte 

leden. 

NASCHRlFT. 

Uit de omstandigheid dat GRANDIDIER van slechts 

twee bloederfamiliën in Nederland melding maakt , 

zou men misschien de conclusie trekken dat 

haemophilie hier zelden voorkomt. Dit is ech

ter niet zoo. In de reeds aangehaalde disserta

tie van BRUINSMA , zegt hij het volgende : -

Zoo b.v. waren in Nederland in 't j aar 1 863 , 

toen GRANDIDIER zijn staat opmaakte , in plaats 

van twee , zooals hij opgeeft , reeds , voor zoo 
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verre mij bekend is, elf bloederfamilies beschre 

ven, waarin twee-en-dertig bloeders voorkwa

men. - In 1863 was dus het aantal haemophilen 
in ons land betrekkelijk groot. Dit cijfer is nu 

weder met de door mij beschreven gevallen 

vermeerderd, en terwijl deze dissertatie ter perse 

gaat, ontvang ik van bevriende zijde mededee

lingen omtrent eene familie in Groningen, die, 

volgens de opgegeven verschijnselen, ongetwij

feld tot de bloederfamiliën behoort. 
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