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Dikwijls lieb ik mij er over verbaasd, hoe zelden terpentijn genoemd en gebniikt wordt als boedste11)end middel,
/zet rc itfrelrlcen van fanden of kiezen.
vooral bij ôioedivçien
Nog onlangs verscheen er in de Milnckener. med. W. 1893,
N°. 44, een verhandeling van Dr. C. ROSE, over bloedste1)ing rig kiezentrekken (waarvan ik een referaat las in
Ercerpta Meclica van Dr. GILAETZER III, 3), en zie, dat ook
daarin niet over terpentijn gesproken wordt, hoewel het
toch wonderen doet op dit gebied.
Voor 7 of 8 jaren leerde ik deze eigenschap van den
ter)entijI1 kennen in het Nederl. Israël. Ziekenhuis te
Amsterdam. Wijlen Dr. M. HIJMANS toonde ons, assistenten
toen, hoe een watje met terpentijn plotseling een heftige
bloeding na kies-extractie kan stelpen. Tweemaal zagen we
dit bevestigd aars patiënten, bij wie in de stad een kies
was getrokken en die, uitgeput van het bloeden, in liet
Ziekenhuis hulp kwamen zoeken.
Kort daarop was ik in staat, in de burgerpraktijk een
bijzonder mooi geval waar te Vierneu.
*) De redactie van het T. v. T. verkreeg van den geachteii schrijver de
welwillende toestemming dit opstel in zijn geheel iu deze aflevering over
te drukken.
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Ergens op een dorp was door een ouderen collega 's morgens
om 9 uur met den sleutel een kies uitgetrokken bij een patiënt,
die op het spreekuur kwam. Patiënt ging, terwijl de bloeding nog
niet over was, naar huis, daarop werd het erger en erger tot
's avonds 7 nur. Toen kwam ik den collega bezoeken, die mij
verzocht met hem mede te rijden naar den bloeder. We namen
jodoformgaas, watten en terpentijn mede.
Toen we bij den patiënt kwamen, zagen we een niet onbelangrijke vermorzeling, zon ik bijna zeggen, van de alveole
uit
den mond vloeide voortdurend bloed
patiënt zag er anaemisch
en angstig uit. Ik beproefde nu met opzet eerst eens jodoformgaas
en stopte daarvan een vaste prop in en op den bloedende holte,
bleef drukken, maar na 2 minuten zag ik, dat dit niets hielp.
Nu ook niet langer getalmd! een watje flink nat met terpentijn
er in en er goed tegendrukt
dadelijk stond de bloeding (natuurlijk
was van te voren het veld van werkzaamheden geheel van bloedstolsels bevrijd,
dit is ook iets, waar veel op aankomt). En zoo
stond dan eensklaps deze bloeding, die werkelijJk niet gering was,
dit bleek ons uit de potten met bloed, die de vrouw bewaard had,
en werd nog duidelijker, toen patiënt plotseling tot driemaal toe
een grootgin, breeden stroom bloed uitbraakte. Dit was zulk een
verschrikkelijk gezicht, dat de vrouw gillend de kamer uitvloog,
denkende dat de man, die phthisicus was, weer eens een heftige
haemoptoe had. Ik beval nu, dat de vrouw van den patiënt zich
naast hem te bed zou begeven en gedurende den geheelen nacht
het watje op zijn behoorlijke plaats aangedrukt zou houden.

Zulk een prachtig sprekend geval heb ik nooit meer
gezien. Overkomt het mij, dat ik iiabloeding krijg na het
trekken van een kies, dais neem ik dadelijk watten en
terpentijn én laat drin patiënt natuurlijk nooit gaan, zoolang
11íj bloedt. Ik druk hem dais nog op het hart, liet watje
er een pear uur in te laten en zoo lieb ik hoegenaamd
geen bezwaren sneer. Toch was er eens nog wel degelijk
nabloeding gekomen, maar de pat1ent had net watje reeds
uitgespuwd, 10 minuten nadat ik hem had laten gaan ; de
bloeding kwam toen terug : patiënt kwam na een pair uur
weer bij me en dadelijk deed 01. Tereb. weer zijn plicht.
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Deze feiten brachten mij op het denkbeeld om ook
eens bij se4eurbm k terpentijn te bep roeven. I_ k had eeil
kleinen klierachtigen patiënt aan deze ziekte verloren en
bi'
mond~ dezer reeds zonder eenig gevolg een 2p Ot . mondspoeling
gebruikt.
p
Ik meende dus beter te doen, als ik in dergelijke gevallen
01. Tereb. onverdund gebruikte en dat gebeurde in October van het
vorige jaar, toen ik een atrophisch meisje van 22 jaar te behandelen kreeg, dat reeds jaren en jaren scrophuleus was en aan coxitis
in den derden graad met fistels leed. (Patiënte had haar leven
lang gesukkeld en was in haar jeugd te zwak om naar school te
gaan, zoodat ze nooit iets geleerd had). Patiënte vertoonde, toen
ik den iOden Oct. 1893 geroepen werd, een zeer bleeke gelaatskleur,
alle slijmvliezen waren in het oogloopend bleek ; het tandvleesch
was donkerpaars en gezwollen ; heftige stank uit den mond • bleek
bloed stroomde voortdurend uit den mond. Overal op armen, boenen
en romp waren tallooze grootere en klelnere petechiën in de huid
waar te nemen, haematurie. ik gaf patiënte 01. Tereb. rectific., om
daarmede ieder uur voorzichtig het tandvleesch te penseelgin en
liet het oenigen tijd als spoeling in den mond houden, en werkelijk !
het bloeden verminderde in een paar dagen en stond eindelijk
geheel. Ook gaf ik inwendig een weinig 01. Tereb. en allengs
verminderde het bloederig bezinksel in den nachtpot en werd de
kleur der urine lichter.
Wat ik bij het zwakke gestel der lijderes voor onmogelijk zou
gehouden hebben. geschiedde : zij genas en toch was het, zooals
gezegd, een zeer atrophisch wezentje, dat reeds maanden lang er
bleek en slecht had uitgezien en dat reeds een half jaar lang veel
pijn had gehad, uitgaande van een sterk hypertrophische milt. We
hadden hier dus een geval van haemophilie, scheurbuik of hoc
men het noemen wil, op een lienale leukaemie berustende. Ik
wil hier nog mededoelen, dat ik, omdat patiënte in de middaguren
wat scheen te koortsen, haar een paar maal sulfas chinini in
zwavelzuur opgelost toediende. Ik meende, dit middel kon, evenals het in soortgelijke gevallen wel doet, ook mijn patiënt van
nut zijn, vooral omdat we hier in een echte malaria-streek wonen.
(Natuurlijk kreeg patiënt ook citroensap en versehe groenten of
liever het sap er van.) En toch gaf ik chinine eenigszins met
angst en vreeze, omdat ik eens bij een patiënt van mijn vader
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met febris typhoïdea, die in de 4de week om den anderen dag
meer koorts vertoonde en die daarom wat chinine kreeg, den
algemeenen toestand dadelijk veel slechter zag worden met droge,
branderige tong en haematurie. Toen vertelde mijn vader mij, dat
hij dit wel eens meer van chinine had ondervonden.

Bovenstaande behandeling
terpentijn op het tandheb ik nergens beschreven gevonden, noch er
vleesch
ooit van gehoord en zoo zag ik ook in het Nederl. Israël.
Ziekenhuis te Amsterdam twee patiënten aan scheurbuik
stervers, zonder dat deze behandeling bekend was of beproefd
werd. Ik zelf had er toen trouwens ook ge e n vermoeden
van, dat terp entijn zoo goed kon werken. Natuurlijk bewist 6611 geval niet genoeg voor de therapeutische waarde
van het middel ; ik doe dan ook deze mededeeling meer
om anderen uit te noodigen. het ook eens te beproeven in
soortgelijke gevallen.
Nu blijft mij alleen nog over te vermelden, hoe een
blaasbloeding, die elke behandeling ten spijt voortduurde,
dadelijk door terpentijn verminderde en geheel ophield.
P., een 33-jarige vrouw, die vier kinderen liet leven had geschonken,
vertoonde reeds eenige maanden een bezinksel van bloed met wat
blaas-epitheel en slijm in de urine, de urine zelf was ook bloedig
gekleurd. Salol, boorzuur, decoct. uvae ursi had mijn vader reeds
per os toegediend, maar zonder baat. Toen ried ik, om eens een
proef te nemen met terpentijn, 1 gram in een emulsie van 200.
alle uur 1 lepel en werkelijk begonnen toen dadelijk de kleur
en liet bezinksel beter _ te worden en genas patiënt geheel. Een
later optredende herhaling genas eveneens door liet middel.

Dat zijn de gevallen, die ik in mijn eigen praktijk, of
die van mijn vader waarnam, en die mij bewegen om het
geneesmiddel in alle bovengenoemde gevallen dringend aan
te bevelen en van den uitslag der proefiiemirigen 'van H.H.
Collega's bericht te verzoeken.
Toten ik nu eens ging nasnuff leTi, wat ik in de literatuur
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vermeld vond over terpentijn
l
J n en zijn werking, vond ik in
de geheele reeks deelera vara het Nel. Tl$ckrft voor Genees/cunde alleen het volende op blz. 265, 2de afdeeling
van het jaar 1865 Daar wordt vermeld, dat Dr. GOBEE
in het Genootschap ter bevordering der Genees- en Heel-.
k u nde te Amsterdam 20 Ap ril 1894 een mededeeling deed,
over de gunstige werking van ol terebinth. bij nierbloedingen,
Dr. GoBE vertelde, dat een patiënt met acute nephritis,
die er zeer slecht aan toe was en reeds oedema pulmonum
had, na het gebruik van liquor ferri wel wat meer waterde
en ook wat minleder bloed in zijn urine vertoonde, maar dat,
ten dit middel niet meer baatte, terpentijn wonderen deed
en den patiënt geheel genas.
Een tweede patiënt had nu en dan ook bloedwateren,
zonder ooit nierbestanddeelen te vertoonen. Dit werd door
liq. ferri niet beter, wel door terpentijn.
een derden patiënt, die nu en dan bloed waterde na
een heftige vermoeienis, had terpentijn volstrekt geen uitwerking.
Dr. VEIKOU11E1tEN deelde in dezelfde vergadering een
geval mede van haeinaturie, dat binnen drie dagen na ter.pentijn toedienen genas. Bij de discussie naar aanleiding
van deze mededeeliugen werd de vraag geopperd, of het
bloedstillende vermogen, aan de uHaarlemmerolie" toegekend, niet daaraan moest worden toegeschreven, dat vleze
grootendeels uit ol. tereb. bestond. (En is dit waar — hetgeen wij jongere medici misschien niet eens zoop recies
weten, omdat wij dit goedje bijna niet kennen
dan is
ook zeker de roem, dien Haarlemmer-olie bij het volk geniet, wel verdiend en dan is het o.)k wel wat kras, van
een mederus te eischen, zooals vele collega's doen, dat we
een blaam zullen werpen op dergelijke geneesmiddelen, die
buiten den dokter en apotheker om door het volk gebruikt
worden, mits met voorzichtigheid. Liet is trouwens een
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naargeestig en kleinzielig hamdelen, dat berust op het : Nul
n'aura de l'esprit que nous et nos "amis !
Verder doorzocht ik Berliner kiiiz.c/e Wocliense/irift 1883
1891, /)iaionnaire usuel des sciences mé/zcales, Dechambre,
Duval Trboullet 1893, 7Uethcinisc1e .Neut ketten 1888-1890,
Sernaine MWdicaie 1890 18 n, en vond nergens iets, alleen
in de Sérnaine Médicale van '2 September 1891 den titel van
een proefschrift van Dr. HERv É : Be l'ernp/oi die la e're,,ienthine el, de i'opiurn associés (lans les hérnor1'kaqie$ capil„lazres ,
LANDESMANN in zijn Die Therapie an denn, Wiener Kliniken
1888 vermeldt opp blz. 17, dat terpentijn, intern gegeven,
een goed middel zs bij uiers f /zardne/c/cqe /taemopoe. Maar
op:p blz. 193 in voce Haematuria, wordt niets vau terpentijn
gezegd, evenmin op blz. 414, waar hij over cystitus handelt,
want daar staat : Haben einige Tage nach Beginn der
ij Erkrankung die heftigen Erscheinungen nachgelassen, be"steht kein Fieber mehr, keine 1/aematurie (ik cursiveer),
//so kann man Balsamica gebrauchen lassen, am besten
'iTerpentin.
Verder vond ik int Pmssarives. 7aité de tkérapeutique
appliquée 1578, T. T. p. 355 en 365:
tiL'essence de térébenthine est considéree chez nos voisins
«comme an mecucarnent extremement utile dans les Unionce
ijhagies passives et elle est employée frSquemment
"titee, de l'autre cóté du dtroit et en Am(rique (v. J.
""CoPLAND, a Dictionary of practical merlezne abridged bij
the Autkor, _London, 1866, l~. 430). Si l'assertion de CoP//LAND est fonde, l'essence de trbeîithine conviendrait dans
"to utes les hémorrhagies, pruisciue son utilité dans les
""heinorrhagies
du purp ura, qui ont le caractere passif le
~
plus accentué,paralt établie sur des faits incontestables.
//MOORE NELIGAN a egalernent préconis6 la terebenthme
contre le pourpre hmorrhagique. Cette pratique, dont
.
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//l'idée premie're remonte, parait il , ~ Hunter (].7'60), jouit
ijje le répéte d'irn grand Crédit Parini les rnédecins anglais
llet aYnéricains. Its y ont 62.alemezit recours dans le traite"merit des métrorrhagies. Le docteur B[JRNE enfin le consiijdère comme un des meilleurs moyens qu'on puisse oppoijser aux pertes de sang des h
En nu ten laaste wat ik vond in SCHMIDT S -Tahrbücler
der in- nnd ausländischen ,gesa7nnden Medicin. In ßd. 97,
1858 blz. 34, komt eeu referaat voor van een stak van
Dr. Tu. INMAN, handelende over terpentijnolie tegen
haematurie.
Tn dat jaar verscheen in Bd. 99, blz. 27 een stukje van
Dr. JANSEN over hetzelfde onderwerp. Hij schrijft : Dr. INMAN
theilt einen Fall. mit einer nach einem Sturze mit einer
//Last entstandenen Hämaturie, welche nach 4 J. Besteheii
llund nach vergeblicher Anwendung von Adstringentien
//in sehr kurzer Zeit durch Terpentinöl geheilt wurde. Ich
ijreihe demselben einen 2ten Fall von Hämaturie, an der
llebenso eclatant die Wirkung des Terpentiiis in manchen
. Ich stehe nach
//Fällen von diesem Leiden Barthut
//der osemachten Erfahrung nicht an , das 01. T. als ern
lläusserst wirksames Mittel in L)..ewissen FEillen von H.
ijanzuerrlpfehlen, uud selbst wenn ein Recidiv nicht
ijausbleibt haben wir darin doch ein sehr schätzbares
//PalliativmittPl."
D1. RABERSHON echter, die aangehaald wordt 1. c, 1858, Bd.
blz. 184 : Ueber Pu?pura und ihre Verbindung mit, Miizkran/ckelten, roemt vooral arsenicum, ehinine. enz., rasaar zag in
een geval van scorbuut met rriiltvergiooting in he geheel
geen gunsbgen invloed van het terpentijn, dat COPLAND zoo
bijzonder roemt.
We zien dus, dat, voor Hoover ik gelegenheid had de
literatuur door te snuffelen, reeds voor 20, 30 jaren bekend
was, dat terpentijn bij haematurie en schourbuikachtiae
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ziekten zeer te roemen was, maar dat het sedert dien tijd
vergeten is geraakt. Deze mijn inededeeling is dus ook
weer niets nieuws onder de Ton, of om met Rabbi ben
Akiba te spreken : llAlles schon d
Maar nieuw meen ik en niet geheel onbelangrijk is toch
het alle uren penseelen van het tandvleesch met terpentijn
bij scheurbuik en de behandeling van nabloedingen op
tandheelkundig gebied.
Voor op- en aanmerking van H. H. Collega's houdt zich
aanbevolen. 1)
Zaandam, 13 Febr. 18 94.
Dr. J. SASSE t17.
(Ned. 1jjdsc/irift v. G
14 April 1894 No. 15.

1) Nadat dit stukje gereed was, vernam ik nog, dat terpentijnoliein KOCH,
(Ned. Tijdschr. v. Geneesk.) Bluter/crankheiten, Deutsche Chirurgie, Buch 12,
1889, onmiddelijk iia tiuctura jodii genoemd wordt en dat het als bloedstillend
middel ook door BH.T.ROTH, fhlgemeine Chirurgie 1887, S. 47, hoog geroemd
wordt.
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