
ROEKaANKONDIGING. 

ne diagnose van diet em.pyeem, der Hq4rnorsho7fe door 

Dr. H. BURGER, privaatdocent aan de Universiteit 
van. Amsterdam. Geneesk. Bladen I, N°. 6. 

In zijn inleiding trekt de schrijver te velde tegen de 

onverschilligheid, waarmede vooral door de chirurgen de 

diagnostiek van de neusziekten (en hiertoe hehooren ook 
de etteringen der z. g. n. //bij-holten") wordt behandeld en 

betoogt met klem, dat voor het onderzoek van neusziekten 
de rhinoskopie het machtige en onmisbare hulpmiddel is. 

Met name geldt dit ook voor het Highmors-empyeem, 

waarbij de uitwendige symptomen gewoonlijk onbetrouwbaar 
zijn, ja geheel kunnen ontbreken. Van de vier wanden der 
Highmorsholte is, met den achterwand, de buitenwand hit 
dikst : de binnenwand, de nasale wand het zwakst. Van daar 
dat uitzetting van den facialen wand van het antrum 
slechts bij uitzondering voorkomt. Ook zal een doorbraak 
van opgehoopt secreet gewoonlijk niet naar buiten, maar 
naar binnen, naar de neusholte toe, plaats hebben. Het 
zwaartepunt van het onderzoek op Highmors-ettering lift 
in de inspectie der neusholte, te meer daar de holte door 
eene constante opening met den neus in verbinding staat, 
en bij ontsteking van het antrum dus bijna altijd etter in 
den neus zal komen, hetzij voortdurend, hetzij bij tusschen- 
poozen. 

De aefzologisclie momenten van het Ilighmors-empyeem 
Lreve,i> Diet, zelden eel] vingerwijzing voor de diatmostiek. 
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Scbr. noemt als zoodanig tandcaries (periodontitis als gevolg van 
gangraen der Pulpa Ref.) en ontsteking van het neusslijmvlies. 

lle subjectieve versch.ijnselen kunnen somtijds met nadruk 
op het antrum wijzen ; doch de Schr. vermaant in deze tot 
groote voorzichtigheid. Bij etteringen iu zeef beers- en 
voorhoofdsholten b. v. kunnen eveneens infraorbitaal neu- 
ralgiën bestaan. Bij Highmors-empyeem komt pijn boven 
het oog misschien nog vaker voor dan pijn in de wang. 
In vele gevallen treden bezwaren op den voorgrond, die 
slechts indirekt met het empyeem in verband staan en door 
de secundaire veranderingen in den neus zijn veroorzaakt. 
De voortdurende bespoeling met etter uit het antrum geeft 
n. 1. in den neus niet zelden tot belangrijke veranderin- 
gen aanleiding, met name slijmvlieszwellingen en niet zelden 
een droo;en crusteusen catarrh. Ook aan de lager gelegen 
slijmvliezen (pharynx, larynx, maag) veroorzaakt de afvloeiende 
etter vaak secundaire afwijkingen, en daar nu deze alle 
hun eigen bezwaren en klachten kunnen opleveren, zoo 
wordt hierdoor het beeld der Highmors-etteriug uiterst 
veelvormig. Ook kent men z. g. n. ijlatente" empyemen, 
waar Beene of zoo goed als Beene subjectieve bezwaren 
bestaan. 

Onder de subjectieve verschijnseZen noemt Schr. terloops 
de zeldzame opzetting der fossa canina, de even zeldzame 
fistels, de oogontstekingen, abscessen in het gelaat en in 
de orbita, voorbijgaande zwellingen van de wang, van de 
bovennlip, van het mondslijmvlies en van het tandvleesch, 
de aangezichtsroos, de zieke tanden (die het uitgangspunt 
van het empyeem kunnen zijn geweest, of omgekeerd ten- 
gevolLre van de ettering der Highmorsholte in ontstekinb 
zijn geraakt) om dan uitvoeriger stil te staan bij den 
vaak zeer karakteristieken etteruitvloed uit Glen neus. Deze 
is n. 1. vaak gekenmerkt door éénzijdzqkeid, door een 
grootere overvloedigheid des morgens —des nachts, door 
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1)erïodiciteit, terwijl 't dikwijls voorkomt dat met de vermiu- 

df,ring der áfscheiding niet eens verergering der subjectieve 

verschijnselen gepaard gait. Al deze kenmerken wekken 

vermoeden op een llbijholte—ettering", zonder dat natuurlijk 

hun afwezigheid in tegenstelden zin iets bewijst. 
Schr. komt dan tot het objectieve onderzoek, waarbij de 

ivsvecfie rI:er nens1 olie de voornaamste plaats inneemt. Hierbij 

is van het meeste • belang de plaats, waar de etter in de 

neusholte treedt, n. 1. in de buurt van de opening van het 

antrum. Vooral is het zeer verdacht, wanneer de etter na 

het wegwissclien, telkens op duze plaats opnieuw verschijnt. 

Een eigenaardig hulpmiddel is nog dit, dat men, na den 
neus te hebben Uereinigd, den patiënt een korten tijd het 

hoofd geheel omlaag laat houden. Onmiddelijk na het 

oprijzell vindt men din etter bij de antrum—opening. Deze 

opening ligt n. 1. niet bij den bodem, maar bij het dak 

der holte. Van veel belang voor de diagnose is het verder, 

wanneer de bovengenoemde secundaire afwijkingen aan het 
iieusslijmvliPs zich juist in de buurt van de opening van 
het antrum localiseeren, dat men daar niet zelden 66n of 
meer kleine slijmpolypen vindt. 

Met voorliefde behandelt Schr. hierop de udoorlicl tink" 

eery onderzoekingsmethode, die berust op de transparentie 
der normale weefsels en op de ondoorschijnendheid van 
din pus. Schr. plaatst zijn patiënt ill een volkomen 
donker vertrek en brengt hem een gloeilampje in den 
mond, terwijl de patiënt de lippen sluit. Laat men het 
lampje gloeien, dan ziet men de wangen, den neuswortel, 
de onderoogleden en in ongevPer de helft der gevallen ook 
de pupillen voor den dag komen in een helderen, rozen 
g1oed De lichtstralen, die aldus de wang, het ooglid en 
het oog verlichten, passeeren op bun weg het antrum, 
worden dus eventueel ook door daar aanwezigen pus tegen- 
gehouden, zoodat die zijde donker blijft. Schr. zet nu 
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uiteen, waarom aan de verlichting van het oog grooter 
waarde toekomt, dais aan die van de wang. Om n. 1. het 
ooi te "doorlichten," moeten de stralen door din bodem 
van het autrum gaan. De wang daarentegen wordt som- 
wijlen, niettegenstaande zich op dien bodem pus bevindt, 
toch ijdoorlicht," n. 1. door de stralen, die eerst in de 
neusholte zijn gedrongen, en dan door het antrum naar 
buiten zijn teruggekaatst boven het oppervlak van den 
pus. In een geval waar slechts weinig etter in de holte 
aanwezig is, wordt dus de wang somtijds wel doorlicht, de 
pupil aan die zijde echter niet. 

Er is evenwel eengroote schaduwzijde bij dit doorlichtings- 
symptoom, deze n. 1. dat slechts bij de helft der normale 
personen een verlichting van de pupil tot stand komt. 
Schr. geeft echter een ander symptoom, dat hij bij alle 
gezonden zonder uitzondering aantrof, n. 1. de subjectieve 
iic/if,qewaarworderinçj van den patiënt, die normaliter duide- 
lijk dubbelzijdig wordt ondervonden, en die boven yen ont- 
stoken antrum bijna altijd ontbreekt. 

Als laatste diagnostisch hulpmiddel in twijfelachtige 
gevallen bespreekt Schr. de proefaspirafie en de proefdoor 
spoeling. De beste aspiratie—methode noemt hij die door 
de onderste neusgang. Na cocaïnisatie van het neusslijm- 
vlies rordt  hier de wand van het antrum doorboord met 
een Pravaz—spuitje, dat van een stevige, gebogen canule 
ua.ald voorzien is. Door optrekking van - den zuiger wordt 
clan de pus geaspireerd. De proefdoorspoeling verricht Sehr. 
bij voorkeur eveneens in de onderste neusgang. Hij acht 
een aanboring van den mond uit veel meer ingrijpend, 
terwij1 doorspoeling door de natuurlijke opening zelden 
gemakkelijk en vaak onmogelijk is. 

1)e laatste paragraaf van het boekje handelt over de 
<li fferenfieel—diagnostzelc. leer kort bespreekt Schr, hier de 
overeenkomst in verschijnselen van het Highmors—empyeem 
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etteringen in dc, andere bijholten, met periostitides en osti- 

tides der bovenkaak, die met Flighmors—einpyeem, behalve 

vile verschijnselen, ook het etio1ogisch moment, tandea- 

ries = (periodontitis) gemeen hebben, de tandkysten, de 

polypeuse—antrumk,ysten en de 
antrum. 

Uit dezen arbeid blijkt, dat, dank zij den verbazenden 

vooruitgang der onderzoekings methoden, het duistere tijd- 

perk in de diagnostiek van het Highmors empyeem thans 
voor hoed tot het verleden behoort. 

Naar panleiding van dit werk komt de heer J. J. A. SdllooN 

1)EItMA1tK uit Leeuwarden, in de Geneeskundqe Courant van 
~ Juli 1.1. er tegen op, dat Schr de inspectie der neus- 
holte voorstelt als het zwaartepunt van het onderzoek op 
Flighmors-empyeem. Hij betoogt, dat, daar het empyeem in 
de meerderheid der gevalten van dentalen oorsprong is, het 
iioofdmoment van het onderzoek moet leggen in het onder- 
zoek der tanden. 

Dr. BURGER antwoordt in hetzelde nummer, dat zeer 
zeker de tanden der bovenkaak behoorlijk moeten worden 
onderzocht, dear zij in de aetiologie van het Highmors- 
einpyeem een hoogst belangrijke rol spelen, dat echter het 
vaststellen 	een zieken tand natuurlijk niet meer kan van 
geven dan een vermoeden op empyeem, en dat voor het 
diagnostisch onderzoek, dus de inspectie der neusholte liet 
hoofdmoment blijft. 

Hoewel de aandoeningen van het antrum Highinoi'i den 
taiidheelknudige in 't algemeen slechts zijdelings belang 
inboezemen, zoo hebben wij toch gemeend de aandacht op 
dit belangrijk werk van Dr. BURGER te moeten vestigen; 
vandaar dat wij het een uitvoerige bespreking te beurt laten 
vallen. Het lezen in originali kunnen wij een ieder ten 
Seerate aanbevelen. 

nieuwvormingen van het 


