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OORSPRONKELIJKE BIJDRAGEN 

OVER DE VRAAG, OF TANDAANDOENINGEN 
ALS „FOCALE INFECTIE" BETEEKENIS HEBBEN 
VOOR HET ONTSTAAN VAN ZIEKELIJKE 
VERANDERINGEN ELDERS IN HET LICHAAM 1) 

DOOR 

C. W. G. MIEREMET, 

prosector-conservator bij de pathologische anatomie aan de 
Rijks-Universiteit te Groningen. 

Ruim vijf jaar geleden schreef ik op verzoek van de Redac-
tie van het Tijdschrift voor Tandheelkunde (15 Febr. 1918 
blz. 82-84) een aankondiging van het boekje van F. Billings: 
„Focal infection", dat in 1916 was verschenen, en in de laatste 
vijf jaargangen van dit Tijdschrift is die „focal infection" 
nogal eens min of meer terloops aan de orde geweest. 

Toen ik destijds den lezer van mijn boekaankondiging 
meende te mogen aanraden van den inhoud dier Amerikaan-
sche mededeelingen kennis te nemen, voelde ik mij verplicht 
daaraan direct toe te voegen: „Dat echter met de door Billings 
c. s. gegeven verklaring de pathogenese van de verschillende 
door hem genoemde ziekten voor alle concrete gevallen zou 
vaststaan, is naar mijn meening nog niet bewezen." 

Bij zijn studiën over „severest anemias" kwam William 
Hunter er toe om een verband aan te nemen tusschen eener- 

1) Over dit onderwerp hield ik op verzoek van het Nederlandsch 
Tandheelkundig Genootschap een voordracht in de vergadering te 
Utrecht op 11 Maart 1923, en voor de Amsterdamsche Tandheelkundige 
Vereeniging (Wetenschappelijke Cursus) op 11 April 1923. 
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zijds ernstige, „pernicieuse" anaemie,-rheumatismus, . maag-
stoornissen, en bacterieele mondinfecties anderzijds. Zooals 
bekend is, sprak reeds Miller van „The human mouth as a 
focus-of infection" (Dental Cosmos 1891), en vermeldde een 
aantal, ook pathogene, bacteriën, die uit den mond gekweekt 
konden worden en andere die zich (althans toen) niet daar-
buiten in cultuur lieten brengen. Hij wees meerdere malen 
op het gevaar dat een verwaarloosde geïnfecteerde mond 
voor de gezondheid kon hebben. 

Al dadelijk moeten wij bedenken, dat, al komen er in den 
mond bacteriën voor, die voor het individu pathogeen zouden 
kunnen worden, daarmee nog niet gezegd is dat die patho-
geniteit ook werkelijk tot uiting moet of zal komen. Ook op 
onze huid komen „pathogene" bacteriën voor, en in het darm-
kanaal zijn er steeds aanwezig, die onder bepaalde omstan-
digheden wel eens kwaad kunnen doen; zoo ook bij de vrouw 
in de vagina. 

Er zijn echter een aantal factoren, die hierbij van beteeke-
nis zijn: de virulentie van de microben; de dispositie, vat-
baarheid, natuurlijke of verworven immuniteit van het dier 
of van den mensch, die met die bacteriën te doen krijgt, zijn 
„allergische" toestand; de z.g. ,,specificiteit" der microorga-
nismen; het al of niet intact zijn van huid of slijmvliezen; 
kortom aan een reeks van begrippen moet voldoende aan-
dacht geschonken worden om een goed inzicht te kunnen 
krijgen in het vraagstuk van de infectie met de gevolgen 
daarvan. 

Hebben we kunnen vaststellen waar de bacteriën het orga-
nisme binnendrongen, welke hun „porte d'entrée" was (huid, 
mond en keel, longen, darmkanaal, geslachtsorganen), dan 
komt de vraag op, welke de wijze van verspreiding van die 
microben en (of) hun toxinen was (bloedbaan, lymphwegen, 
zelfs zenuwen, enz.), en waar de indringers zich ten slotte 
genesteld hebben: hun localisatie. Gaan we dan nog na of 
de invasie alleen algemeene reacties als koorts of „allergi-
sche" veranderingen heeft verwekt, dan wel tevens een locale 
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reactie in den vorm van ontstekingsprocessen, dan hebben we 
getracht ons van de verhouding tusschen de microben en het 
dierlijk organisme een zoo zuiver mogelijk beeld te vormen. 

Sprak dus reeds vroeger 1) Miller van den mond als „a focus 
of infection", in 1900 heeft W. Hunter 2) er op gewezen, dat 
volgens hem verwaarloosde tanden en kiezen beteekenen ver-
waarloosde infectiehaarden van den ernstigsten aard, en met 
de uitdrukking „oral sepsis as a cause of disease" bedoelde 
hij er op te wijzen, dat niet het ontbreken van tanden of 
kiezen, maar de aanwezigheid van (zooals hij zegt) sepsis 
de schuld was van de „ill-health" die bij „bad mouths" voor-
komt. Hij definieerde „oral sepsis" als „the septic lesions of 
streptococcal and staphylococcal infection found in the 
mouth." 

De vraag in hoeverre „focale infectie" in betrekking kan 
staan tot algemeene ziekten is reeds na Hunter's alarmkreet 
over „oral sepsis" grondig in onderzoek genomen door Ame-
rikaansche onderzoekers, zoodat Billings in het bovengenoem-
de boekje reeds over de resultaten van meer dan twaalf jaar 
onderzoek kon berichten, een onderzoek dat in samenwerking 
door verschillende onderzoekers werd verricht, en waarbij 
vooral de bacterioloog E. C. Rosenow medewerkte. 

Billings definieert een „focus van infectie" als een om-
schreven weefselgedeelte, dat met pathogene microlirganis-. 
men is geïnfecteerd. Zoo'n focus kan primair zijn, zooals in de 
weefsels die met een slijmvlies- of huidoppervlakte in verbin-
ding staan, of secundair als gevolg van het direct in de 
weefsels voortschrijden of zich langs bloed- of lymphbanen 
verplaatsen van de infecteerende microben. Tot die primaire 
foci zouden dan b.v. de amandelen, de neusbijholten, tanden, 
kiezen en kaken te rekenen zijn (pyorrhoea dentalis, abscessus 
alveolaris). De ontstoken galblaas of appendix zijn voorbeel- 

1) Het ligt niet in mijn bedoeling hier een volledig historisch 
overzicht te geven, en evenmin om een literatuurreferaat samen te 
stellen. 

2) British Med. Journ. July 1900. 
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den van een „focus of infection" in andere gedeelten van het 
lichaam. 

Deze Amerikaansche onderzoekingen waren dus reeds in 
gang toen William Hunter den 3 Oct. 1910 zijn bekende 
rede 1) hield, die in tandheelkundige kringen zoo groote beroe- 
ring bracht. In deze voordracht, getiteld: „The Role of sepsis 
and of antisepsis in Medicine" verstoutte Hunter zich te spre- 
ken van „septic dentistry", waarmee hij te keer gaat tegen 
wat hij zegt in Engeland gezien te hebben en in Amerika . 

acht voor te komen; ,,conservative dentistry conserves the . 

sepsis" is de moraal van zijn philippica. 
Niet ten onrechte hebben zijn uitdrukkingen critiek uitge-

lokt, maar ik zou er nu reeds op willen wijzen, dat men het 
vraagstuk van de „focale infectie" in het algemeen, of in het 
bijzonder die van de tanden en hun naaste omgeving, niet 
mag identificeeren met de kwestie „septic dentistry". 

Als een voorbeeld van „focale infectie", dat ik nooit als 
zoodanig vond vermeld, zou ik willen noemen de tuberculeuze . 

haard, die zoo talloos velen in hun lichaam herbergen, gewoon-
lijk in een long (met een daarbij behoorende lymphklierloca- . 

lisatie) zonder verdere tuberculeuze aandoeningen in het 
lichaam. Zoo'n, vaak sluimerende, latente haard behoeft in , 

het algemeen geen kwaad te doen, kan zelfs in zooverre een 
gunstige uitwerking voor den drager hebben, dat zijn lichaam 
door deze besmetting een grooteren weerstand tegen een even-
tueel volgende infectie met tuberkelbacillen heeft verkregen, 
en daar dit obductie-ervaringen zijn, kunnen. :  we, tenminste 
voor dit soort „focale infectie" . vaststellen., . dat ze onschuldig 
kin. zijn, Dit voorbeeld leert dus dat hoogstens in een deel 
der gevallen :van . primair tbc. focus een meer algemeene tbc. 
aandoening. het gevolg zal zijn. Toch zien we dat het aanwe-
zig zijn van' zoo'n haard in het lichaam niet zonder gevolgen 
is gebleven wat den allergischen toestand van het geïnfec- . 

1) The Laheet 14 }an. 1911, blz. 79; en Dental Cosmos July 1918, 
blz. 585. 
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teerde individu betreft, en ook weten we dat er zich omstan-
digheden kunnen voordoen waarbij de aanwezigheid van zoo'n 
haard allerminst onverschillig is te achten. Men zou dus per 
analogiam misschien een dergelijke beschouwingswijze op 
andersoortige infectiehaarden (foci) kunnen toepassen. 

Het voorkomen van gonorrhoische ontsteking van prostaat, 
zaadblaasjes, vagina en eileiders is veel frequenter dan de 
soms voorkomende (secundaire). door gonococcen verwekte 
gewrichts- en peesscheedeontsteking, : gonococcaemie en 
ulcereuse endocarditis. Ook weten we dat vele kinderen lijden 
aan chronische infectie van hun amandelen, soms met acute 
verergering, terwijl acuut gewrichtsrheumatisme en endocar-
ditis die, naar men meent, althans in zeer vele gevallen een 
gevolg zijn van infectie, waarbij de smetstof door de tonsillen 
het lichaam binnendrong, betrekkelijk niet zoo vaak voorko-
men. Nu behoeft dat op zich zelf nog geen reden te zijn om 
te ontkennen, dat rheuma en endocarditis het gevolg van 
.focale mond- of keelinfectie zouden kunnen zijn, en een der-
gelijke samenhang zou dus in principe ook best denkbaar 
zijn te achten tusschen b.v. alveolairabscessen en -pyorrhoe 
eenerzijds en „rheuma", 'hartaandoeningen, nephritis en nog 
andere locale of algemeene processen anderzijds. Hoe dit oak 
zij = we zullen dit straks nagaan — pyorrhoe enz. komt 
in ieder geval veel meer voor dan de genoemde aandoenin-
gen, die er eventueel een gevolg van zouden zijn. 

Al deze oogenschijnlijke wanverhoudingen tusschen de fre-
quentie van primaire foci en van eventueel daarvan af te 
leiden andere processen behoeven ons er nog niet toe te 
brengen a priori een mogelijken samenhang te loochenen. 
We zouden toch terdege rekening moeten houden o.a. met 
wat ons de immunobiologie leert, maar we zullen ons ook nog 
allerlei andere vragen moeten voorleggen. We weten toch 
maar al te goed dat het aanwezig zijn van bacteriën op zich 
zelf nog niet met zich brengt, dat die microben den gastheer 
ziek zullen maken. Verzwakking door zeer uiteenloopende 
oorzaken, psychische en physische, toxische, honger, „kou- 
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vatten", zij allen zijn factoren die den natuurlijken weerstand . 
kunnen doen afnemen. 

Om nu te kunnen beoordeelen of er een of ander „focus" 
voor een of andere ziekelijke orgaanafwijking van causale 
beteekenis geacht kan worden, zal men in de eerste plaats 
naar zoo'n focus moeten zoeken, want de patiënt behoeft 
volstrekt geen bepaalde klachten geuit te hebben, die de aan-
wezigheid van zoo'n haard verraden. Zoo zal men een alveo-
lairabsces, een tonsillitis, een of andere sinusitis kunnen vin-
den, waarvan de drager de aanwezigheid niet vermoedde. 
Samenwerking van verschillende specialisten, waaronder ook 
de tandarts, zal soms noodig zijn. Een bacteriologisch onder-
zoek zal ook van eenige beteekenis kunnen zijn, in zooverre 
het eventueel de overeenkomst aantoont tusschen de micro-
ben in primair focus en secundaire ziektehaard en, — vooral 
de Amerikanen hebben daar veel aandacht aan geschonken 
—, mogelijk blijkt uit dat onderzoek ook overeenstemming 
te bestaan tusschen de resultaten van den dierproef (injectie 
van de gevonden microben) en de aard en plaats van patiënt's 
pathologische afwijking. 

Bij zijn bacteriologische onderzoekingen is Rosenow tot 
twee merkwaardige conclusies gekomen. Over de eene, dat 
n.l. de verschillende leden van de streptococcus-pneumococ-
cusgroep wat hun morphologie, cultureele en biologische 
eigenschappen, algemeene en speciale pathogeniteit betreft, 
transmutabel waren, zal ik niet spreken. Slechts terloops stip 
ik aan dat Rosenow dit ook beweert van den streptococcus 
viridans (mitior) en dat Schottmiiller,i) die dezen coccus het 
eerst beschreven heeft, deze mutaties niet bewezen acht; 
Hintze en Kiihne 2) daarentegen zagen op voedingsbodems 
en in muizen (als passagedier) meerdere stammen van strep-
tococcus haemolyticus in Str. viridans veranderen. De andere 
interessante gevolgtrekking, die Rosenow uit zijn onderzoe-
kingen maakte, is deze, dat bacteriën in zoo'n focus van 

1) Deutsche Med. W. 1922. 
2) Centralblatt. f. Bakteriologie 1922 Bd. 88. 
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infectie, in cultuurmedia, en bij dierpassages (in serie) een 
pathogene electieve weefselaffiniteit konden krijgen. 

Nu is het een voldoende bekend feit, dat de virulentie 
van bacteriën onder verschillende omstandigheden kan toe-
nemen of afnemen. Strepto-coccen schijnen een electieve affi-
niteit voor een of ander orgaanweefsel te kunnen krijgen door 
ze van te voren te kweeken in voedingsbodems, die bestand-
deelen van dat orgaan of weefsel bevatten. Forssner 1) ver- 
meldde dat (1902) voor een streptococcencultuur die op deze 
wijze speciale affiniteit voor nierweefsel had gekregen, wat 
hem doet besluiten dat hiermede is bewezen, dat bacteriën 
in een locaal infectieproces specifiek pathogene en electieve 
weefselaffiniteit kunnen verkrijgen. Ook anderen hebben erva-
ringen opgedaan, die in die richting wijzen. 

Rosenow heeft nu een zeer groot aantal dierproeven ver-
richt om aan te toonen, dat de streptococcen, die uit verschil-
lende weefsels (de secundaire haarden) en uit de primaire in-
fectiehaarden gekweekt kunnen worden, een specifieke weef-
selaffiniteit bezitten. Ik wil een voorbeeld aanhalen uit een 
door hem gepubliceerd tabellarisch overzicht van zijn proe-
ven: 2) 14 verschillende geïsoleerde streptococcenstammen, 
die uit appendicitis gevallen gekweekt waren, werden bij 68 
konijnen ingespoten; nu bleek hem dat bij 68 % van die proef-
dieren de appendix laesies vertoonde, terwijl voor de andere 
organen het percentage veel geringer was, b.v. gewrichten 
29 %, endocard 21 %, galblaas 1 %. Dergelijke proeven met 
streptococcen uit gevallen van chólecystitis vielen _zoo uit, dat 
van de 41- proefdieren 80 % een aandoening van de galblaas 
vertoonden en 0 % appendixveranderingen. ... . 

Overeenkomstige resultaten zijn gepubliceerd,'. maar ook. 
zijn afwijkende uitkomsten inde literatuur vermeld, b.v. door 
Bull. Gaaf men de talrijke Atnerikaansche: gegevens na,. dan 
is er oar zoo te zeggen geen ziekte of' kwaal te bedenken, die. 

1) Geciteerd bij Billings. 
2) Journ. Amer. Med. Assoc. 1915 p. 1687-91 en Billings l.c. Ook 

in Dental Cosmos 1917 p.:4$5c='- 
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niet het gevolg zou zijn van een of ander primair focus, 
welke infectiehaarden dan o.a. te zoeken zouden zijn in de 
tonsillen, bijholten van den neus, de tandalveolen, tandwortel-
granulomen. Appendicitis, cholecystitis, maagzweer, endocar-
ditis enz. enz. zouden een gevolg zijn van een bacterieele 
infectie vanuit een van die foci. De experimenteele en de kli-
nische ervaringen zouden elkaar dekken en voor den tand-
heelkundige zou dus van belang zijn, dat die vele aandoenin-
gen van allerlei inwendige organen eventueel als het gevolg 
van infectieure processen aan tanden en kiezen kunnen wor-
den beschouwd, waaruit dan door hem de noodzakelijke con-
sequenties dienden te worden getrokken. 

Men kan zich nu, om de waarde van die opvattingen te 
toetsen, allerlei vragen voorleggen: 

Zijn de vermelde proefnemingen en de als resultaat daar-
van genoemde veranderingen goed verricht en juist waar-
genomen?. Wil men daar niet aan twijfelen, en het is aange-
namer - om die mededeelingen op zich zelf niet in twijfel te 
trekken, dan is toch alleszins de vraag gerechtvaardigd of de 
daaruit getrokken conclusies juist zijn te achten. We kunnen 
die vraag ook aldus formuleeren: was de methode van verge-
lijking en het getrokken analogiebesluit te rechtvaardigen? 
Te bedenken valt dan nog of, voorzoover het betreft de me-
degedeelde therapeutische successen, tegenover de gunstige 
niet evenveel of meer negatieve resultaten zijn waargenomen, 
die dan gewoonlijk niet zoo talrijk in de literatuur verschij-
nen!. Men heetf immers o.a. op grond van wat die Bierproeven 
zouden leeren, de radicale verwijdering van die primaire foci 
bij alle mogelijke kwalen en aandoeningen gepropageerd en 
toegepast. 

Het is voor de enthousiasten te hopen, dat dan nooit de 
conclusie zich opdringt dat de behandeling veelvan een mis-
handeling weg had, maar ik vrees het ergste! 

Het is bovendien heusch niet de critiek op den spits ge-
dreven, wanneer men voor die gevallen, waarin men zoo .gun-
stige resultaten zou hebben bereikt, zich nog eens afvroeg 
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of dat „resultaat" „post" of „propter" de ingestelde behan-
deling werd verkregen. 

Terdege zal men ook moeten overwegen of wel steeds de 
diagnose van de zoo schitterend genezen aandoening  vol-
doende vast stond, zoowel op klinische gronden als,. liever 
nog, op grond van pathologisch anatomisch onderzoek. 

Niet alleen moet bedacht .worden, dat het vinden van een 
of andere microbe in een of ander orgaan bij een of andere 
pathologisch-anatomische afwijking nog niet bewijst, dat aan 
die gevonden bacterie een aetiologische beteekenis voor die 
aandoening mag worden toegekend, maar ook blijft het toch 
altijd nog een vraag, in hoeverre het resultaat van de dier-
proef mag worden overgebracht op de ziekte bij den mensch. 

Speciaal wat die vraag betreft, of het resultaat van de 
dierproef ter verklaring van de aetiologie en pathogenese van 
een of andere aandoening bij den mensch mag dienst doen, 
zou ik het volgende over de proeven van Rosenow willen 
opmerken. Rosenow 1) kweekte in ascites-glucose-bouillon 
waaraan vaak steriele stukjes hart of nier van een cavia 
waren toegevoegd. Nadat die buisjes 16-24 uur bij 37° in de 
broedstoof gestaan hadden, centrifugeerde hij die bouillon-
cultures en het sediment, dat wil dus zeggen de streptococ-
cen, die zich in dat buisje bouillon ontwikkeld hadden, wer-
den in NaCl-oplossing gesuspendeerd op zoodanige wijze, 
dat zich in 1 cm3  suspensie de hoeveelheid bacteriën uit zoo'n 
bouilloncultuur bevond. Eén zoo'n cm3  suspensie telde dus 
voor, laat ons zeggen 10 cm3  bouilloncultuur. Een konijn 
kreeg dan in een oorader 1/2-3 cm3, een hond 1-5 cm3-
van die suspensie, gewoonlijk ongeveer een uur nadat de sus-
pensie gemaakt was. Bedenken wij nu, dat een konijn onge-
veer vijf pond weegt en stellen we het lichaamsgewicht van 
een mensch op ± 70 K.G., dus 25 a 30 maal zoo zwaar, dan 
zouden die Rosenow'sche konijneninjecties voor een mensch 
berekend 25. a 30 X 1/2-3 cm3  bacteriesuspensie, dat is 
121/2 tot 90 cm3 suspensie (alias bouilloncultuurbuisjes!) 
hebben bedragen. 

3) 1. c. 
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De gestelde vraag zou men nu ook aldus kunnen formu-
leeren: is de intraveneuse injectie van 121/2 à 90 buisjes strep-
todoccenbouilloncultuur bij een mensch te beschouwen als 
een toestand, die in de natuur ongeveer kan voorkomen? 

Iedere vergelijking gaat mank, en deze zal het ongetwij-
feld ook doen. Rosenow heeft blijkbaar ook " wel eens met 
geringere hoeveelheden gewerkt, zoo ook Meisser en Gard-
ner, 1) die per K.G. konijn 2 cm3 cultuzlrme4ium gebruikten. 
Voor een mensch berekend, op de bovengenoemde manier,; 
zou dat toch altijd _ nog een 150 cm3  bouillOncultuur bedra-
gen hebben! En al is de zaak natuurlijk veel ingewikkelder 
dan dit rewensommetje het doet voorkomen, eenig houvast 
wil men toch zoeken. 

Men kan echter, om de waarde van die opvattingen (focale 
infectie verschillende ziekten en aandoeningen) te toet-
sen ook nog een geheel anderen weg volgen. Ik wil mij 
namelijk afvragen, welke de gangbare opvatting is over het 
ontstaan van bepaalde ziekten en orgaanafwijkingen, en in 
hoeverre de beweerde bacterieele aetiologie en het vermeende 
verband met een of ander focus in den mond (tandvleesch, 
tandkas, tandwortel) met die opvatting klopt. Van dien kant 
vond ik de zaak nog niet bekeken. 

Het is voldoende bekend en erkend, dat zich in aansluiting 
aan tandcaries enz. etterige ontsteking van de neusbijholten 
kan ontwikkelen; op een pulpitis of periodontitis kan dus een 
sinusitis volgen, hetzij door een direct voortschrijden, hetzij 
haematogeen. Dat sinusitis en rhinitis enz. tot meningitis kun-
nerr leiden, evenals een otitis dat kan, staat wel vast, en ook 
kan een phlegmoneuse ontsteking van de oogkas er het ge-
volg van zijn. Maar over dergelijke direct voortgeleide pro- 
cessen •wil ik nu niet spreken. Ook is het niet te betwisten 
dat bij etteringsprocessen in den mond voortdurend micro-
ben kunnen en zullen worden ingeslikt, waardoor op den 
duur wel. maagklachten (dyspepsie, „gastritis") kunnen op-
treden; dat wil echter nog niet zeggen maagzweer! 

1) Journ. of the National Dent. Assoc. 1921 p. 578-590. 
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Waar het bij den strijd over de beteekenis van focale in-
fectie voor het ontstaan van allerlei aandoeningen echter 
om gaat, is de kwestie of haematogeee (of lymphogene) ver-
spreiding van microben uit zoo'n haard tot die bedoelde ziek- 
ten en pathologisch anatomische afwijkingen aanleiding kan 
geven. 

Ter beantwoording kan men zich dus de vraag voorleggen, 
welke opvatting de meest waarschijnlijke is omtrent de aetio-
logie en pathogenese van b.v. endocarditis (myocarditis), 
rheumatisch gewrichtslijden, maagzweer en ulcus duodeni, 
cholecystitis, nephritis, appendicitis enz. In aansluiting daar-
aan kan men dan nagaan in hoeverre de vermeende en be-
weerde bacterieele aetiologie, porte d'entrée, en beteekenis 
van den infectiehaard daarmee in overeenstemming zijn te 
achten. Wat die „porte d'entrée" betreft moet ik nog.deze op-
merking maken: dezelfde microben die bij tandaandoeningen 
beschuldigd worden de verwekkers te kunnen zijn van zoo 
verschillende ziekten, houden zich toch ook wel bij anderen in 
mond en keel op, en gesteld dus dat zou blijken dat ze in 
aanmerking komen als verwekker van eenigerlei inwendige 
aandoening, dan is daarmee nog niet zoo maar bewezen 
dat ze nu juist bij zoo'n zieke tand vandaan kwamen. Men 
zou dan pas uit het effect van de tandbehandeling zeer en 
zeer voorzichtig zijn conclusies mogen trekken. 

Ik wil nu van die geïncrimineerde ziekten er enkele als 
voorbeeld nemen. 

Wat weten we b.v. van de galblaasontsteking (cholecysti-
tis)? Het is wel zeker dat ontsteking van de galblaas op meer 
dan eene wijze kan tot stand komen: de bacteriën kunnen 
zoowel uit den darm langs de galwegen de galblaas berei-
ken, alsook langs den bloedbaan, hetzij dat ze de galblaas-
wand direct haematogeen binnendringen, hetzij dat ze langs-

de bloedbaan in de lever geraakten en vandaar langs de gal-
wegen in de richting van den darm werden uitgescheiden 
en op dien weg ook de galblaas binnenkwamen. Billings 
merkt dus terecht op, dat acute cholecystitis ongetwijfeld kan 
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zijn veroorzaakt door een haematogene infectie met strepto-
coccen of andere microben; het is echter minder waarschijn-
lijk dat ook typhusbacillen hier een eenigszins belangrijke 
rol zouden spelen. Wel kunnen die, soms zelfs nog lang na 
afloop van den typhus, in de galblaasinhoud worden gevon-
den, maar zonder dat er bij microscopisch onderzoek anato-
mische veranderingen in de galblaaswand blijken te bestaan. 
E. Fraenkel heeft aangetoond dat een cholecystitis typhosa in 
het verloop van typhus tot de zeldzaamheden behoort, in 
tegenstelling tot wat vroeger wel werd gemeend. Rosenow 1) 
vond in den ontstoken galblaaswand meestal streptococcen, 
ielfs wanneer de gal in de galblaas steriel bleek te zijn. Het 
is dus niet onmogelijk, dat een cholecystitis kan optreden als 
gevolg van een binnendringen van bacteriën ergens uit de 
mondholte tot in de bloedbaan. 

Nephritis, d, w. z. ontsteking van het nierweefsel, zou ook 
een gevolg van een focale infectie in de mondholte kunnen 
zijn. Het spreekt wel van zelf, dat hie r alleen in aanmerking 
zouden kunnen komen die vormen van nephritis waar de 
ontstekingsverwekker langs de bloedbaan de nieren bereikt 
kon hebben; nierontsteking veroorzaakt doór een langs de 
urine-afvoerwegen naar de' nieren toe verplaatsten ontste-
kingsverwekker, zooals dat b.v. bij blaasontsteking kan voor-
komen, blijft hier dus al dadelijk buiten beschouwing. 

Het ontstaan van etterhaarden in de nieren, zooals dat 
o.a. in aansluiting aan het voorkomen van etteringsprocessen 
in andere organen of weefsels kan optreden is ook niet de 
vorm van nephritis waar het hier óm gaat. Het is speciaal 
de diffuse of haardsgewijs verspreide (niet-etterige) gtorPeru-
1onephritis, voor welken langs haematogenen weg ontstaken 
vorm wij ons kunnen afvragen of die misschien ook een ge-
volg kan zijn van mond- en tandaandoeningen, Daar ook deze 
glomerulonephritis in de meeste gevallen een infectieus-toxi-
sche aetiologie heeft, moet men aannemen dat bacteriën 
ergens het lichaam zijn binnengedrongen. En men neemt aan, 

1) journ. of the Americ. Med. Association. Vol. 63. Nov. 1914. 
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dat daarvoor in de eerste plaats de keel in aanmerking komt; 
wanneer zich nierontsteking ontwikkelt blijkt nogal eens, dat 
een keelontsteking daaraan voorafging. Billings noemt dan 
ook de keel „the site of the focal infection"; men doet waar-
schijnlijk 

 
 beter met hier van „porte d'entrée" te spreken. Niet 

altijd is dan de nierontsteking gelocaliseerd aan de glome-
ruli; men treft n.l. ook wel interstitieele ontstekingsinfiltraties 
aan, voornamelijk bestaande uit lymphocytaire elementen, en 
-wel speciaal bij roodvonk kan dit voorkomen. De glomeru-
lonephritis kan door allerlei bacteriën verwekt worden, vooral 
door .de gewone streptococcen. Dit geldt zoowel voor dezen 
vorm van nierontsteking bij keelontsteking (angina), „rheu- 
ma" en ook bij roodvonk; de „veldnephritis", d. w. z. de nier-
ontsteking, die men in den oorlog soms in een aantal gevallen 
gelijktijdig zag optreden, is eveneens een glomerulonephritis, 
die bij van te voren gezonde soldaten zich ontwikkelde, blij k-
baar tengevolge van het dragen van natte kleeren, het hebben 
van koude voeten, voedingsstoornissen en te sterke lichame-
lijke inspanning; de aetiologie was ook in deze gevallen 
infectieus-toxisch. 

Het blijkt dus wel, dat men voor vele gevallen van nephri-
tis reden heeft om .aan te nemen dat, zij het ook met behulp 
van een of andere disponeerende factor, in de keel bacteriën 
binnendringen en dan langs de bloedbaan de nieren bereiken. 
Voor alle gevallen een verklaring te geven, die op aantoon-
bare feiten berust, is niet altijd mogelijk. In zooverre zou 
men niet a priori kunnen ontkennen dat wel eens een of 
ander ontstekingsproces aan of bij de tanden de bron van de 
nierinfectie kon geweest zijn, maar men hoede zich zeer voor 
generaliseeren! Het hier aangevoerde geldt ook voor het 
meer chronische nierlijden . voor zooverre dat ten deele een 
gevolg van de acute nierontsteking kan .zijn. 

De haardsgewijze glomerulonephritis (Lóhlein) is embo-
lisch ontstaan en gekenmerkt door necrose van enkele vaat-
lissen van bepaalde - groepen glomeruli. Deze niet-etterige 
bacterieele ontsteking zou steeds gepaard gaan aan een sub- 
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acute ulcereuse endocarditis, verwekt door den streptococcus 
viridans, al is die str. viridans slechts moeilijk in de nier aan 
te toonen. 

De endocarditis, al of niet in samenhang. met „rheuma"-
klachten, is een ontstekingsproces van de binnenbekleeding 
van het hart, en is gewoonlijk gezeteld aan de hartkleppen. 
Door bacteriën of „toxinen" wordt het klepweefsel — hetzij 
zeer oppervlakkig, hetzij ook dieper — beschadigd en op 
die plaatsen vormen zich bloedpropjes (thrombi). De niet 
bijzonder diep gaande endocard-beschadiging komt vooral 
voor bij de z.g. rheumatische endocarditis, d. w. z. bij de 
endocarditis die, althans in de groote meerderheid der geval-
len, te vinden is bij „rheuma"-patiënten, dus bij menschen 
wier klachten voornamelijk berusten op pijnlijke gewrichts- 
zwellingen. Nu bestaat over de aetiologie van deze aandoe-
ningen geenszins eenstemmigheid. Al langer dan een halve 
eeuw heeft men aan den samenhang tusschen „tonsillitis" en 
gewrichtsrheuma de noodige aandacht geschonken. 

De Amerikaansche school (maar niet alle Amerikaansche 
onderzoekers!) staat bij haar beschouwingen over het even-
tueele verband met de „focal infection" op. het standpunt, dat 
die rheumatische klachten en de daarbij bestaande endocar-
ditis door een bepaalden streptococcus (rheumatieus) . ver-
wekt worden, die in 1900 door Poynton en Paine werd be- 
schreven en volgens hun uit bloed, gewrichten, keel en uit 
het thrombotische beslag op de zieke hartkleppen gekweekt 
kan worden. Ook anderen zou dat gelukt zijn, o.a. Rosenow, 
die zulke coccen niet alleen uit tonsillen, maar ook uit alveo-
lairabscessen kweekte. Nu staat daar tegenover de ervaring 
van anderen, waaronder ook wel Amerikaansche onderzoe-
kers (b.v. Swift), dat dat vinden van zoo'n coccus in het 
bloed slechts zelden gelukt, en met name niet in de gewrich-
ten. Nog afgezien zelfs van de vraag of de endocarditis van 
die patiënten door zoo'n streptococcus verwekt is, is het 
allerminst bewezen dat de gewrichtsaandoeningen als een 
door bacteriën verwekte ontsteking beschouwd mogen wor- 
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den. In de Nederlandsche literatuur b.v. vindt de daarin be-
langstellende lezer uitvoerige beschouwingen hierover van 
Polak Daniels 1). Nu behoeft men geenszins te ontkennen, dat 
wel eens goede resultaten bij zulke patiënten verkregen kun-
nen worden wanneer hun de tonsillen worden weggenomen 
of wanneer een bestaande alveolairpyorrhoe tot genezing ge-
bracht wordt; de pijnlijke gewrichtsaandoeningen hebben 
velen dan wel eens zien verdwijnen en genezen, maar men 
moet goed bedenken dat. daarmee niet bewezen is, dat zich 
nu ook zulke coccen in die gewrichten moeten hebben be-
vonden; zelfs is daarmee nog niet bewezen, dat die z.g. 
specifieke str. rheumaticus de oorzaak van het „rheuma" 
is. De voorvechters van die opvatting steunen o.a. op het 
door hen vermelde feit dat met zulke streptococcen bij konij-
nen ook endocarditis en myocarditis kan worden opgewekt. 
Ik kan hier niet te diep op ingaan, maar moet toch even 
aanteekenen, dat bij die Bierproeven in de hartspier niet de 
karakteristieke histologische ontstekingsveranderingen optre-
den, die we bij de menschelijke „rheumatische" myocarditis 
plegen te vinden, n.l. de eigenaardig gebouwde kleine ont-
stekingsknobbeltjes die (1904) door Ascho f f beschreven wer-
den. 

Het ontbreekt trouwens ook in de Amerikaansche litera-
tuur niet aan mededeelingen, waaruit blijkt dat tonsillecto- 
mie of extractie van zieke tanden en kiezen geenszins een 
onfeilbaar middel is om b.v. „gevvrichtsrheuma" te genezen. 

De in anatomischen zin ernstigere „ulcereuse" endocarditis 
kan door allerlei microben worden verwekt, die op allerlei 
plaatsen het lichaam kunnen zijn binnengedrongen. De voor- 
naamste verwekker is de streptococcus, en bij de tamelijk 
langzaam maar niettemin op den duur toch gewoonlijk doo-
delijk verlóopende „endocarditis lenta"'is het speciaal de door 
Schóttmuller (1903) gevonden en beschreven „streptococcus 
viridans", die als dé ziekteverwekker beschouwd moet wor-
den.

. 

1) Ned. Maandschr. v. Geneeskunde. 1920. 
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Volgens Billings is ongetwijfeld het „alveolairabsces" vaak, 
de infectiehaard van waaruit de coccen komen, die de ulce-, 
reuse, maligne endocarditis verwekken, al komen ook de ton-
sillen, of de bijholten van den neus en nog andere „foci" 
daarvoor in aanmerking. Rosenow beschrijft het ontstaan van 
een meestal goedaardige thromboendocarditis bij proefdieren, 
die met dien streptococcus viridans intraveneus waren inge-
spoten. Daarbij zouden bacterieëmboliën in capillaire bloed-
vaatjes van die konijnen hartkleppen de hoofdrol spelen. Wan-
neer we nu weten dat bij den mensch de endocarditis juist 
niet door capillaire emboliën ontstaat (omdat de hartkleppen 
daar geen bloedvaatjes bezitten!) dan zien we dus ook hier 
weer hoe voorzichtig we moeten zijn om die resultaten van 
dierproeven op de pathologie van den mensch over te bren-
gen. 

Nu de appendicitis. Hoe vormt die zich, en in hoeverre is 
die ontstaanswijze te rijmen met de veronderstelling, dat ook. 
wel mond- of tandinfecties de oorzaak konden zijn? Sinds 
de uitgebreide onderzoekingen van Ascho f f (Monografie 
1908) weten we dat we als allerjongste stadium van de ,,blin-
dedarmontsteking" met een microscoop kunnen vaststellen dat 
in een of meer van de normaliter in dat wormvormig aan-
hangsel bestaande slijmvliesbochten aan het oogenschijnlijk 
intacte slijmvlies een klein epitheeldefect te vinden is, het zoo- 
genaamde „primair infect", waar een klein propje leucocyten 
met fibrine op de mucosa ligt.Daarna kan dan in de wand, 
zelf een betrekkelijk heftige ontsteking ontstaan in een, wig- 
vormig (met de top naar het appendixlumen gekeerd) gebied,. 
dat vol .leucocyten is. De ,ontstekingsinfiltratie breidt zich dan 
in de, diepte en inde vlakte uit in de spleten van de spierlaag 
enz. enz. 

Ik behoef hier niet op het verdere verloop;  in, te gaan, maar 
we willen ons afvragen wat dit anatomische wordingsproces 
en, 

 
ook ,andere gegevens ons leeren omtrent de wijze waarop, 

we ons het ontstaan hebben te denken. Het moet wel de aan-
dacht trekken dat blijkbaar het geheele proces. in die slijm- 
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vliesbochten begint en op grond daarvan kan men aannemen 
dat de verwekker hoogstwaarschijnlijk van uit het darmlumen 
(appendixlumen) de wand binnendringt, m.a.w. dat de infectie 
locaal enterogeen is. Het pathologisch-anatomisch en bacte-
riologisch onderzoek van „versche" gevallen heeft geleerd, dat 
volgens Gram kleurbare diplococcen en fijne bacteriestaafjes 
als de verwekkers in aanmerking komen, volgens Ascho f f 
zelfs de eenige van beteekenis zijn. 

Is het nu niet mogelijk dat die bacteriën langs de bloedbaan 
in de appendixwand zijn gekomen? Zeker komt appendicitis 
zoo nu en dan voor bij menschen die een keelontsteking (an-
gina) hebben, die dan primair aan de appendicitis kan be-
schouwd worden, maar dit is heelemaal niet de regel, al heeft 
b.v. Kretz indertijd geconcludeerd dat „de" appendicitis een 
haematogeen-metastatische ziekte zou zijn die dan in de 
lymphfollikels zou beginnen. Nu is het wel treffend dat in den 
oorlogstijd, toen velen op vegetabiele voeding waren aange-
wezen, die het ontstaan van obstipatie tegengaat, het aantal 
doodelijk verloopende appendicitides duidelijk verminderde 
(Gottstein) wat goed in overeenstemming is met de opvat-
ting dat o.a. obstipatie circulatiestoornissen in de appendix 
zou kunnen verwekken en de toch reeds in het verloop van de 
appendix bestaande knikking nog zou versterken (de appen-
dixontsteking is meestal gelocaliseerd achter die knikking). 
Dit alles is goed te rijmen met de opvatting, dat kiemen, die 
normaal reeds in mond en darm kunnen voorkomen, of als 
meer virulente vormen eerst in mond of keel zich nestelen, 
van uit het darmlumen de appendixwand infecteeren. 

Al is het dus niet met wiskundige zekerheid uit te sluiten dat 
de aanhangers van een haematogene ontstaanswijze, althans 
voor een deel der gevallen gelijk konden hebben, we zagen 
in ieder geval dat zeer veel voor een andere zienswijze pleit. 

Ten slotte de maagzweer (ulcus ventriculi). Om te kunnen 
begrijpen in hoeverre aan eenige bacterieele infectie beteeke-
nis mag worden toegekend voor de ontstaanswijze van een. 
maagzweer, moeten we het volgende vooropstellen: 
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We kunnen in de maagwand kleine oppervlakkige defecten 
van het slijmvlies vinden- (haemorrhagische erosies), grootere 
slijmvliesbloedingen met acute zweervorming en ten derde het 
typische „ulcus rotundum, simplex, pepticum", dat is de chro-
nische maagzweer. Ik kan hier niet te ver op allerlei bijzonder- 
heden ingaan en stel daarom zonder veel uitleg te geven voor. 
op, dat de ontwikkeling van die typische chronische maag-
zweer, volgens, ik geloof wel haast aller meening, geschiedt 
over die „haemorrhagische erosies" en acute zweervorming 
als voorstadia. De aetiologische factor of factoren voor die 
maagzweervorming moet(en) dan dus dezelfde zijn als voor 
die haemorrhagische erosies; bijzondere factoren zullen dan 
moeten dienst doen ter  verklaring van de ontwikkeling van. 
het chronische eindstadium uit die acute afwijkingen. 

Die kleine erosies nu liggen bij kleine wigvormige slijpt7. 
vliesbloedinkjes en reiken slechts zelden tot in het submuceu-
se weefsel, wat de echte zweeren wel doen. Voor de groote 
meerderheid dier erosies kan men wel aannemen dat ze ont-
staan doordat het maagsap het tevoren doorbloede weefsel 
oplost of verteert. Het is nu maar de vraag hoe die slijmvlies 
bloedinkjes of slijmvliesnecrosen (weefselversterf) ontstaan 
zijn, en daarover bestaan of bestonden zeer verschillende the-
orieën. Aan thrombotische of embolische verstopping van ar-
terietakjes is gedacht, en aan verstopping van veneus  vaatjes 
maar al zal het wel eens kunnen voorkomen dat werkelijk op 
die wijze een vaatafsluiting tot stand komt, waardoor dan 
weefselversterf en erosievorming konden worden veroorzaakt, 
de ervaring heeft geleerd (ook microscopisch onderzoek) dat 
hier slechts van uitzonderingsgevallen sprake is. Al is het dus 
mogelijk, en dat gelukt ook experimenteel, dat bij sepsis door 
coccenemboli arterieele vaatverstopping in de maagwand kan 
optreden, we moeten zulke gevallen als zeer zeldzaam be-
schouwen. Voor sommige gevallen schijnt men wel te mogen 
denken aan door mechanische oorzaken tot stand gebrachte 
bloeddrukverhooging in de venae van de buikholte en zoo ook 
van de maagwand (o.a. tengevolge van braken in aansluiting 
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aan buikoperaties) waardoor dan bloedinkjes in het slijmvlies 
kunnen optreden enz. Dit gelukt ook experimenteel, maar 
zoo'n mechanische bloeddrukverhooging is in het ziektever-
loop lang niet altijd te vinden. 

Nu is het reeds lang bekend dat maagslijmvliesbloedingen 
bij verwondingen van het centrale zenuwstelsel kunnen voor-
komen en aan zenuwinvloeden is dan ook, en terecht, veel 
aandacht geschonken. Zoo heeft men vasomotorische stoornis- 
sen op neurotische basis op den voorgrond gebracht en aan 
arterieelen vaatspasmus gedacht ter verklaring van het ont-
staan der erosies, dus geen verstopping maar dichtdrukken 
van de vaatjes die het maagslijmvlies verzorgen. Zonder mij. 
hier te zeer in de literatuur te kunnen verdiepen, wil ik toch 
even memoreeren dat Talmai) reeds in 1890 waarnam, dat fa-
radiseeren van den nervus vagus aan de hals bij konijnen ten- 
gevolge had dat de maagwand zich krachtig samentrok en 
dat dan in het maagslijmvlies zweervorming te vinden was. En 
het is niet het minst door de onderzoekingen van Talma en 
zijn leerlingen van IJzeren 2) en Lichtenbelt 3) dat de leer van 
de neurogene ontstaanswijze van de maagerosies en maag-
zweer ingang heeft gevonden. 

Het is hier niet de plaats om te zeer in bijzonderheden te 
treden. Men zou zich den invloed van zenuwprikkeling zoowel 
kunnen voorstellen als vaatvernauwing door vasomotoren-
prikkeling, als ook door aan te nemen dat maagspiercontractie 
tot vernauwing van de vaatjes, die het slijmvlies voeden, aan-
leiding geeft. Deze laatste opvatting is die van Talma en zijn 
leerlingen, en Lichtenbelt toonde aan dat prikkeling van de 
onder het. middenrif doorsneden nervi vagi tot vorming van 
erosies en zweren leidde.tengevolge van 'maagspiercontracties 
waarbij de samentrekking speciaal van de muscularis mucosae, 

de oorzaak van de vaatafsluiting was. Deze aldus ontstane, 

1) Zeitschr. f. Klin. Mediz. Bd. 17. 1890. 
21 Diss. Utrecht' 1901. 
3) ;;Die Ursachen des ckaran..Ma,gengeschwiirs 1912. 
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circulatiestoornissen in het slijmvlies maken die plekjes dap 
geschikt voor de inwerking van het maagsap, en zoo ontstaat 
de erosie en vervolgens de zweer. Daar vagus-doorsnij ding 
alleen reeds den tonus van de maagspieren verhoogde bestond 
er, mede in verband met die vele dierproeven (konijn, hond, 
kat), groote waarschijnlijkheid dat ook bij den mensch die 
erosie- en ulcusvorming het gevolg van een of andere vagus- 
aandoening was, temeer omdat bij maagzweerpatienten vaak 
een neuropathische aanleg of constitutie voorkomt. 

Ook anderen hebben zich voor de groote beteekenis van 
neurogene invloeden verklaard. Zoo zijn b.v. Róssle (1912) en 
v. Bergmann (1913) er toe gekomen om alle bloedingen en 
zweren in de maag te verklaren door vasomotorische reflexen, 
maar het is geenszins uit te sluiten dat o.a. ook de maag-
musculatuur dan tot contractie wordt gebracht. Bovendien 
zag Lichtenbelt bij zijn proeven dat contractie van de muscu- 
laris mucosae steeds aan de slijmvliesanaemie voorafging. 

Er zijn nog meer argumenten aan te voeren voor de opvat- 
ting dat op de een of andere wijze zenuwinvloeden de belang-
rijkste rol spelen bij het ontstaan van de maagzweer. Daar- 
mee is echter niet ontkend dat er ook wel bijzondere gevallen 
voorkomen, waar een andere verklaring (trauma, chemische of 
thermische beschadiging, inwerking van bacteriën of schim-
mels van het maaglumen uit) moet worden aangenomen. 

Hoe staan nu de kansen van de voorvechters der infectieuse 
genese van de maagzweer als gevolg van een haematogene 
infectie? Wel kan men vaak microben op de zweervlakte aan-
treffen maar gewoonlijk ontbreken ze in het necrotische weef- 
sel en wanneer de oorzaak van het maagulcus een liaemato-
gene besmetting van de maagwand zou zijn, zou men toch 
mogen verwachten de microben juist in de maagwand aan te 
treffen. Wanneer Billings e.a. er op wijzen dat een acuut ulcus 
verwekt kan worden door bij dieren bepaalde streptococcen in 
de bloedbaan te spuiten, dan kan dat best waar zijn, maar dat 
bewijst op zich zelf natuurlijk in de verste verte niet dat onze 
menschelijke maagzweerpatienten hun acute mucosadefecten 
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enz. nu  ook op een dergelijke manier gekregen hebben! Wel 
is waar vermeldt Rosenowi) dat hij uit den ulcusbodem en het 
weefsel van een maagulcus bij den mensch, streptococcen kan 
kweeken, die dan bij dieren ingespoten tot streptococcen-em-
bolie o:a. in de submucosa van de maag aanleiding gaven, ge-
volgd door bloedinkjes en necrose, maar men . vindt nu een-
maal bij menschen zulke streptococcen-emboliën gewoonlijk 
niet en in tegensteiling tot Rosenow's mededeelingen zijn an-
dere onderzoekers van meening dat microben gewoonlijk in 
den zweerbodem ontbreken. Voor de meerderheid van de ge-
vallen is een bacterieele genese van het ulcus ventriculi dus 
niet aan te nemen. 

Ik ga hier niet in op de vraag, hoe het komt dat zich in een 
zeker aantal van de gevallen, waar zich erosies en acute 
zweervorming voordoen, chronische ulcera ontwikkelen, ter-
wijl in andere gevallen genezing optreedt. Het acute begin is 
hetzelfde, en het doet hier bij onze uiteenzettingen niet ter 
zake onder welke omstandigheden een acuut defect tot een 
chronisch ulcus wordt; de plaats waar die chronische zweren 
gevonden worden in de maag en hui vorm kunnen ons het 
inzicht geven om die vraag op te lossen. Ook Billings be-
schouwt het chronische ulcus ventriculi als het gevolg van 
acute ulceratie, maar deze beschouwt hij als het gevolg van 
coccenemboli, terwijl wij gezien hebben wat daartegen is aan 
te voeren. 

In beginsel zal de hier gegeven beschouwing eveneens voor 
den zweer van den twaal f vingerigen darm (ulcus duodeni) 
kunnen gelden. 

Ik heb zoo betrekkelijk uitvoerig dit laatste voorbeeld be-
handeld, omdat juist deze opvattingen over de ontstaanswijze 
van de maagzweer (en duodenumzweer) zoo duidelijk aan-
toonen hoezeer kritiek gewenscht is bij het min of meer klak-
keloos toeschrijven van causale beteekenis aan locale infectie- 
processen of bacteriehaarden (b.v. in mond, tanden en omge-
ving) voor het ontstaan van alle mogelijke ziekten en kwalen. 

1) Journ. of the Americ. Med. Assoc. Sept. 1914. 
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zooals dat vooral van Amerikaansche zijde geschiedde en nog 
gebeurt. Ook daar is echter in de laatste jaren een kentering 
te bespeuren, maar het ligt niet in mijn bedoeling de zeer uit-
gebreide literatuur op dit gebied te refereeren. Door een wijze 
van beschouwing, die ik over dit vraagstuk van de „focal in-
fection" nog niet aantrof, heb ik er toe willen bijdragen onge- 
motiveerde onrust tegen te gaan, al erken ik hiermee natuurlijk 
tevens, dat het probleem niet zoo maar genegeerd mag wor-
den.1) 

1) Zie verder ook op blz. 581-600 de gedachtewisseling naar aan-
leiding van mijn voordracht op 11 Maart 1923. 

• 


