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Dr. Mieremet,  Prosector aan het Pathologisch-
anatomisch Laboratorium der Rijks-Universiteit 
te Groningen: „Over de vraag, of tandaandoenin-
gen als „focale infectie" beteekenis hebben voor 
het ontstaan van ziekelijke veranderingen elders 
in het lichaam." (Discussie). 

(Zie het artikel in dit Tijdschrift blz. 530-551). 

De Voorzitter: Mijnheer Mieremet, U hebt reeds gehoord 
uit het applaus hoezeer Uwe rede ingeslagen heeft. Wanneer ik een 
bezwaar zou mogen opperen dan zou het dit zijn, dat U ons zooveel 
te overdenken hebt gegeven; dat eene discussie onmogelijk vrucht-
baar zal kunnen zijn, wanneer wij ons niet een oogenblik tijd van 
nadenken gunnen om ons te wapenen met argumenten. Ik zou dus 
willen voorstellen eerst te gaan koffiedrinken om daarna opnieuw 
samen te komen. 

De vergadering wordt voor een half uur geschorst, en daarna 
hervat. 

De Voorzitter: Dames en heeren! Ik heropen de vergadering. 
Mag ik vragen, of dr. Mieremet bereid is in gedachtenwisseling 

te treden met diegenen van de aanwezigen, die dat mochten 
wenschen? Zoo ja, dan geef ik het woord aan den heer Hamer. 

De heer H a m e r: Mijnheer de Voorzitter! Een van de groot-
meesters van de Utrechtsche universiteit (ik weet niet meer, of het 
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Donders was of Pekelharing) zeide mij eens: och, er behoort niet 
veel toe een aardig college te geven, dat is gemakkelijk, maar om 
een veelomvattend onderwerp weer te geven duidelijk, begrijpelijk 
en in een kort bestek (het onaangename woord populair wil ik 
liever niet gebruiken), dat is uiterst, uiterst moeilijk. Niet alleen moet 
men daarvoor zijn onderwerp volmaakt beheerschen, maar als iemand 
dat kan, weet men ook, dat men met een eerste klas docent te doen 
heeft. Dit slechts 'fusschen haakjes; het is ook geen compliment van 
mij, maar, zooals ik zeide, van een van de groote mannen van de 
Utreclitsche universiteit. 

De uiteenzetting, die U van dit onderwerp gegeven hebt, was 
buitengewoon duidelijk, en dat heeft mij zoo veel genoegen gedaan, 
omdat ik veel geruster hier vandaan zal gaan dan ik gekomen ben. 
Wij herinneren ons nog wel den indruk, dien het maakte, toen Hunter 
den knuppel in het hoenderhok wierp. Ik voor mij weet bijv. nog 
heel goed, dat collega Da Costa (het spijt mij dat hij hier niet is) 
zoo down en zoo ongelukkig was, dat ik eigenlijk verwachtte, dat 
hij weer den militairen rok zou aantrekken om het menschdom direct 
te mitrailleeren in plaats van 'het langzaam te vergiftigen door zijne 
tandheelkundige behandeling. Collega Duyvensz, dien ik ook getracht 
heb hierheen te lokken, maar die aan het verhuizen is, was minder 
pessimistisch gestemd. Dat kwam voor een deel, omdat hij geregeld 
de secties bijwoonde van dr. Schoo in het Wilhelminagasthuis, en 
hij zei: men ziet daar dat de menschen de gekste abscessen hebben, 
bijv. aan den lever, en zij leven toch betrekkelijk ongestoord voort. 
Maar voor een deel waren wij ook niet zoo erg ongerust, omdat 
wij als het ware bij intuïtie voelden, dat die focal infection niet zoo 
verschrikkelijk gevaarlijk kon zijn als Hunter meende. Nu wij van zoo 
bevoegde zijde dit onderwerp hebben hooren toelichten, stemt het 
ons tot opgewektheid dat wij onzen gewonen gedachtengang weer 
kunnen vervolgen. Dat is alles wat ik wilde zeggen om dr. Mieremet 
dank te brengen voor de wijze, waarop hij dit onderwerp heeft 
uiteengezet. (Applaus). 

'De heer N o r d: Mijnheer de Voorzitter! Mij past allereerst 
een woord van dank aan Uw ambtsvoorganger, dat hij dit onderwerp 
aan de orde heeft willen stellen en in de tweede plaats, dat hij een 
zoo bevoegd man als den spreker van heden er toe heeft weten 
te bewegen zijn tijd en zijne moeite voor deze voordracht te geven. 
Toen ik dit programma kreeg en den naam van dr. Mieremet gean- 
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nonceerd zag, dacht ik: wat ben ik dom geweest dat ik hem niet 
zelf geschreven heb, aangezien ik al jaren het genoegen heb hem 
te kennen. Het doet mij dus dubbel genoegen dat wij hier dr. Mieremet 
hebben gehoord. Hij heeft even mijn naam genoemd, naar aanleiding 
van de inleiding, die ik in het Januari-nummer van het Tijdschrift 
geschreven heb en ik wil in de eerste plaats naar aanleiding daarvan 
een misverstand, dat bij hem gerezen is, herstellen. Ik heb niet 
beweerd en ik heb ook niet willen beweren, dat er geen medici in 
Nederland zijn, die hunne aandacht op dit onderwerp gevestigd 
hebben, maar wel, dat wanneer wij in de tandheelkundige praktijk 
te doen krijgen met den huismedicus, en de huismedicus is toch 
degene met wien wij hoofdzakelijk te doen krijgen, bij hem merk-
waardig weinig belangstelling voor dit onderwerp bestaat. Dat is 
niet alleen mijne persoonlijke ervaring, de tandartsen, die hier aan-
wezig zijn, zullen het U zeker bevestigen, al zijn er natuurlijk 
gelukkige uitzonderingen. Nu is het zeer wel mogelijk, dat de huis-

medici daarin gelijk hebben, dat zij deze zaak gerust mogen negeeren, 

maar zij doen dat op gronden, die àantoonen, dat zij er zeer weinig 
aandacht aan hebben geschonken. Men hoort vaak: och, die 
Amerikaansche literatuur, wat zegt dat nu! Speciaal publicaties van 
die zijde schijnen zich niet in eene gunstige reputatie te verheugen. 
Vandaar dat ik getracht heb, het daarheen te leiden dat men van 
bevoegde Nederlandsche zijde eene uitspraak zou krijgen, waarop de 
tandartsen zich zouden kunnen beroepen tegenover de huismedici; 
hoe die uitspraak dan ook mocht uitvallen. Vandaar dat ik Uwe 
voordracht en de resultaten waartoe U gekomen bent, met buiten-
gewoon genoegen heb gehoord. 

U hebt bijv. straks wel gezegd, in strijdvragen in de tandheelkunde, 
zboals kroon- en brugwerk wel of niet, mag dit onderwerp geen 
rol spelen, maar het speelt er inderdaad wel een rol in, een hoofdrol, 
en in zooverre zullen Uwe uitspraken van grooten invloed zijn bij 
de toepassing, hetzij van kroon- en brugwerk, of van losse prothesen. 

Ik wilde U nog een paar vragen stellen, in de eerste plaats naar 
aanleiding van de proeven van Rosenow. Het feit, dat hij zulke 
betrekkelijk geweldige quantiteiten gebruikte, heeft dadelijk, speciaal 

in de Duitsche literatuur, aanleiding gegeven tot critiek. Wat is de 
reden dat hij .die ontzaglijke quantiteiten gebruikte, en waarom heeft 
hij niet getracht dezelfde resultaten te bereiken met andere ver-
houdingen? Daardoor zou hij zijne bewijzen versterkt hebben. In de . 

tweede,,plaats, en dat geldt ook voor de elective tissue affinity, is 
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Let zeer vreemd, dat men zijne proeven nooit heeft nagedaan in 
Europa. Ik kan mij verklaren, gezien de groote moeite en de groote 
kosten die aan' dierproeven verbonden zijn, dat men , dit niet in 
Nederland heeft gedaan, maar er zijn toch grootere landen die zich 
deze luxe wel zouden hebben kunnen permitteeren. Het vraagstuk 
is toch van groot belang, en nu vind ik het merkwaardig, dat men 
wel veel gecritiseerd.  heeft, maar dat men nooit, althans voorzoover 
mij bekend, eigen proeven heeft gesteld tegenover die van Rosenow. 

Dan deze vraag: De Hamburger school ontkent eenvoudig de 
mogelijkheid van infectie door het tandgranuloom, op dezen grond: 
dat het granuloom ingekapseld is en dat daarom van verspreiding 
van bacteriën langs de bloedbaan geen sprake zou kunnen zijn. 
Over dat punt zou ik gaarne Uwe persoonlijke meening hooren. 

Ten slotte nog deze vraag. Aangenomen dat het mogelijk zou 
zijn, dat Rosenow gelijk had en dat bijv. een chronisch ulcus 
vt•intriculi kan ontstaan uitgaande van een primairen focus aan een 
tandwortel, acht U dan mogelijk, wat in de literatuur geschreven is, 
dat extractie van elementen • tengevolge kan hebben genezing van 
dien chronischen maagzweer? Kan dus, de primaire oorzaak aanvaard 
zijn'le, het verwijderen van eenige tandresten invloed hebben op het 
verloop van de ziekte? 

Dr. M i e r e m e t: De heer Hamer heeft gewezen op de abscessen, 
die een van Uw collega's vaak bij obductie gezien had en die dan 
verrassend voor den dag kwamen. Ook in Schottmullers publicaties 
is daarop gewezen. Men kan door ettercoccen verwekte processen 
hebben, o. a. abscessen, die aanleiding geven tot verbreiding van de 
coccen, tot uitbreiding van de ziekte en eventueel tot het verwekken 
van secundaire haarden in het lichaam. De ervaring leert echter dat 
dit alleen uitgaat van abscessen, of etterophoopingen, die onder 
zeer hoogen druk staan. Bij pyometra, etterophooping in den uterus,. 
kan bijv. verspreiding voorkomen, maar dan neemt men als oorzaak 
daarvoor aan, dat de etterproductie plaats heeft in eene holte, die 
moeilijk of in het geheel geen afvoer heeft. .Dat kan eene ver-
ergering brengen van de ontsteking en uit deze, als het ware tot 
explosie neigende, etterophooping zouden zich dan de coccen een 
weg bonen. Daartegenover staat, dat er ook abscessen voorkomen 
van waar uit geen herkenbare verspreiding van bacteriën plaats heeft, 
en van waaruit zeker niet ontstaat die lange rij van ziekten, die 
volgen:; de Amerikanen het gevolg zouden zijn van dergelijke foci. 
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Voorzoover dus abscessen in debat worden gebracht (ik spreek nu 
dus niet van granulomen enz.) kan worden opgemerkt, dat het hebben 
van een absces niet• implicite medebrengt het optreden van ver-
spreiding. 

De heer Nord zeide volkomen terecht, en dat heb ik ook gelezen 
in zijn artikel, dat hij zich alleen beklaagd heeft over eventueel gebrek 
aan belangstelling bij den huismedicus. Ik heb niet gezegd, dat zij 
allen hiervoor belangstelling hebben en dat zij bovendien ook allen 
op de hoogte zijn. Aileen, waar hier gesproken wordt in eene onder-
wijsinrichting, heb ik er op willen wijzen, dat in Groningen (en ik 
neem aan dat dit elders ook zoo is, al heb ik er geen bewijzen 
voor) het onderwijs van de a. s. medici zoodanig is dat hieraan de 
aandacht gegeven wordt. Wilt U een duidelijk voorbeeld hebben? 
Een examencandidaat, die een patient onderzoekt, lijdende aan eene 
aandoening, waarvan de schuld, terecht of ten onrechte, op een 
„focus" kan worden• geschoven, en die niet den mond van den 
patient zou onderzoeken — van Uw standpunt bezien is dat natuurlijk 
een leekenonderzoek, maar men mag toch aannemen dat hij pyorrhoea, 
periostitis en carieuse kiezen herkennen zou — zou kunnen zakken, 
om het eens zoo te zeggen, op „focale infectie." Bij de opleiding 
wordt dus hieraan wel aandacht gewijd, maar ik weet natuurlijk 
niet hoe het staat met de 3000 medici in ons land, van ' wie velen 
nog zijn uit den „vóór-focalen" tijd, en die dus niet die vooropleiding 
hebben gehad. Het hangt er van af of zij op de hoogte zijn van 
de buitenlandsche literatuur, en als zij niet op de hoogte kunnen 
zijn, ligt het voor de hand, dat zij er voorloopig „niet aan doen." 
Ik geef U dus toe, dat U dit bezwaar wel kunt ondervinden. 

Dan zou ik hebben gezegd dat dit onderwerp niet een steun mag 
zijn voor de eene of de andere richting, waarin de tandheelkundige 
zijn plan de campagne maakt voor eene behandeling. Ik begrijp zeer 
goed, dat psychologisch die invloed onmogelijk te onderdrukken zal 
zijn. Wetende wat hier aan de orde is kan men dat onmogelijk 
negeeren. Ik veronderstel echter — als leek veronderstel ik slechts, — 
dat vóór en tegen kroon- en brugwerk argumenten zijn aan te 
voeren van zuiver tandheelkundigen, en misschien van zuiver tech-
nischen aard. In dien strijd kan ik mij n niet mengen, ik weet daar 
niets van, ik kan begrijpen en billijken dat die strijd onder U gevoerd 
wordt, maar die strijd mag niet gevoerd worden met argumenten, 
hieraan ontleend. Ik begrijp dat men hierop let, psychologisch; maar 
op een wetenschappelijk interessante, maar zeker nog niet volkomen 
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bewezen opvatting, waartegen m. i. argumenten zijn aan te voeren, 
mag men zich niet baseeren bij het kiezen van eene richtlijn voor 
de therapie, die een tandheelkundige in een • gegeven geval heeft 
toe te passen. Van de techniek niets afwetende, stel ik mij voor, 
dat er technisch iets te zeggen is pro en contra, en als men dan 
dubieert, kan het onderbewustzijn misschien ook een rol spelen en 
kan men zeggen: als die focale infectie er nu ook nog is... en zóó 
de weegschaal doen overslaan. Daarbij komen dan nog opleidings-
quaesties, eene richting die men heeft ingeslagen, en subjectieve argu-
menten, die niet alle te analyseeren zijn. Ik heb er echter alleen den 
nadruk op willen leggen, dat men bij de behandeling zijn idee over 
focale infectie niet te zeer op den voorgrond mag stellen, omdat 
die basis totnogtoe zeker geen beton-basis is. Daargelaten dus of 
ik zelf pro of contra ben, eene communis opinio is er zeker niet, en 
daarom moet men voorzichtig zijn met hierop bij de constructie van 
eene behandelingswijze te gaan voortbouwen. 

Dan hebt U gevraagd of Rosenow zijne proeven niet met kleinere 
quanta had herhaald. Dat weet ik niet. De getallen, die ik gaf zijn 
aan de Amerikaansche literatuur ontleend en ik neem dus aan, dat 
die juist zijn weergegeven. Aangezien de conclusies, die de 
Amerikanen trekken, steunen op die proeven, en die proeven worden 
gelanceerd als zijnde d e argumenten, heb ik alleen betwist het recht, 
om dergelijke analogiën op te stellen. Ik vind dat niet logisch, op 
grond van pathologische en bacteriologische overwegingen. Ik weet 
niet of Rosenow de proeven ook met kleinere quanta heeft gedaan. 
Hij spreekt er wel van, dat hij gewerkt heeft met coccen, direct uit 
een alveolairabsces gehaald, en het spreekt vanzelf dat hij daaruit 
niet zulke groote hoeveelheden heeft kunnen verkrijgen, maar het 
is mij niet duidelijk of hij die coccen gekweekt heeft en er dat 
procédé op heeft toegepast dat hij beschrijft, of dat hij gewerkt 
heeft met den etter; dan zouden het natuurlijk wel kleinere quanta 
zijn geweest. 1) Rosenow is een zeer bekwaam bacterioloog, hij is 
volkomen op de hoogte en hij moet dus wel gevoeld hebben dat 
het trekken van dergelijke conclusies gevaarlijk is, maar — ik spreek 
nu even veronderstellender,ijs — als hij zwaardere argumenten had 
gehad, als hij dus met kleinere quanta precies hetzelfde had bereikt, 
zou hij zeker de liters hebben weggelaten en gezegd hebben: ik heb 

1) Rosenow heeft werkelijk ook wel eens de bacteriën direct uit zoo's focus bij 
dieren ingespoten. 
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met kubieke centimeters gewerkt, (alles nu even omgerekend voor 
een mensch!) 

De heer N o r d: Hij werkt nu ook in het wortelkanaal! 

Dr. Mi ere m e t: Dat heb ik ook' gelezen, maar dat is geen 
argument. Als U bij mij een tand half doorzaagt en eerie groote 
hoeveelheid coccen inspuit ben ik wel overtuigd dat er eene heftige 
reactie komt, maar ik vraag al weer: is dat een toestand, die met 
de werkelijkheid overeenkomt? Of men bij een hond het wortel-
kanaal openlegt en daar inspuit, dan wel of men iemand heeft met 
een granuloom, dat zijn geen twee vergelijkbare objecten. 

De heer Nord zeide: de Hamburger school, en speciaal Schott-
muller, ontkent de mogelijkheid van eene dergelijke uitzaaiing. Dat 
staat niet met zooveel woorden in het artikel van Schottmuller; U 
zult dat zien, als U de rede 1) die hij in Hamburg voor een vrij talrijk 
gezelschap heeft gehouden, naleest, maar men kan het er wel 
uit halen. Hij is zeer sceptisch en hij heeft daarvoor zijne argumenten. 
De vraag, of van uit een granuloom bacteriën kunnen diffundeeren, 
is echter ook al eens van andere zijde bekeken. Een paar jaar terug 
is in Duitschland eene polemiek gevoerd tusschen Melchior en Loeser, 
waarin zich ook gemengd heeft Wolfsohn 2), over de vraag of 
granulatieweefsel doorgankelijk is voor coccen. lk meen, dat ik die 
quaestie ook heb aangeroerd gevonden in Uw tijdschrift, en dat men 
daarbij iets over het hoofd heeft gezien. Men zegt, ik meen dat Uw 
collega Frank dit heeft geëntameerd, dat, als men eene granulatie 
heeft, een open wond bijv. aan een been, en men smeert daar koe-
mest op, dan .hindert dat niets. Dat zijn inderdaad ervaringen, die 
men in de buitenpraktijk kan opdoen. Maar toch is het granulatie-
weefsel wel doorgankelijk, er komen stoffen uit, serum, maar dat 
is dus in de richting van binnen naar buiten. De abnormale toestand, 
die aan.  de oppervlakte bestaat, werkt dus zoodanig, dat osmotische 
diffusiestroomen uit het lichaam kunnen komen naar buiten. Nu zegt 
men: wanneer ik op de wonde een stof breng, die als antigeen mag 
gelden, die anti-stoffen opwekt, dan zie ik die werking niet als ik de 
stof breng op de granulatievlakte. Er gaat dus door de granulatie-
vlakte niets heen, want de productie van anti-stoffen blijft achter- 

1) Deutsche Mediz. Wochenschr. 1922. S. 181. 
2) Zie Berlin. Klin. Wochenschr. 1920. S. 636. 
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wege. Die conclusie is onlogisch. Dat blijkt daaruit, dat een chronisch 
absces een wand krijgt, die wat histologische samenstelling, en dus 
waarschijnlijk ook wat biologische werking aangaat, gelijk te stellen 
is met eene granulatievlakte, en het is bekend, dat, als niet een al . 

te groote druk heerscht, wel anti-stoffen uit het lichaam in het absces 
worden uitgescheiden. Van uit het lichaam kunnen dus wel stoffen 
door dien wand heen gaan, en waarschijnlijk kunnen er dus ook 
bacteriën doorheen. De vorming van granulatieweefsel is eene 
reactie, een proliferatieproces op eene ontstekingsprikkeling, o. a. ook 
op eene bacterieele prikkeling. Het bestaat uit bindweefsel met 
bloedvaatjes. Het is dus onzin, a priori te zeggen: er kunnen geen 
coccen doorheen. Maar Schottmuller zegt dan ook niet anders dan 
dit: er kunnen geen bacteriën doorheen in zoodanige hoeveelheid en 
in zoodanige frequentie, dat zij kunnen veroorzaken wat wij sepsis 
noemen. Onder een septischen haard verstaat Schottmuller dan, laten 
wij zeggen, eene focale infectie, waarvan permanent of periodiek 
bacteriën uitgaan en het lichaam binnendringen, gevolgd door ziekte- 
verschijnselen. Hierbij komt dus eene quaestie van conventie, wij 
spreken ,af: dit noemen wij sepsis. Vroeger dacht men bij sepsis 
aan eene infectieuse aandoening, waarbij bacteriën zich in het bloed 
vermeerderen, maar dat is een onbewezen iets, dat is moeilijk aan-
toonbaar, ook omdat bij septische toestanden het kweeken van 
bacteriën uit het bloed een aantal kolonies oplevert, dat niet klopt 
met de onderstelling dat de bacteriën prolifereeren, want, zooals 
men weet, planten de bacteriën zich zeer snel voort, en men zou dus 
veel meer kolonies moeten vinden. Het aanwezig zijn van bacteriën 
in het bloed, en het zich verplaatsen van die bacteriën noemt men 
tegenwoordig sepsis, mits er ziekteverschijnselen bij komen. Het vinden 
van eene bacterie wijst er nog niet op, dat iemand ziek is. Bij 
tuberculoselijders komen ook wel bacillen in het bloed. Men kan wel 
met zekerheid aannemen, dat bijv. ook bij periostitis bacillen in het 
bloed kunnen komen, maar die maken het individu nog niet ziek, 
zij vormen niet van die bepaalde haarden. Als U Schottmuller zoo 
interpreteert, dat hij geen verplaatsing van bacteriën zou aannemen, 
geloof ik dus niet,- dat dit juist is. Zijne opvatting is, dat die ver-
plaatsing, wanneer zij geschiedt, nog niet tot ziekteverschijnselen 
behoeft te leiden. 

Dan de vraag, of de verwijdering van een focus een absces, dat 
eenmaal gevormd is — U noemde als voorbeeld een chronisch ulcus 
ventriculi — zou kunnen genezen. Neen, volstrekt niet. Wanneer men 
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het focus beschouwt als de eenige oorzaak, dan kan door weg-
neming daarvan verdere consequentie voorkomen worden, maar dat 
het wegnemen van een coccenhaard bij een tand invloed zou kunnen 
hebben op een reeds bestaand coccenproces in de maag, de gal-
blaas of den appendix, is niet aan te nemen. Integendeel, dat is, 
wat de Amerikanen noemen een secundair focus geworden, dat op 
zich zelf aangegrepen moet worden als men behandelen wil. Als 
men dat standpunt inneemt, moet men de zieke tanden wegnemen 
om te zorgen dat het niet weer gebeurt, maar ook het secundaire 
focus. Dat door wegneming van het focus aan den tand een ulcus 
ventriculi zou genezen, kan ik dus niet aannemen. Maar, zooals ik 
gezegd heb, er zijn gevallen bekend van rheuma-patienten, die 
genezen zijn door tonsilectomie en ik heb ook een geval genoemd 
van genezing door het wegnemen van tanden. Aan eene absolute 
ontkenning waag ik mij dus niet, maar ik meen wel , te mogen 
waarschuwen tegen overdrijving. Ik hoop, dat ik U hiermede vol-
doende heb beantwoord. 

Dr. de Or o o t:. Mijnheer de Voorzitter! De zeer interessante 
voordracht van collega Mieremet verpicht mij, een enkel woord te 
zeggen. De klinische ervaring, die ik heb op het gebied van wat men 
noemt de focal infection loopt volkomen parallel met het bacterio-
logisch-pathologisch-anatomisch onderzoek, dat collega Mieremet 
heeft verricht. 

Met groote belangstelling las ik de meening van Schottmuller in 
een referaat over de publicaties van den Amerikaanschen physioloog 
Fisher. „Ueber den angeblichen Zusammenhang zwischen Krank-
heiten der Zahne und allgemeinen Erkrankungen." 

Schottmuller blijkt van oordeel ' te zijn, dat acute sepsis in zeer 
weinig gevallen kan voorkomen. In mijne klinische ervaring, kwam 
een dergelijk geval nooit voor. 

Het doet mij . buitengewoon veel genoegen, dat een bacterioloog 
de quaestie van de focal infection eens uiteengezet heeft en dat de 
weegschaal, die op grond vooral van de Amerikaansche onderzoekin-
gen oversloeg ten gunste van de focal infection, nu weer teruggaat 
en dat wij aan focal infection nu de waarde zullen gaan toekennen 
die haar waarschijnlijk toekomt. 

Het is buitengewoon moeilijk veranderingen, die zich in het lichaam 
voordoen aan een bepaalden haard toe te schrijven. Om dat te 
demonstreeren herinner ik aan het geval van scorbut, dat ik verleden 



590 

jaar in deze vergadering heb getoond. Het betrof een kind, dat bleek 
te hebben een zeer sterk verminderd haemoglobinegehalte, zeer weinig 
erythrocyten (4 millioen) terwijl het aantal leucocyten tot 12.000 was 
opgeloopen. Nadat dit kind enkele dagen eene gemengde voeding 
had gebruikt, was het bloed weer normaal geworden. Eene bijzon-
dere therapie was niet toegepast, het kind was ook niet bepaald 
ziek, maar in het bloed waren grove veranderingen ingetreden, die 
wij toeschreven aan scorbut, en die na de anti-scorbut behandeling 
in een minimum van tijd verdwenen waren. In dit geval bleek eene 
kleine afwijking de aanleiding te zijn voor eene groote destructie 
in het bloed, zonder dat het mogelijk is geweest bacteriologisch iets 
aan te toonen. 

Het Amerikaansche oogheelkundige tijdschrift Ophtalmology heeft 
in de jaren 1914-1918 ontzettend veel gepubliceerd over focal 
infection uitgaande van de tanden, als gevolg waarvan oogafwijkingen 
waren opgetreden, d.w.z. niet aan den uitwendigen oogbol. Eene 
conjunctivitis als gevolg van infectie zou men zich kunnen voor-
stellen door voortgeleiding der ontsteking, maar ik bedoel infecties 
via de bloedbaan, met als gevolg bijv. retinitis. In Utrecht zoeken 
de oogartsen en het Ooglijdersgasthuis naar alle kanten of dergelijke 
gevallen voorkomen, maar in al die jaren is geen enkel geval gecon-
stateerd. Er is een geval geweest van iritis, die recidiveerde en 
waarbij eene afwijking werd gevonden aan een hoektand. De hoektand 
werd weggenomen en de iritis genas in zeer korten tijd, alleen: •drie 
maanden later was zij weer terug. Met publicaties is het nu eenmaal 
dikwijls zoo, dat men de gevallen publiceert waarin men een groot 
succes heeft, maar als later blijkt, dat het succes toch niet zoo groot 
is als men aanvankelijk dacht, dan wordt dat misschien wel gepubli-
ceerd, maar degenen, die het eerste artikel gelezen hebben, lezen 
het tweede niet altijd. Wanneer men vraagt naar gevallen, waarin 
werkelijk focale infectie heeft plaats gevonden, dan is onze ervaring 
in de polikliniek, dat van de patienten met slechte gebitten slechts 
een zeer klein percentage algemeene afwijkingen vertoont. Ik versta 
daaronder dan bloedafwijkingen, anaemie, hoofdpijnen; maar de over-
groote meerderheid dier patienten vertoont klinisch geen afwijkingen. 
In eerstbedoelde gevallen hebben wij neiging om aan focale infectie 
te denken, maar het is eene zuiver klinische waarneming, die niet 
verderop pathologisch-anatomisch onderzoek is gebaseerd, 'en de vele 
gevallen waarin wij geen afwijkingen vinden, pleiten er voor, dat 
men met die conclusie buitengewoon voorzichtig moet zijn en dat 
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focal infection toch niet zoo veel voorkomt als men wel eens heeft 

gedacht. 
Het .groote voordeel van de wijze, waarop van Amerikaansche 

zijde de focal infection op den voorgrond is geschoven, is hierin 
gelegen, dat men meer is gaan letten op afwijkingen aan tanden 
en kiezen, die eventueel infectie zouden kunnen veroorzaken. De 
quaestie, of granulomen infectieus zijn of niet, is dezelfde quaestie 
als die U vanmorgen besprak in verband met de keelamandelen. Wij 
vinden amandelen die buitengewoon groot zijn en die blijken vaak 
juist weinig infectieus. Aan den anderen kant kunnen er kleine aman-
delen voorkomen, waarin een haard zit, en de patient lijdende is aan 
een chronisch rheumatisme. Worden de amandelen verwijderd dan 
is er kans, dat het rheumatisme verdwijnt; maar die gevallen zijn 
ook uitzonderingen. In de keelkunde doet zich ook hetzelfde voor 
als in de tandheelkunde. Enkele jaren geleden werd elke amandel, 
die te groot was, radicaal verwijderd. Vroeger deed men dat door 
den amandel ten deele uit te snijden (tonsillotomie) maar later ver-
wijderde men totaal (tonsillectomie). Den laatsten tijd komt men 
daarop evenwel hoe langer hoe meer terug, want dikwijls blijkt het-
geen men voor focal infection had aangezien een toevallige samenloop 
van omstandigheden te zijn geweest en het komt dus herhaaldelijk 
voor, dat men van de verwijdering van den amandel geen resultaat 
ziet. Vandaar dat men ook op dat gebied tot de meening komt, dat 
focal infection niet zóó dikwijls voorkomt als men vroeger wel 
gedacht had. Hetzelfde) blijkt nu ten aanzien van de focal infection 
op tandheelkundig gebied en het is van buitengewoon groot belang, 
dat wij dit op wetenschappelijke basis zien aangetoond. Wij zijn nu 
allen overtuigd, dat focale infecties van uit den mond niet zoo veel-
vuldig kunnen zijn, als wij oorspronkelijk hadden gedacht en als 
sommigen op het oogenblik nog wel denken. Toch blijft het m. i. 
zaak, in alle gevallen waarin wij twijfelen, of er een haard kan zijn 
en of er een algemeen lijden kan zijn, een nauwkeurig onderzoek 
in te stellen van de tandenrijen en maatregelen te nemen om een 
haard in toto te verwijderen, om ook de kleine kans op focale infectie 
die aanwezig is, weg te nemen; dus in het algemeen, Of extractie 
verrichten, Of, wat nog beter is, trachten de tanden en kiezen te 
bewaren en door eene chirurgische behandeling den haard volkomen 
wegnemen. 

Het heeft mij dus buitengewoon verheugd, dat collega Mieremet 
bereid is geweest, eene zoo uitvoerige rede te houden over de focale 
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infectie, want ik ben overtuigd, dat wij allen een geheel anderen 
kijk zullen hebben gekregen op het begrip focale infectie, en dat 
verheugt mij te meer, omdat de mededeelingen van collega Mieremet 
volkomen strooken met de klinische ervaring, die wij hier hebben 
opgedaan. Wij zien veel minder focale infectie dan men in verband 
met het aantal tandlijdende patienten zou verwachten. Eene vraag 
heb ik eigenlijk niet te stellen, maar ik wilde alleen mededeelen, dat 
onze klinische ervaring volkomen strookt met de uitkomsten van het 
wetenschappelijk onderzoek. 

Dr. Mier  e m e t: Ik behoef hierop niet veel te antwoorden, omdat 
hetgeen de heer de Groot zegt niet als debat bedoeld is, maar hij 
haalt eene publicatie van Schottmuller aan. Daarvoor zal allicht 
belangstelling bestaan en daarom zou ik als contra-prestatie ook 
eene clausule willen voorlezen, waaruit U beter zult begrijpen waarom 
Schottmuller zoo opposant is. Ik heb U vanmorgen niet alles kunnen 
vertellen, ik heb maar hier en daar een greep gedaan, en ik heb 
opzettelijk niet eene compilatorische referaten-mededceling willen 
doen, want die kan ieder voor zich wel in zijne studeerkamer in 
elkander zetten. Maar, bij het kweeken uit die tandabscessen zou 
dan gebleken zijn, dat daarin speciaal voorkomt de streptococcus 
viridans, die, wanneer hij op bloed-agar groeit eene groene kleur 
teweeg brengt op den bodem. Dat is dus eene zeer speciale eigen-
schap. Klinisch is die bacterie niet zoo erg maligne, zij brengt 
langzaam slepende processen teweeg, bijv. op de hartklep, maar 
die niet goed verloopen. Die streptococcus viridans zou dan speciaal 
aanwezig zijn in de haarden, die in den mond voorkomen. Nu heeft 
Schottmuller tusschen 1903 en 1910 er op gewezen, dat de strepto-
coccus viridans specifiek voorkomt bij endocarditis lenta, die 
langzaam verloopt, waarbij zich groote bloedproppen op de hartklep 
vormen, terwijl de patient in eene soort van sepsis verkeert, waarbij 
men den streptococcus viridans uit het bloed kan kweeken. Schott-
muller is dus wel de eerste autoriteit, die het woord mag voeren 
als over streptococcus viridans gesproken wordt, want hij heeft in 
verband daarmede practisch aan het ziekbed gewerkt en hij heeft 
een groot aantal bloedonderzoekingen verricht. Nu komt Schott-
muller tegen de theorie van de focale infectie op, omdat de aan-
hangers daarvan, als ze een beetje extreem en exclusief worden, 
liefst alles verklaren doordat in het focus de streptococcus viridans 
zou zitten. In de eerste plaats nu is Schottmuller gebleken uit onder- 
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zoekingen, die nog niet afgesloten zijn, dat bij pulpitis en dergelijke, 
wanneer er gangraen is, dus bij omzettingen die met stank en rotting 
gepaard gaan, vooral anaerobe bacteriën voorkomen, terwijl 
streptococcus viridans groeit onder aanwezigheid van zuurstof. Bij 
andere gangraeneuse processen, in de longen of puerperaal, in den 
uterus, gelukt speciaal het kweeken van anaerobe bacteriën. In de 
tandhaarden zouden dus veel anaerobe bacteriën moeten zitten, maar 
.de Amerikanen zeggen juist: er zit streptococcus viridans in. Verder 
zegt Schottmuller: ik vind streptococcus viridans bij endocarditis 
lenta, dat is .specifiek sepsis, en daarbij komt dat heele rijtje 
van ziekten, die de Amerikanen opgeven, niet voor. Komen die 
patienten op de sectietafel dan vinden wij uitgebreide thrombi, maar 
geen maagzweren; geen cholecystitis, geeri appendicitis, enz. 1) 
Hij zegt dan ook: „So oft wir irgendwelche Krankheitskeime aus 
dem Blut zuchten konnten, haben wir immer die Eingangspforte oder 
den Sepsisherd nachweisen konnen." Schottmuller heeft zich dus niet 
beperkt tot haarden als gevolg van tandaandoeningen, maar hij heeft 
gelet op alle processen, die eventueel als foci zouden kunnen gelden. 
„Niemals bildete ein Zahnabszess die Quelle der Bakteriamie," en 
hij geeft aan, dat die uitspraak berust op 10.000 onderzoekingen. 
Hebben de Amerikanen gelijk, en zit er streptococcus viridans in de 
tandabscessen, dan klopt dat niet, en willen zij zich daaruit redden 
door anaërobe bacteriën aan te nemen, dan zijn het niet die, welke 
zij aannemen als oorzaak van appendicitis enz. Schottmuller, de man 
van den streptococcus viridans, heeft dus speciaal uit dat oogpunt 
de zaak bekeken en hij zegt: ik heb bezwaar, want uit die tand-
granulomen komt geen streptococcus viridans, en de mensehen, die 
endocarditis hebben en waar wel streptococcus viridans aanwezig 
is, hebben niet al die ziekten. Dus in dat opzicht klopt de theorie 
van focale infectie niet met de ondervindingen van Schottmuller. 

Dit heb ik dus ook gezegd, niet om te debatteeren, maar ter 
aanvulling. Het verheugt mij, dat ik ook iets heb geleerd en dat 
de groote ervaring van dit Instituut dus ook niet wijst in de richting, 
dat al die patienten met slechte gebitten tevens met maagzweer en 
met al die andere kwalen rondloopen. Er komen zéér veel slechte 
gebitten voor en dat is in eene wanverhouding tot de frequentie van 
die speciale aandoeningen, die dan geweten worden aan den 
streptococcus viridans. 

1) Deutsche Mediz. Wochenschrift 1922. S. 181-182. 
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De heer van H a s s e 1 t: Mijnheer de Voorzitter! Ter bekorting 
van deze bespreking zal ik geen uiting geven aan de reeds her-
haaldelijk geuite gevoelens van dankbaarheid voor hetgeen wij van-
morgen hebben mogen hooren. Ik wil alleen uiting geven aan een 
enkele opmerking en een enkele vraag, die bij mij rezen bij het 
aanhooren van die uitstekende rede. 

De opmerking die ik maakte was deze: wat is de wijze, waarop 
dit vraagstuk hier behandeld wordt, karakteristiek Europeesch, en 
misschien wel karakteristiek Hollandsch. Wanneer wij die mentaliteit 
van streng wetenschappelijke critiek eens vergelijken met de soms 
zoo vreeselijk in de lucht hangende beweringen, die wij vaak in 
Amerikaansche tijdschriften aantreffen, dan moet dat verschil wel 
bijzonder veel indruk op ons maken. Wij zullen allen wel overtuigd 
zijn, dat de streng wetenschappelijke critiek in elk opzicht de voorkeur 
verdient, omdat zij ons behoedt en bewaart voor overijlde conclusies, 
voor the jumping to conclusions, wat de Amerikanen zoo graag 
doen. Vanmorgen, toen dr. Mieremet aan het woord was, kreeg ik 
soms het gevoel: het is net of hij kijken wil: is er nog een gaatje 
waar wij door kunnen kruipen, dan zullen wij •er door kruipen om 
'te ontkomen, en toch voel ik, dat dit de juist methode is om de 
zaken te behandelen. De methode, die men in Amerika bij het behan-
delen van dergelijke problemen toepast en waarbij men te veel van 
die gaatjes open laat, heeft al vaak tot gevolg gehad, dat men later 
ernstige dwalingen moest erkennen. Wij hebben in den loop der 

jaren verschillende dingen zien opduiken uit de Amerikaansche 
literatuur. Ineens bleek de geheele medische of tandheelkundige 
professie een nieuw panacée ontdekt te hebben, of er was een 
nieuw ziekteverschijnsel gevonden. Twee of drie. jaar worden de 
tijdschriften overstroomd met publicaties daarover, en dan ineens 
is het uit. Dat bewijst, dat men te ver was gegaan en te weinig 
critisch was geweest. Het is dus een gelukkig verschijnsel, dat wij 
in Europa, en speciaal in Nederland, eene meer afwachtende houding 
aannemen, ik wil niet zeggen de kat uit den boom kijken, maar toch 
scherp critisch tegenover zulke dingen staan. Wij mogen echter niet 
vergeten, dat dit ook zijne schaduwzijden heeft en ik heb mij 
afgevraagd of dat voortdurend pogen om elke andere mogelijkheid 
uit te sluiten ons er niet toe kan hebben gebracht in deze zaak de 
kansen te onderschatten. In Amerika worden de mogelijkheden mis-
schien overschat, maar ik heb wel den indruk gekregen, dat in Europa, 
en speciaal in Nederland, de mogelijkheden werden onderschat. 
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Dit is de opmerking die bij mij opkwam toen ik de voordracht 
hoorde. De vraag, die ik zou willen doen, doe ik in alle bescheiden-
heid, want misschien heb ik het niet goed begrepen, maar het is 
een van de gedeelten van het betoog geweest waarop dr. Mieremet 
zeer den nadruk legde. Sprekende over de proeven van Rosenow 
zeide hij: bij een konijn spuiten wij 1 kubieke c.M. van eene zekere 
bouilloncultuur, en wij krijgen dan die en die verschijnselen; wil 
men hetzelfde bij een mensch doen, dan zou men minstens 1'/2  liter 
moeten inspuiten, en in het natuurlijk verloop van een of ander 
ontstekingsproces komt dat nooit voor, dat is dus niet te vergelijken. 
Daarmede werd een pijler van het betoog van Rosenow ondermijnd, 
maar toen ik dat hoorde, rees bij mij de vraag: is. dat nu niet een 
beetje al te simplistisch opgevat. Wanneer de redeneering zoo is: 
bij een konijn dat zooveel K.G. weegt is één kublieke c.M. noodig, 
ergo bij een menschelijk individu dat zooveel meer weegt moeten wij 
ook zooveel meer inspuiten, dan vraag ik mij af of dat in over-
eenstemming is met eene andere uiting, die wij hedenmorgen her-
haaldelijk van den heer Mieremet hebben gehoord, dat het niet 
alleen is de bacterie als zoodanig, die de ziekte verwekt, maar ook 
het milieu waarin die bacterie terecht komt. Op grond daarvan zou 
ik mij kunnen voorstellen, dat eene veel geringere hoeveelheid dan 
11/2 liter, wanneer die maar op een geëigenden voedingsbodem terecht 
komt, verschijnselen zou kunnen teweeg brengen, die kloppen met 
hetgeen bij de konijnen is waargenomen. 

Dr. Mier e m e t: Wat Uwe vraag betreft, kan ik  aan den eenen 
kant wel zeggen, dat ik het er mede eens ben, dus mij min of meer 
er van afmaken, maar wij moeten elkander goed begrijpen. Dat 
eenzelfde quantum bacteriën bij het eene individu geen effect zal 
sorteeren en bij het andere wel, is natuurlijk toegegeven. Men spreekt 
dus van ontvankelijkheid van laatstgenoemd individu, terwijl het eerste 
weerstand heeft kunnen bieden. Maar mijne critiek gold alleen het 
trekken van eene conclusie door Rosenow. Ik betwist alleen, dat men 
op die proeven met die quanta concludeeren mag. Heb ik U goed 
gevolgd, dan kunt U daarmede U wel vereenigen. U vraagt alleen: 
kan niet in natuurlijke omstandigheden bij een mensch door eene 
hoeveelheid, veel minder dan den berekenden 1'/2  liter, iets worden 
teweeg gebracht wat anders niet ontstaat. Dat kan zeer zeker. Zoo 
zijn bijv. kippen- practisch onvatbaar voor miltvuur, terwijl de 'milt-
vuurbacil in paarden en schapen een buitengewoon goeden voedings- 
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bodem vindt. Men zegt dus: paarden en schapen zijn vatbaar voor 
miltvuur, kippen niet. Daarbij moeten wij echter deze restrictie 
maken, dat een kip alleen onvatbaar is onder normale omstandig-
heden. Wanneer wij eene kip een tijdlang in koud water zetten, wat 
op, den duur niet gezond kan zijn, dan wordt die kip daardoor • als 
het ware vatbaar voor miltvuur-infectie, waarvoor zij volgens de 
natuur naar onze meening onvatbaar was. Dat dus individueele 
verschillen eene andere reactie kunnen teweeg brengen op een zelfde 
quantum, en desnoods op een geringer quantum, is toegegeven. Maar, 
dat raakt voor mij niet de vraag of Rosenow het recht heeft de 
conclusies, die hij geformuleerd heeft, te trekken uit zijne proeven. 
Hij ziet met bepaalde quanta bepaalde gevolgen, en nu zeg ik: dat 
mag hij niet zoo maar op, den mensch overbrengen. De heer Nord 
heeft al gevraagd: waarom werkt hij niet liever met kleinere hoeveel-
heden dan zou hij meer steun hebben voor zijne hypothese, want 
dan benadert hij meer den toestand, dien wij bij het individu aan-
nemelijk achten. 

U hebt gevraagd, of het niet te simplistisch is, die gewichts-
verschillen aan te voeren als principieele verschillen. Ik heb vanmorgen 
al gezegd, dat ik dit als voorbeeld neem, omdat men in het algemeen 
zegt bij dierproeven: ik neem zooveel per K.G.-dier; als men proeven 
neemt Met vergiften, als men pharmaca wil ijken. Eén dier is niet 
gelijk aan een ander dier, het eene is jong en weegt minder, het 
andere is ouder en zwaarder, en als men vooropstelt dat zij qua 
individu, qua dispositie, gelijk staan, dan moet men dus het gewichts-
verschil in aanmerking nemen bij het toedienen van de dosis waarvan 
men effect verwacht. Nu is een mensch geen konijn of marmot. 
Men mag niet aannemen dat alles, wat bij een konijn lukt, ook zal 
lukken bij een. mensch. Het zou kunnen zijn, dat het genus homo 
sapiens en het genus caniculus nog zooveel andere eigenschappen 
hebben, dat als het ware een zekere coëfficient in rekening zou 
moeten worden gebracht. Ergo is het, en daarin hebt U gelijk, wel 
eene eenigszins simplistische voorstelling, maar ik heb U alleen tot 
bewustzijn willen brengen wat Rosenow doet voor het geval konijn 
en mensch in dit opzicht gelijk te stellen zijn, en als Rosenow dat 
zoo overbrengt, neemt hij à priori aan, dat konijn en mensch wat 
reactiemogelijkheid aangaat, dezelfde zijn. Om nu goed te laten zien 
wat hij doet, meende ik die schrille tegenstelling zoo te mogen op-
stellen. Het is geen wiskunde, al doe ik dat zoo met een sommetje, 
maar er zijn natuurlijk ook nog onbekende factoren in het spel. 
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De heer Co e b er g h: Mijnheer de Voorzitter! Wanneer niemand 

meer iets in het midden wenscht te brengen zou ik gaarne nog 
een paar woorden willen zeggen. De correspondentie die ik het 
genoegen had met dr. Mieremet te voeren, had een buitengewoon 
vlot verloop, wat hoofdzakelijk toe te schrijven was aan de brieven 
die hij schreef. Wij kwamen dan ook al zeer snel tot een gunstig 
resultaat. Die vlotte correspondentie voorspelde dadelijk, dat ons iets 
buitengewoons te wachten stond en ik wil niet nalaten hier nog eens 
te zeggen hoezeer het mij verheugt dat die verwachting is uit-
gekomen. Wij hebben heden eene buitengewoon aangename en 
leerrijke ontmoeting gehad, die waardeering heeft gevonden bij dit 
gezelschap en  ik dank dr. Mieremet zeer voor de moeite die hij 
zich gegeven heeft. (Applaus). 

De heer W i t t h au s: Mijnheer de Voorzitter! Ik zou zeer beschei-
den eene vraag willen stellen, die eigenlijk het thema eenigszins 
omdraait, n.l., in hoeverre ziekelijke aandoeningen in het lichaam 
weer de oorzaak kunnen zijn van het ontstaan van een focus aan 
den tand. Om mijne vraag duidelijk te maken zal ik zoo vrij zijn 
even voor het bord te komen. Wanneer wij een wortel van een 
tand hebben die met kleinere vertakkingen hier uitgaat, dan zijn wij 
bij onze behandeling genoodzaakt, willens of niet, door curven of 
vernauwing van den wortel, een puntje van het bindweefsel achter 
te laten. Of wel men vindt een tand, waarvan de pulpa door een 
trauma, bij een plotselingen ruk in deze richting, is afgesnoerd. Die 
tand blijft jaren lang staan zonder eenige reactie, en bij doorlichting 
vinden wij geen granuloom. Plotseling ontstaat bij dien tand eene 
ontsteking aan het uiteinde van den wortel en wij vinden bij het 
openmakende pulpa gangraeneus, veretterd of in een anderen derge-
lijken toestand. Nu is mijne vraag: zijn er bepaalde aandoeningen 
in de pathologie bekend, die wij vooruit kunnen veronderstellen als 

oorzaak van infectie van die pulpa. Is dat in de meeste gevallen eene 
acute infectie van het lichaam, of is het eene chronische aandoening 
die praedisponeert? Die vraag is voor onze praktijk van het grootste 
belang, want wanneer wij conserveeren willen, is natuurlijk de eerste 
eisch, dat wij geen kwaad mogen doen. Wanneer bijv. iemand, die 
lijdende is aan diabetes, anaemie of tuberculose bijzonder gepraedis-
poneerd zou zijn om dit stukje weefsel geïnfecteerd te krijgen, dan 
zouden wij een voorbehoud moeten maken bij het conserveeren van 
die tanden. 
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Elders in het lichaam komen toestanden voor, die hiermede analoog 
zijn. Hoe is daarmede de ondervinding? Dat kan de patholoog-anatoom 
beter weten dan wij. Wanneer een stukje bindweefsel van betrek-
kelijk geringen omvang afgesloten wordt, niet geïnfecteerd, maar bij 
gelegenheid van een bloed-invasie staat het aan infectie bloot, wat 
gebeurt er dan? In de meeste gevallen zal het kunnen worden 
geresorbeerd, maar als dat wegens lokale oorzaken niet mogelijk is, 
wat gebeurt er dan? Ook rijst de vraag: is het misschien mogelijk 
de impregnatie met bacterieën te voorkomen, en het weefsel dus 
onvatbaar te maken voor infectie. In ons vak hebben wij deze zaak 
al jaren bekeken, maar wij zijn beperkt in onze inzichten, wij hebben 
geen ondervinding van de algemeene pathologie, en U zoudt ons 
misschien een licht kunnen doen opgaan. 

Dr. Mier  e m e t: Ik zal trachten, deze vragen zoo goed mogelijk 
te beantwoorden. 

De vraag, of iemand, die lijdende is aan tuberculose, anaemie of 
diabetes meer vatbaar is dan een ander voor infectie hier of daar, 
in dit geval aan een tand, moet in principe bevestigend worden 
beantwoord. Het is bekend, dat bijv. diabetici zeer vatbaar zijn voor 
infectie. Een zeer bekend voorbeeld, dat iederen medicus geleerd 
wordt, is dat de diabeticus zeer vatbaar is voor staphylococcen-
infecties, bijv. voor furunkels (steenpuisten) e. d. Dat is een algemeen 
bekend feit, en men zegt dan wel, dat dit komt omdat de diabeticus 
meer suiker en andere stoffen in het bloede heeft. Operaties doet 
men bijeen diabeticus niet graag, men vindt hem o.a. een te goeden 
voedingsbodem, dien men niet gaarne openlegt, want als bacteriën 
daar kunnen postvatten, kunnen zij al te gauw den kop opsteken. 
Van anaemie kan men zeggen, dat zij in het algemeen verzwakking 
medebrengt, en . iedere verzwakking van het lichaam, hetzij 
psychisch of physisch, disponeert eenigszins voor den invloed van 
bacteriën. De bacterie als zoodanig doet het nog niet, het hangt er 
van af met wie zij kennis maakt; maakt zij kennis met een verzwakt 
individu, met een diabeticus of een lijder aan anaemie (van tuber-
culose is op dit punt niet zoo veel bekend) dan is er meer aanleiding 
voor infectie. 

U teekent hier dat stukje dood weefsel en U vraagt, of dat stukje 
bijzonder vatbaar is voor het zich nestelen van bacteriën. Men neemt 
in het algemeen aan, dat bacteriën, als zij door het lichaam rond-
dwarrelen, uitkijken naar een aangenaam zitje, zij zoeken een locus 
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minoris resistentiae, , een plek dus, die tengevolge van de eene of 
andere pathologische afwijking minder resistent is. Dood, ziek, 
afstervend weefsel lokt de bacteriën aan, zou men kunnen zeggen, 
maar dan niet op grond van de bijzondere eigenschappen van dat 
orgaan, doch op grond van de daarin bestaande pathologische 
afwijking. De vraag is echter, of dit stukje weefsel steriel is. Het 
kan dood zijn, maar men kan hebben rustende of latente infectie, 
er kunnen ergens in het lichaam bacteriën zitten die niets doen. 
Wanneer bijv. een individu tuberculeus geïnfecteerd wordt, kan dat 
afloopen met een klein haardje. Men kan gerust zeggen, dat veel 
meer gevallen van tuberculose genezen dan zich ongunstig ontwik-
kelen. Zoo is o.a. gebleken uit de obducties van Naegeli (Zürich), dat 
men gerust mag zeggen, dat men in 97 % van de lijkopeningen bij 
volwassenen tuberculeuse infecties ,vindt. Met vrij groote waar-
schijnlijkheid kan men beweren, dat 97 % van ons, zooals wij hier 
zitten, tuberculeuse infectie heeft of gehad heeft. Er is ergens een 
haardje, er treedt necrose op, afsterving van weefsel, de bacillen 
zijn geiocaliseerd en afgekapseld, er komt bindweefsel omheen en 
als het individu overigens in gunstige omstandigheden verkeert, heeft 
het daar geen last van. Dat is bij U en mij waarschijnlijk ook zoo. 
Maar, dat die bacteriën er zijn, zonder last te veroorzaken, blijkt, 
wanneer men dat individu inspuit met tuberculine, in de huid van 
den arm of van de dij. Wanneer dan ergens op eene geheel andere 
plaats in het lichaam een haardje zit, kan dat door die injectie op 
afstand reageeren, het ondervindt dus den invloed van een nieuwe 
injectie, niet met levende bacillen, maar met hare chemische bestand-
deelen. 

De oorlog heeft geleerd, dat menschen, die eene granaatverwon-
ding hebben gehad, bij wie bijv. een gewricht kapot geschoten was 
en die een litteeken hebben overgehouden, bij eene nieuwe infectie 
ergens anders in het lichaam, pijn krijgen in dat litteeken. U zult 
misschien zeggen, dat is suggestie, maar wat geen suggestie is, is 
dit, dat soms het litteeken opengaat en dat men op dezelfde plaats 
een fistel krijgt precies zooals het vroeger geweest is. Wij wisten 
vroeger niet zoo goed, dat de bacteriën zoo 10, 20 jaar in het 
lichaam konden blijven zitten zonder iets te doen. Het is eene quaestie 
van immuno-biologische overwegingen hoe een individu door die 
verwonding met infectie in een anderen toestand is gebracht, zoodat 
het op eene latere infectie anders reageert dan iemand, die nog nooit 
die . infectie heeft gehad. Von Pirquet noemt dat „allergie," eene 
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„omstemming" van het individu ten opzichte van het bepaalde agens. 
Uwe vraag: kan iemand eene infectie gelocaliseerd krijgen in dat 
doode stuk, beantwoord ik nu met de wedervraag: kan het niet zijn, 
dat in dat doode stukje weefsel bacteriën zitten waarvan wij niets 
weten maar die toch reageeeren op eene nieuwe infectie? Wanneer 
in den apex iets achterblijft, dan beschouwt U dat als steriel, en 
klinisch kan het ook wel steriel zijn, d.w.z. het uit zich niet ,maar 
toch zijn wij er niet zeker van dat er geen bacteriën in zitten, en 
als die er zijn, kan eene nieuwe infectie elders die bacteriën weer 
doen opflikkeren. Er behoeft dus niet een nieuwe toevoer van 
bacteriën plaats te vinden, maar het is een proces, dat het gevolg 
is van eene tweede infectie. Dat waren de overwegingen, die bij het 
hooren van Uwe vraag bij mij opkwamen, maar ik weet niet of ik 
U voldoende beantwoord heb. 

De heer Wit  t h a u s: Maar wanneer een tand door een trauma 
gedraaid is en de pulpa . is afgesneden, is hij toch steriel? 

Dr. Mier e m e t: Dan komen wij weer tot een locus minoris 
resistentiae. De bacteriën passeeren het geheele gebit en pikken net 
dat eene plekje uit, dat necrotisch is. Dat is natuurlijk maar theorie, 
maar die theorie klopt met de algemeene pathologische opvattingen. 

D e V o o r zit t e r: Ik geloof, dat ik kort kan zijn. Deze discussie 
is wel een graadmeter geweest, waaruit blijkt hoe belangwekkend 
de voordracht voor de hoorders is geweest. U kunt dan ook over-
tuigd zijn, dr. Mieremet, dat U ons een grooten dienst bewezen hebt 
doordat U bereid bent geweest deze voordracht voor ons te houden. 
Wij zijn U daarvoor ten zeerste dankbaar. (Applaus). 


