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Het onderwerp, dat heden behandeld wordt is dermate 
uitgebreid, dat het in den beschikbaren tijd onmogelijk vol-
ledig kan worden behandeld. Er zal dan ook hier en daar een 
greep moeten worden gedaan die, naar ik hoop, de belang-
stelling van het auditorium zal hebben. 

Het onderwerp „Letsels door chemische strijdmiddelen" 
vereischt een definitie van chemische strijdmiddelen. Onder 
chemische strijdmiddelen verstaat men die chemische ver-
bindingen of mengsels van chemische verbindingen, welke 
hetzij als gas of damp, dan wel als vloeistof of vaste stof, 
hetzij als uiterst kleine vloeistofdruppels of kleine deeltjes, 
reeds in zeer kleine hoeveelheden op het menschelijke orga-
nisme een prikkelende of vergiftige werking uitoefenen en die 
in aanmerking komen om te worden gebruikt voor het buiten 
gevecht stellen van mensch en dier. 

Dit geheel kan men omschrijven met het woord oorlogs-
gassen, strijdgassen of gassen. Het woord „gas" zal meermalen 
gebruikt worden, maar men bedenke, dat „gassen" bijna 
nooit gasvormig zijn, behoudens enkele vormen b.v. chloor 
en phosgeen, terwijl alle andere „gassen" vloeistoffen of 
vaste stoffen zijn. Men begrijpt, dat de beide laatste niet zoo 

*) Voordracht gehouden op 9 Maart 1940 ter gelegenheid van de 
te Utrecht gegeven Theoretische cursus voor de behandeling van 
kaakfracturen. 
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in de atmosfeer kunnen worden gebracht om hun gevaarlijke 
werking uit te oefenen. Daar zijn middelen voor• noodig. 
Men kan ze verstuiven of vernevelen, een vaste stof kan 
worden opgelost en als vloeistof op dezelfde wijze gebruikt 
worden als andere vloeistoffen; een vaste stof kan ook worden 
verbrand met of zonder een intermediaire stof te gebruiken, 
waardoor rook wordt gevormd, die de vaste stof in uiterst 
kleine deeltjes meeneemt. Voorts kan men hooge tempera-
turen, zooals bij explosies, gebruiken, waardoor vaste stoffen 
vloeibaar en vloeistoffen gasvormig worden. 

De beteekenis van de chemische strijdmiddelen is zeer 
groot geweest, doch eigenlijk eerst het grootst in den vorigen 
oorlog. Voordien werden zij ook al gebruikt. Chemische strijd-
middelen waren reeds in de oudheid populair. Het uitrooken 
of uitzwavelen van een tegenstander is niet anders dan het 
vroege gebruik van chemische strijdmiddelen. Zij zijn even-
wel pas op uitgebreide schaal toegepast in den oorlog van 
1914-1918 en wel het eerst op 22 April 1915. De Duitschers 
maakten dien dag het eerst gebruik van gas t.w. van chloor. 
Zij deden dit over een frontbreedte van 6 km. Om de meter 
hadden zij een cylinder met chloorgas geplaatst. Om 6 uur 
hebben zij alle kranen geopend en een gaswolk vrijgelaten 
in de richting van den vijand. Deze gasaanvaal heeft veel 
beteekenis gehad voor de tegenpartij. Er zijn velen omge-
komen en gewond en er ontstond een groot gat in het geallieer-
de front. De Duitschers hebben dit meer als een experiment 
uitgevoerd, op verzoek van de chemici in het achterland. Op 
het oogenblik echter, dat het hun duidelijk werd, welk resul-
taat deze gasaanval had opgeleverd, waren zij te laat, want 
zij hadden geen reserves beschikbaar om aan te vallen. Het was 
inmiddels nacht geworden en tegen den tijd, dat zij tot den 
aanval konden overgaan, hadden de geallieerden het gat 
gestopt. Daardoor is deze gasaanval, uit militair oogpunt ge-
zien, op een fiasco uitgeloopen. 

Daarna werden meer gaswolkaanvallen ook van geallieer-
de zijde gedaan. Beide partijen hebben meerdere malen de-
zelfde fout gemaakt door niet terstond daarna aan te vallen. 

Toen het duidelijk was geworden, dat gas als strijdmiddel 
bruikbaar was, begon ook de verdediging en de individueele 
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bescherming. Tegenover chloor is dit eenvoudig: doe een 
natte doek voor het gezicht en men krijgt weinig chloor 
binnen. Daarna werd een gasmasker geconstrueerd met al-
kali er in, dat het chloorgas bond. Daarmee was het terrein 
van het chloorgas uitgeput. 

Men gaf het niet op en zocht naar middelen, die sterker 
werken dan chloor. Zulk een gas is phosgeen (COC12), een 
oorlogsgas, dat achtmaal giftiger is dan chloor. De eenvou-
dige gasmaskers boden hiertegen slechts weinig tegenstand. 
Dit dwong tot het zoeken van chemicaliën ter verdediging 
tegen phosgeen. Zoo moesten voor elk oorlogsgas chemicaliën 
worden uitgevonden, die dit konden binden. Totdat iemand 
op het denkbeeld kwam geen chemicaliën daarvoor te ge-
bruiken, maar geactiveerde kool. Geactiveerde kool heeft een 
hoog adsorptievermogen en adsorbeert alle gassen die daar-
langs strijken. Welke vreemde strijdgassen ook gebruikt 
zouden worden, men fixeerde ze aan geactiveerde koolstof, 
behalve wanneer het zeer vluchtige gassen waren. Deze kon 
men niet tegenhouden. Men zal veronderstellen, dat men dus 
uitsluitend zeer vluchtige gassen zou gebruiken. Deze kunnen 
evenwel in het algemeen niet als strijdgassen worden gebruikt, 
daar de concentratie die noodig is om menschen buiten ge-
vecht te stellen, practisch niet te bereiken is. Zoo is b.v. het 
giftigste gas, blauwzuur, (HCN) zeer vluchtig en dus niet 
bruikbaar als strijdgas. Men heeft het geprobeerd met blauw-
zuur in granaten — want dit was de volgende etappe, omdat 
men dan het gas kon wegschieten naar de plaats waar men 
het hebben wilde. Dit heeft evenwel weinig resultaat opge-
leverd. Men heeft blauwzuur gemengd met phosgeen en 
daarmede de tegenpartij bestreden. De tegenpartij onder-
vond er letsel van, maar dit werd veroorzaakt door het phos-
geen en niet door het blauwzuur. De Franschen noemden dit 
mengsel Vincennit en vulden daarmee granaten. Zij leverden 
deze aan Amerika, maar geen Duitscher is daaraan gesneuveld. 

Gasgranaten hebben veel voordeelen boven de gaswolken. 
Deze laatste zijn aan talrijke factoren gebonden, wil hun uit-
werking slagen. Zij moeten meewind hebben, die niet te 
zacht of te hard mag waaien en die constant moet zijn en in 
een bepaalde richting moet waaien. Het mag niet regenen, 
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anders slaat de wolk neer. De zon mag niet te hard schijnen, 
het tusschenterrein mag niet glooien in de eigen richting, doch 
moet naar den tegenstander afhellen. Het tusschengelegen 
terrein moet niet te dicht met bosch bezet zijn, want daar 
zou de wolk blijven hangen. Er mag geen water in de buurt 
zijn, want dit trekt het gas aan. Vandaar, dat men de gas-
wolk ongaarne is gaan gebruiken, en is overgegaan tot gas 
werpen. Daartoe heeft men eenvoudige kanonnen geconstru-
eerd, veel gelijkend op een kachelpijp; men bracht daarin 
fleschjes met gas, een lading en een electrische ontsteking en 
door het eenvoudig inschakelen van electrische stroom werd 
de lading ontstoken, en werden de fleschjes in grooten getale 
weggeslingerd en verbrijzeld. 

Men onderscheidt : gaswolken blazen, gas werpen, gas 
schieten. Gas werpen is gevaarlijk, omdat de wolk, die ont-
staat door de gebroken fleschjes, zich vormt tusschen de 
tegenstanders en zij dus in eens de hoogst mogelijke concen-
tratie om zich heen hebben. 

Bij de gaswolk duurt het eenige minuten voordat deze 
den tegenstander bereikt en dan is die sterke concentratie ver-
loren gegaan. 

Gas werpen is dus zeer gevaarlijk, ook al zet men het 
gasmasker op. De concentratie van het gevaarlijke gas is zeer 
hoog; het gasmasker adsorbeert dan wel veel, maar er blijft 
genoeg over om den mensch doodelijk te treffen. Men is der-
halve niet geheel veilig met een masker. Men kan zich verder 
beveiligen door het gasmasker op te zetten en geen adem te 
halen. Want iedere seconde gedurende welken men geen 
adem haalt, vermindert de concentratie. Kan men dit lang 
volhouden, dan is de concentratie sterk verminderd. Men 
begint met uitademen en gaat dan niet sterk inademen, maar 
zeer voorzichtig, anders haalt men het gas te snel door de 
koolstof binnen. Men wacht dus zo à 3o seconden, ademt uit 
en daarna langzaam in. Men zal dan waarschijnlijk niet veel 
last ondervinden. In het leger heeft men als regel aange-
nomen na eiken gaswerpaanval den vullingsbus telkens te 
vernieuwen. 

Gasgranaten kunnen onder bepaalde omstandigheden een 
dichte concentratie maken. In het algemeen valt dit wel mee. 
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Als plotseling gasgranaten neervallen, is dit voor den soldaat 
lastig, omdat hij dan zijn masker moet opzetten en hij daar-
door paraatheid verliest. 

Granaten waarin zich phosgeen bevond, herkende men aan 
een op de granaat geschilderd groen kruis. Vandaar dat 
phosgeen in de Duitsche literatuur „groenkruis" wordt genoemd. 

Toen men bemerkte, dat geactiveerde koolstof phosgeen 
niet doorliet, zon men op een middel dat door de koolstof zou 
heendringen. Men bedacht daarop, dat geactiveerde koolstof 
wel gasmoleculen maar geen neveldeeltjes adsorbeert. Nevels 
bevatten n.l. conglomeraten van moleculen, welke te groot 
zijn om door de koolatomen geadsorbeerd te kunnen worden. 
Men ging derhalve met nevels werken, zooals arseenverbin-
dingen, de z.g. arsinen. Men gebruikte deze arsinen in gra-
naten, welke met een blauw kruis werden beschilderd. De 
vijand schoot nu eerst met „blauw kruis", de tegenstander 
zette dan het masker op en kreeg het desondanks benauwd. 
Arsinen zijn niesgassen die benauwdheid veroorzaken. De 
tegenstander zette nu het masker af. De vijand schoot ver-
volgens met „groenkruis", wat dan zijn doodelijke werking kon 
ontplooien. Dit heette een „bunte Beschiessung". De tegen-
standers stelden zich ook daarop in en konden een groot deel 
tegenhouden door de filterbus te vullen niet alleen met ge-
activeerde kool, maar ook met filtreerpapier. Dit is de meest 
ideale vulling voor de bus. Het gas passeert eerst het filter 
en dan de kool. Zoo is de drager van het masker beschermd 
tegen phosgeen e.d., zoowel als tegen nevels. 

Dit was den voorstanders van den gasoorlog niet naar den 
zin. Men zon op andere middelen. Toen men de luchtwegen 
niet meer kon bereiken, richtte men zich naar de huid en ont-
dekte men de blaartrekkende gassen. Mosterdgas is daarvan het 
bekende voorbeeld. Dit werd door middel van granaten weg-
geschoten. Deze granaten werden beschilderd met een geel 
kruis. Er zijn nog andere methoden om mosterdgas te gebrui-
ken. Het kan gesproeid worden uit vliegmachines, zooals in 
Abessynië is gedaan. Men kan ook een terrein er mee besproei-
en. Dan kan geen vijand er meer door heen, maar ook niet 
degene die het gas gesproeid heeft. Vandaar dat mosterdgas 
een uitstekend middel is voor een verdediger, die den vijand 
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buiten zijn linie wil houden, maar niet voor een aanvaller, 
want die wil er doorheen. 

Het ligt voor de hand, dat men getracht heeft ook hier-
tegen een afweer te vinden. Tegen de damp van mosterdgas 
werkt het gasmasker afdoende. Voor inademen behoeft men 
dus niet bevreesd te zijn, doch voor afweer, ten einde te voor-
komen dat de huid er door getroffen wordt, heeft men tot 
heden niets gevonden. Geen laboratorium heeft een oplos-
sing ontdekt, die afdoende is om een leger tegen mosterdgas te 
beschermen. Er is wel veel bereikt, maar geen afdoende be-
scherming. 

Als men de vraag stelt, of in een conflict gas gebruikt zal 
worden, dan is het antwoord, dat dit niet vast staat. Maar 
indien gas gebruikt wordt, wat kan men er dan van ver- 
wachten ? Gaswolken kunnen aan het front wel gebruikt 
worden om den tegenstander te hinderen en te dwingen het 
gasmasker op te zetten. Gaswerpen zal zeker gebruikt kunnen 
worden; als men niet spoedig het gasmasker opzet, vallen er 
slachtoffers. Gas schieten kan ook aan het front verwacht 
worden om te hinderen. Men kan het ook voor de burger-
bevolking verder achter het front verwachten, want men kan 
het uit vliegtuigen verspreiden. 

Het onaangenaamste gas is mosterdgas. Iedere oorlog gaat 
voort op het niveau, waarop de vorige oorlog eindigde. Men 
kan dus mosterdgas verwachten en dit zal daarom straks uit-
voeriger worden besproken. 

De gassen zullen thans in groepen worden ingedeeld. Dit 
is noodzakelijk bij de bespreking van oorlogsgassen. Men kan 
die indeeling volgens verschillende methoden doen. Men kan 
de gassen indeelen naar hun chemische werking. Dit interes-
seert den chemicus, want deze maakt de nieuwe gassen en 
zoekt uit de bekende gassen nieuwe samenstellingen. Op deze 
manier zijn duizenden verbindingen onderzocht. Enkele 
tientallen blijven over, die iets kunnen opleveren, terwijl dan 
slechts een of twee waarde blijken te hebben als oorlogs-
gassen. 

Zij die belangstelling hebben hiervoor kunnen nadere 
bijzonderheden vinden in: Hoogeveen, „Chemische Strijd-
middelen". Daarin wordt een goed overzicht gegeven van de 



308 

strijdgassen en van beloften voor de toekomst (uitgave 
Landsdrukkerij). 

Voor het medische gedeelte wordt verwezen b.v. naar het 
bekende werk van Dr. O t t o M u n t s c h, „Leitfaden der 
Pathologie und Therapie der Kampfstoff Erkränkungen", 
een populair, geïllustreerd werk, 5e druk 1939. Zoekt men 
een werk voor bescherming van eigen huis met aanwijzing 
welke geneesmiddelen gebruikt moeten worden, dan kan b.v. 
aangeraden worden het boek van Dr. v. d. S t e m p e 1: 
Luchtbescherming (uit de Blauw-Wit-Serie). 

Behalve naar hun chemische werking kan men de oorlogs-
gassen ook indeelen naar hun physischen toestand. 

Een belangrijke indeeling is die, naar het tijdstip waarop 
het letsel optreedt. Want het merkwaardige bij vele oorlogs- 
gassen is, dat de getroffene er wel de inwerking van kan onder- 
vinden, maar niet altijd terstond. Sommige gassen ontplooien 
direct hun werking en zullen terstond heftig niezen en huilen 
veroorzaken b.v. traangassen, die door de Amerikaansche 
politie bij voorkeur gebruikt worden om misdadigers buiten 
gevecht te stellen. Er zijn andere gassen, die eerst na een 
latente periode van eenige uren hun werking uitoefenen. Zoo 
heeft phosgeen een latente periode van 5 a 6 uur. 

Er is een derde groep n.l. de gassen die na een langere 
latente periode werken, van 24. uur. Het bekendste daarvan 
is het mosterdgas. Vaak weet men niet, dat men in aanraking 
is geweest met mosterdgas. Weet men het direct, dan kan er 
nog wel iets tegen gedaan worden. Het is nu begrijpelijk, 
waarom een vijand bij voorkeur mosterdgas gebruikt. De 
mortaliteit is niet zoo hoog, maar de morbiditeit is zeer hoog, 
omdat ieder, die in aanraking komt met mosterdgas, groote 
kans heeft letsel te krijgen. 

De belangrijkste indeeling is naar de uitwerking op het 
menschelijk lichaam. Strijdgassen kunnen op vier manieren 
hun werkzaamheid ontvouwen. Het gas kan werken langs de 
ademhalingswegen op drie verschillende manieren en langs 
de huid. Langs de ademhalingswegen: 1e alleen prikkelend 
op de slijmvliezen; 2e. langs de ademshalingswegen binnen-
komend en veranderingen teweegbrengend in het long-
weefsel; 3e. het gas komt bij het inademen in de longen 
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terecht en wordt opgenomen in de bloedstroom, dus algemeen 
toxisch werkend, b.v. blauwzuur. 

De vierde mogelijkheid is de werking langs de huid. Be-
schouwt men deze vier mogelijkheden, dan zal men be-
merken, dat deze werkingen elkaar kunnen overbruggen, doch 
het betoog wordt aldus ingedeeld, terwijl men telkens de 
overgang zal zien tusschen de verschillende groepen. 

De groep van gassen, die door opname in de bloedstroom 
werkt is de groep der vergiftige gassen. Het eigenaardige is, 
dat de leek gaarne spreekt van gifgassen en dan alle strijd-
gassen bedoelt, terwijl dit de eenige groep is die op deze 
naam aanspraak mag maken, en juist deze gassen als strijd-
gassen weinig waarde hebben, omdat zij te vluchtig zijn. 

De tweede groep is die welke de longweefsels aantast en 
daarin veranderingen teweegbrengt. Het is de groep der ver- 
stikkende gassen.

•  De derde groep is de groep die prikkelend werkt, de prik-
kelende gassen, die verdeeld worden in twee hoofdgroepen : de 
traangassen en de niesgassen. 

De vierde groep is die der blaartrekkende gassen, gassen die 
op de huid werken. 

Wanneer de met kleuren aangeduide indeeling hiermede 
gecombineerd wordt, dan zijn de verstikkende gassen de groen-
kruis-gassen, de prikkelende gassen zijn de blauw-kruis-gassen, 
en de blaartrekkende gassen zijn de geel-kruis-gassen. 

De verschillende groepen van gassen worden thans afzon-
derlijk verder beschouwd, aan de hand van een vooraf op-
gesteld schema voor hulpverleening aan gaszieken. De in-
deeling is ontleend aan het boekje van M u n t s c h, ge-
wijzigd naar de laatste inzichten en naar Nederlandsche om-
standigheden. Het is speciaal aangepast aan de mogelijk-
heden die wij voor onze militairen hebben. 

Het schema is in twee kolommen verdeeld. In de eerste 
kolom zijn opgenomen de verschillende soorten gassen, met 
hun voornaamste verschijnselen. In kolom 2 is vermeld de 
behandeling van het gasletsel. De therapie is in drie groepen 
verdeeld n.l. r e. de hulp door leeken; ze. de behandeling door 
artsen en 3e. de behandeling in het ziekenhuis. Zij zijn 
respectievelijk aangeduid met de letters L. A en Z.H. 
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De eerste groep gassen zijn als strijdgassen niet geliefd, t.w.: 
I. de vergiftige gassen, omdat zij vluchtig zijn. Zij kunnen 

wel vergiftiging teweegbrengen b.v. koolmonoxyde CO. Dit 
is geen strijdgas zooals militairen gewoonlijk gebruiken. 
Doch militair heeft het belang, omdat het bij de verdediging 
geproduceerd wordt. Iedere explosieve stof heeft een zekere 
hoeveelheid koolmonoxyde af te geven. Aangezien vaak in 
afgesloten ruimten gevuurd wordt b.v. in kazematten en 
pantserwagens, begrijpt men, dat de bediening van het ge-
schut in een koolmonoxyde-damp terechtkomt. Als dan niet 
goed voor luchtverversching wordt gezorgd, loopt de bedie-
ning gevaar daardoor vergiftigd te worden. Men ondervindt 
dus den last van koolmonoxyde en vandaar dat het kennen 
van vergiftige gassen als koolmonoxyde noodig is, ook in 
vredestijd. Het is niet denkbeeldig, dat bij chauffeurs kool-
monoxyde-vergiftiging voorkomt b.v. ten gevolge van een 
lekkende uitlaat. Dat gebeurt in vredestijd somtijds in gara-
ges, waar motoren langdurig loopen en monteurs werken met 
de deur dicht. De werking is zoodanig, dat het gas ingeademd 
wordt, in de bloedstroom komt en het haemoglobine bindt, 
zoodat geen zuurstof meer opgenomen kan worden en ver-
stikking volgt. 

De behandeling bestaat allereerst daarin, dat iemand 
die met gas vergiftigd is, uit het milieu, waarin zich het gas 
bevindt, wordt verwijderd. Een gasmasker geeft niets, wel een 
zuurstofapparaat. Er bestaan wel verbindingen die kool-
monoxyde kunnen tegenhouden, die in het laboratorium 
gebruikt kunnen worden, maar niet in een bruikbaar masker. 
Kunstmatige ademhaling is voor deze menschen belangrijk, 
als zij niet ademen. Dit wordt vaak vergeten; somtijds wordt 
op een bewustelooze kunstmatige ademhaling toegepast, doch 
men mag dit alleen doen als de ademhaling stil staat of 
hokkend is. Kunstmatige ademhaling moet lang volgehouden 
worden. Bovendien moet zuurstof worden toegediend. Borst 
en ledematen moeten gewreven worden, de patiënt moet 
warm toegedekt worden en absolute rust houden, want iedere 
beweging gaat met zuurstofverbruik gepaard. Vervoer moet 
per draagbaar geschieden. Om de ademhaling te stimu-
leeren kan z o mg lobeline onderhuids of 3 mg intraveneus 
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worden ingespoten. Ook het hart moet gestimuleerd worden. 
Vroeger meende men, dat bij koolmonoxyde-vergiftiging 
krampen optraden, zooals bij stokers op schepen werd waar-
genomen. Dit is niet juist. Dit is meer een gevolg van de warm-
te; zij zijn a.h.w. oververhit en krijgen daardoor krampen. 
Indien krampen optreden, kan 1/4  of 1/2  mg scopolamine 
worden gegeven. 

Spuit men 5o cm3  i % oplossing methyleenblauwoplossing 
in het bloed, dan doet dit dezelfde dienst als haemoglobine. 
Het wordt alleen snel verwijderd, maar blijft voldoende lang 
in het bloed om den patiënt te helpen. Ook bloedtransfusie is 
goed. Morfine mag echter nooit gegeven worden, want dan 
ontneemt men den patiënt de laatste kans, daar morfine het 
ademcentrum verlamt en de patiënt in het geheel niet meer 
zou kunnen ademhalen. Bij alle toestanden waarbij intoxi-
catie is opgetreden is morfine verboden. 

Onder de vergiftige gassen is ook blauwzuur HCN genoemd. 
Bij vergiftiging is de therapie dezelfde als bij koolmonoxyde; 
bovendien is er nog een speciale therapie. In het algemeen 
komt men bij blauwzuurvergiftigingen te laat. Deze therapie 
kan alleen bij ontluizingsploegen dienen, niet als algemeene 
therapie. Men kan ie. een ampul amylnitriet direct laten 
opsnuiven, dan 2e. intraveneus 5-30 cm3  natriumnitriet, 
gevolgd door 3e. I0-20 cm3  natriumhyposulfiet, eveneens 
intraveneus. 

Blauwzuur wordt niet als strijdgas verwacht. 

II. Verstikkende strijdgassen. 

Dit is een belangrijke groep, bevattende een aantal gassen, 
welker structuurformules hieronder zijn vermeld. 

Het voornaamste dezer gassen is phosgeen COC12. De ver-
schijnselen die zich hierbij voordoen worden verondersteld 
bij lage concentratie. Men moet echter de hooge concen-
tratie niet vergeten. Immers, als talrijke projectielen op één 
plaats vallen en iemand heeft het ongeluk zich in de buurt 
te bevinden, dan kan hij phosgeen in hooge concentratie 
inademen. Dit is zeer snel doodelijk, omdat als phosgeen zich 
met water bindt HC1 gevormd wordt n.l. 

COC12  -I- H2O = 2 HC1 + CO2 
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Het koolzuur hindert niet, maar het zoutzuur wel. In het li-
chaamsvocht vormt zich onmiddellijk zoutzuur, het long- 
weefsel wordt geëtst en daarop volgt de dood. Hier is geen 
sprake van een latente periode, het is een proces van een paar 
seconden. Tegen dezen verstikkingsdood is weinig te doen. 

Bij lage concentraties van phosgeen kunnen drie stadia 
onderscheiden worden : 

a. het latente stadium. Eenige uren na de vergiftiging voelt 
de getroffene niets. Sommige zijn er misschien gevoelig voor 
en gaan hoesten, de oogen tranen, een lichte prikkeling der 
bovenste luchtwegen treedt op, de getroffene kucht, heeft 
versnelde ademhaling, neiging tot misselijkheid, braken, 
duizeligheid, terwijl rooken als onaangenaam wordt onder-
vonden. Het meerendeel merkt evenwel niets. Circa 6 uur 
later beginnen de verschijnselen zich te ontwikkelen en treedt: 

b. het z.g. blauwe stadium in. Dat voor dien tijd niets 
gemerkt is, is een gevolg van het feit, dat de hoeveelheid zout-
zuur die in het lichaam gevormd wordt niet grooter is dan 
een druppel verdund zoutzuur. De hoeveelheid koolmonoxyde 
die theoretisch vrij zou kunnen komen, is zoo gering, dat die 
niet doodelijk is. De verschijnselen moeten dus op andere 
manier ontstaan. Men heeft gevonden, dat het geheele mole-
cule „an sich" werkt n.l. dat het in de longen het alveolair 
epitheel permeabel maakt voor vloeistoffen, terwijl dit anders 
alle vloeistof tegenhoudt. Dus vloeistof uit het bloed komt 
in de longen en zoo ontstaat longoedeem, dyspnoe (ernstige 
benauwdheid) hoesten, pijn in de borst, cyanose, (de blauw-
roode gelaatskleur) en een snelle doch goed gevulde pols. 
Dit stadium ontwikkelt zich langzaam, zoodat klinisch niets 
is te merken, als men de patiënten in het latente stadium 
onderzoekt. Doch na circa zes uren hoort men bij auscul-
tatie en percussie duidelijk, dat er vloeistof in de longen is 
gekomen. De patiënt is dan in zeer slechte conditie. Het is van 
belang, dat U dit weet, omdat men in het latente stadium 
den patiënt nog veel goeds kan doen. Als men de juiste be-
handeling toepast, kan men reddend optreden. Er zijn voor-
beelden bekend dat op onjuiste behandeling de dood volgde. 
Bij de phosgeenramp in Hamburg dreven gaswolken rond; 
deze maakten slachtoffers. Zoo kwam er een wolk phosgeen 



313 

over de Alster drijven. Een paar jongelui waren aan het vis-
schen en beoefenden de watersport. Een aantal hunner kwam 
in de gaswolk terecht en overleed spoedig. Een andere jonge- 
man zag de wolk aankomen, roeide weg en ging naar den kant. 
Hij voelde alleen prikkeling in de keel. Hij ging naar den 
dokter, die hem onderzocht, maar niets vond. Deze zeide, 
dat het nogal meeviel. De jongeman moest maar eens flink 
door de stad loopen en goed zijn longen ventileeren, dan zou 
hij het wel kwijt raken. De jongen deed het en vijf uur later 
vond men hem vrijwel dood langs den weg, korten tijd later 
overleed hij in het ziekenhuis. Hij had niet mogen loopen. 
Rust was het eenige dat hem kon redden; het zuurstofgebruik 
wordt dan zoo klein mogelijk gehouden. Men moet zich tijdig 
instellen op het toekomstig zuurstoftekort. 

Een ander verschijnsel is de acute hartdood, n.l. wanneer 
in het latente stadium een inspannende bezigheid wordt ver- 
richt. Een officier die door phosgeen was vergiftigd en op 
een draagbaar de operatiekamer werd binnengebracht, 
sprong van de brancard op de operatietafel en was plotseling 
dood. In het latente stadium is derhalve absolute rust noodig, 
ook als de patiënten geen enkel verschijnsel vertoonen. 

In het blauwe stadium neemt het longoedeem steeds toe,. 
er treedt steeds meer vloeistof in de longen. De mensch heeft 
circa 6 liter bloed en als zich 2 liter daarvan in de longen 
bevinden begrijpt men, dat de patiënt stikt in longoedeem. 
Door zuurstoftekort wordt de patiënt cyanotisch. Vandaar 
de naam: blauwe stadium. Verder treedt een geweldige in-
dikking van het bloed op, omdat bijna de helft zich in de 
longen bevindt. De geheele zuurstofvoorziening is in de 
war en zoo gaat het blauwe stadium over in: 

c. het z.g. grijze stadium, door insufficientie van de bloeds-
omloop. Het hart kan het visceuse bloed onmogelijk door 
het lichaam pompen en de longcirculatie is bemoeilijkt. 
Gevolg is, dat het hart het opgeeft. Men bemerkt dit aan 
den pols, die steeds sneller wordt, maar nauwelijks voelbaar. 
Op een gegeven moment sluiten de hartkleppen niet meer en 
komt de patiënt in het stadium van hartinsufficientie, waarop 
de hartdood volgt. 

Het blauwe stadium kan nog met succes behandeld worden, 
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maar in het grijze stadium als het hart het opgeeft, de blauwe 
kleur plaats maakt voor een lijkbleeke kleur (de kleur van 
de hartinsufficientie), is de therapie vrijwel machteloos. De 
patiënten zijn buitengewoon benauwd. Men denke er aan, 
dat, behalve in het laatste stadium, morfine uitgesloten is, 
ofschoon dit anders het redmiddel is bij onrust. Wel mag 
men codeïne toedienen, daar deze patiënten een geweldigen 
hoestprikkel hebben. Men kan verder broom en valeriaan 
toepassen; hoewel dit feitelijk lapmiddelen zijn bij deze 
ernstige toestanden. 

De meest rationeele therapie is den patiënt zoo snel mo-
gelijk uit de besmette omgeving brengen en volkomen rust 
geven. Lichamelijke inspanning is tot 5 of 6 uur na de ver-
giftiging levensgevaarlijk. Voorts schoone kleeren aantrekken, 
warm toedekken, warme dranken toedienen, b.v. sterke koffie. 
Bewusteloozen geve men niets te drinken! Vervoer moet 
per baar geschieden, ook in het latente stadium. Zeer be-
nauwde patiënten moeten in half zittende houding vervoerd 
worden. Nooit kunstmatige ademhaling toepassen. Zuurstof 
moet toegevoerd worden, echter niet onder overdruk. Deze 
menschen hebben slechts een klein longoppervlak overge-
houden door de geweldige oedeemvorming. Daarvan moet 
men profiteeren en veel zuurstof toedienen. Een verder 
voordeel van de zuurstoftherapie is dat de patiënten door 
het inademen van zuurstof rustiger worden. De patiënt moet 
in het eerste stadium naar een gasziekenhuis gebracht worden, 
waar hem deze zuurstof kan worden gegeven. 

Men kan dezen patiënten ook verschillende geneesmiddelen 
inspuiten. Een van die middelen heeft ten doel de long, 
die doorlaatbaar is geworden, die doorlaatbaarheid te ont-
nemen. Men doet dit het beste met calcium en zijn derivaten. 
In den wereldoorlog gebruikte men CaC12; dat werd opgelost 
en onderhuids ingespoten. De moeilijkheid was echter, dat 
slechts sterk verdunde oplossingen gebruikt mochten worden, 
omdat geconcentreerde oplossingen necrose veroorzaakten. 
Men moet dus den lijders CaC12  in een bruikbare dosis geven. 
Er is nog wel een ander product n.l. Calcium gluconaat 
van de Sandoz-fabriek. Dit is . een dubbelzout. Het is niet 
het Calciumgluconaat zelf, omdat dit als het ingespoten 
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wordt gevaar kan opleveren door shockverschijnselen en 
zelfs den dood kan veroorzaken. Dit is in vredestijd gebleken, 
omdat het ook ingespoten wordt om b.v. urticaria en andere 
toestanden te bestrijden, die met Calcium worden behandeld. 
Het Calcium-gluconaat-Sandoz is verkrijgbaar in Io-2o% 
oplossing. Men spuit 10 cm3  van een Io% oplossing intra-
musculair in of 10 cm3  van een 2o% oplossing intraveneus. 

Tijdens longoedeem hart- en circulatiemiddelen toepassen 
(strophantine 1/4  mg intraveneus, kamfer). Voorts zuurstof 
toevoeren. 

Een verder middel om den patiënt te behandelen is de 
aderlating. Dit klinkt eigenaardig, omdat bij longoedeem 
bijna de helft van het bloed in de longen zich bevindt en de 
andere helft is ingedikt. Toch is dit een therapie. De werking 
is, dat dan oogenblikkelijk bloedverdunning optreedt. Als 
men een halve liter bloed laat uitstroomen begint een taaie 
vloeistof uit te loopen en aan het einde van de aderlating 
is het bloed belangrijk dunner. Dus de reactie van het lichaam 
op de venepunctie is vloeistof in de bloedbaan brengen. 
De aderlating is in hoog aanzien, zoodra het blauwe stadium 
is bereikt. Men heeft op een andere manier geprobeerd 
vloeistof in de bloedbaan te brengen om het bloed dunner 
te maken. Het bleek echter, dat alle vloeistof in de bloedbaan 
gebracht, ertoe leidde, dat de vloeistof in de longen kwam. 
Het longoedeem wordt dus met al die middelen gediend 
in plaats van tegengewerkt. Men gebruikte zelfs hyper-
tonische oplossing, omdat men verwachtte, dat deze het 
oedeem a.h.w. terughaalde, maar dit is niet juist. 

Verder is bij de therapie goed, om eventueel een zweetkuur 
toe te passen wat een soortgelijke werking heeft als de ader-
lating. Als men de patiënten flink laat transpireeren verkrijgt 
men een opengaan van het periphere huidgebied, daardoor 
een gemakkelijker circulatie en een uittreden van het vocht 
uit de longen in de circulatie. Het resultaat is niet zoo goed 
als bij de aderlating, het is echter wel bruikbaar. Men zal 
zich afvragen, als men een methode heeft als aderlating, 
die goed is, en een methode als de zweetkuur die niet zoo 
goed is, waarom men dan de minder goede methode gebruikt. 
De reden is hierin gelegen, dat bij een phosgeen-aanval 
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vele patiënten tegelijk in behandeling komen. Er zullen dan. 

te weinig artsen zijn om de aderlating toe te passen. In deze 
gevallen is de punctie n.l. niet eenvoudig, omdat het bloed. 

ingedikt is. Men moet derhalve deskundig personeel hebben. 
Vaak komt het dan ook neer op vena-sectie en ook dan loopt 
het dikwijls mis door stolling van het bloed dat uitloopt. 
Arterie-sectie is een te groote en ernstige operatie. Bovendien. 

zou één medicus wel twintig patiënten moeten puncteeren. 
Dan worden de andere patiënten, die hij niet kan helpen, 
aan een zweetkuur onderworpen. De patiënten worden te 
bed gelegd en goed verwarmd met heete kruiken, mosterdpap, 
zoodat zij aan het transpireeren worden gebracht. De zweet-
kuur heeft dus wel degelijk waarde. 

De vena-punctie moet gebeuren in het blauwe stadium. 
In het grijze stadium gelukt het niet en is nooit succes te 
verwachten. 

Een middel, dat vaak tijdens de latente periode wordt 
gebruikt is het hydrochl. emetine, waarvan 6o mg subcutaan 
wordt ingespoten en door vernauwing van de longcapillairen 
de vorming van het longoedeem zou tegengaan. 

Tot de verstikkende strijdgassen behooren voorts nog het 
diphosgeen (chloormierenzure trichloormethylester) 

0 
Cl = C/ 

\OCC13  
en chloorpicrine: CC13NO2. 

III. Prikkelende strijdgassen. 

A. Traangassen: 
Broomaceton CH3COCH2Br 
Broommethyl-aethyl-keton CH3COCHBrCH3  
Xylylbromide C6H4CH3CH2Br 
Broombenzylcyanide C6H5CHBrCN 
Chlooracetophenon C6H5COCH2C1 

Deze prikkelende gassen zijn niet gevaarlijk. De traan-
gassen zijn alleen lastig. De symptomen zijn: sterke prikke-
ling van de oogen en in mindere mate ook van de bovenste 
luchtwegen. Onmiddellijk optredende stekende pijn in de 
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oogen. De getroffenen zijn gedwongen de oogen dicht te 
knijpen (blepharospasmus) en zijn hierdoor volkomen ver-
blind en hulpeloos. Sterke tranenvloed. De oogleden zijn rood 
en sterk gezwollen. Als men er weinig of niets aan doet, is 
men na 24 uur weer volkomen normaal. Wil men een snellere 
genezing, dan kan men de volgende behandeling toepassen. 
Bij hulp door leeken : oogen uitspoelen met boorwater of 
met een 2 % oplossing van natrium bicarbonaat (zuiverings-
zout). Heeft men deze oplossing niet in voorraad, dan uit-
spoelen met schoon, zuiver, gekookt water, niet wrijven in 
de oogen. Geen vuil of verontreinigd water voor uitspoelen 
gebruiken. Geen oogverband. Vervoer, meestal loopend, 
onder geleide. De hulp door den arts kan dezelfde zijn 
als door den leek, bovendien alkalische oogzalf (R/ biboras 
natr. I; bicarb. natr. 2; adip. lanae 1o; aqua dest. 1o; vaselin 
8o). In het ziekenhuis symptomatische behandeling. De prog-
nose is gunstig. 

B. Niesgassen. 

Diphenylchloorarsine (Clark I) (C6H5)2AsC1 
Diphenylcyanarsine (Clark II) (C6H4)2AsCN 
Diphenylamin-chloorarsine (Adamsit) NH (C6H4) 2AsCl. 

Symptomen: Onmiddellijk optredende pijn in neus, mond, 
keel en achter het borstbeen, uitstralende tot in de armen 
(hoesten, niezen, misselijkheid, braken, ademnood, angstig 
beklemd gevoel). Verder stekende pijn in de oogen en tranen-
vloed. Hevige pijn in het voorhoofd en in de bovenkaak 
(kiezen). In ernstige gevallen: onzekere gang, duizeligheid, 
par- en anaesthesieën, psychische stoornissen, coma. 

De niesgassen zijn onaangenamer dan de traangassen. 
De oorzaak daarvan is, dat zij arseen bevatten. De arsinen 
zijn vaste stoffen of vloeistoffen. De hierboven genoemde zijn 
vaste stoffen. Zij komen dus als nevels of rook tot de getroffe-
nen. Als zij op de slijmvliezen terechtkomen geeft dit een sterke 
prikkeling, de stof ontleedt en er blijft arseen over. Arseen 
veroorzaakt intoxicatie en tast de zenuwen aan, zoodat een 
arseen-neuritis ontstaat, die met hevige pijnen gepaard gaat. 
Soms zijn gevallen van zelfmoord daarvan het gevolg. Dit 
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moet men verhinderen en dus moet men den patiënt tegen 
zichzelf beschermen en zijn wapens innemen. Ten slotte ver-
mindert de pijn wel en men kan zeggen, dat de prognose 
gunstig is. Na driemaal 24 uur zijn alle verschijnselen ver-
dwenen. 

De behandeling is volkomen symptomatisch. Bij behande-
ling door leeken : uitspoelen van mond en keel en gorgelen 
met 2-5 % oplossing van natriumbicarbonaat (zuiverings-
zout), of vloeistoffen, die de arsinen onwerkzaam maken. 
Ter verzachting van de pijn inademen van zeer geringe hoe-
veelheden chloor (ruiken aan chloorkalkpoeder) en inade-
men van enkele druppels (b.v. op een zakdoek) van het vol-
gende mengsel: alcohol 40, chloroform 40, aether 20 en am-
moniak gtt 10. Vervoer, zoo eenigszins mogelijk, loopend. 
Bij behandeling door een arts : hetzelfde als door den leek, 
bovendien inademen van alkalische vloeistoffen. Inwendig: 
broomzouten, atophan. Oogen: novocaine-oplossing 2%. In 
het ziekenhuis symptomatische behandeling. 

De therapie is betrekkelijk onwerkzaam. Het beste is de 
patiënten te kalmeeren o.a met broom. In ernstige gevallen 
bij hevige pijnen mag morfine gegeven worden, omdat het 
geen verstikkend gas is, doch het moet hooge uitzondering 
blijven. 

De mogelijkheid bestaat, dat arsinen per os binnendringen, 
b.v. als het voedsel er mede besmet is. Arsinen zijn houdbaar 
en zijn vaste stoffen. Bevinden zich arsinen in vloeistoffen, 
die de mensch drinkt, dan heeft dit hetzelfde effect als ratten-
kruidvergiftiging en kan de dood het gevolg zijn. Heeft iemand 
met arsinen besmet voedsel genuttigd, dan moet direct de 
maag uitgepompt worden en moeten braakmiddelen, norit en 
laxantia worden toegediend, bovendien wordt gezorgd voor 
warmte, hartmiddelen en dieët. 

IV. Blaartrekkende strijdgassen. 

Mosterdgas (Lost; Yperit) (Dichloordiaethylsulfide:) 
S(CH2CH2C1)2  

Lewisiet (Chloorvinyldichloorarsine:) C1CHCHAsC12  
Dick (Aethyldichloorarsine:) C2H5AsCl2 
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Het meest bekende en het gevaarlijkste is het mosterd-
gas. Het is een vloeistof, die bij lage temperatuur vast kan 
worden. Het smeltpunt is 14° C. Het is meestal met andere 
stoffen verontreinigd, waardoor het smelpunt lager ligt. 
Mosterdgas dringt overal doorheen. Niets houdt mosterdgas 
tegen, geen enkele kleedingstof, zelfs door rubber dringt het, 
als men het er op druppelt, op den duur heen. Bij het zoeken 
naar een stof, die tegen mosterdgas beschermt, moet men er-
van uitgaan, dat de stof ten slotte doordrongen wordt, zoo-
dat men die slechts gedurende een beperkten tijd kan dragen. 
Een beschermend mosterdgaspak kan dan ook maar enkele 
uren worden gedragen. Dit is op zich zelf niet erg, want als 
men een hermetisch afgesloten costuum van rubber of andere 
impermeabele stof draagt, is ook geen lichaamsventilatie 
mogelijk. Men kan dit slechts korten tijd verdragen. Het is 
met de techniek zoo, dat alle mosterdgaspakken langer be-
scherming bieden, dan een mensch die dragen kan. Het is 
echter uiteraard onmogelijk een leger daarmee uit te rusten. 
Men kan het wel in het laboratorium doen bij experimenten 
en ook met de menschen die mosterdgas moeten opruimen de 
z.g. gasontsmetters, maar niet met het leger. 

Mosterdgas is schadelijk, zoowel in dampvorm als in vloei-
stofvorm. In het begin ontwikkelen zich na inademing ver-
schijnselen als bij phosgeen. Zet men een gasmasker op, dan 
heeft men er geen last van, maar dit is wel het geval als het 
in aanraking komt met de huid. De verschijnselen treden dan 
circa 24 uur later op. Het is een zwaar celgif, veroorzaakt 
versterf van de huid en de slijmvliezen, die na eenige uren 
overgaat in volledige vernietiging van de weefsels .Deze afwij-
kingen treden vooral op in vochtige huidgedeelten (arm-, 
oksel- en liesplooien, geslachtsdeelen enz.) en wanneer geen 
gasmasker gedragen wordt, ook van de aangezichtsplooien, 
oogbindvliezen en hoornvlies, in neus, mond en keel (misselijk-
heid, braken, hoesten, heeschheid, opgeven, pijn in de borst, 
branden van de oogen). De vlekken, die het mosterdgas b.v. 
op de hand veroorzaakt, beginnen rood te worden en te jeu-
ken. Als men dan weet, dat men met mosterdgas in aanraking 
is geweest, weet men ook; dat men zich terstond onder be-
handeling moet stellen. Weet men dit niet dan ziet men, dat 
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zich na eenigen tijd blaren ontwikkelen; eerst vormt zich het 
z.g. parelsnoer en ten slotte de groote blaar (Fig. i a). 

De blaar kan een tijd dichtblijven of opengaan en dan dreigen 
vele gevaren, want dan kan van buitenaf secundaire infectie 
in de wond komen. 

Komt de huid in aanraking met een druppel mosterdgas 
dan dringt deze naar binnen in alle richtingen en vormt een 
kegel van necrotisch weefsel (Fig. ib), dat afgestooten wordt. 
Ten slotte worden de papillen bereikt en komt het mosterd-
gas in het vascularisatiegebied. Daar gaat de bloedvloeistof 
een exsudaat vormen. Het proces breidt zich uit naar beneden 
en op een gegeven moment laat de opperhuid los van de onder-
huid en de blaar is gevormd. Hierin zit troebel vocht. Als 
reactie op het doordringende mosterdgas heeft het lichaam 
er van alle kanten leukocyten heengestuurd, maar in de blaar 
bevindt zich geen mosterdgas, zooals door proeven is aange-
toond. Het mosterdgas dringt verder de diepte in, maar wordt 
in zijn loop langzamerhand onwerkzaam. Op een gegeven 
moment is het mosterdgas uitgewerkt. Doch dan is het geheele 
weefsel, waar het gas doorheen gedrongen is necrotisch. Daar-
omheen vindt men een laag cellen, die last hebben gehad van 
het mosterdgas en alleen maar ziek zijn. Deze zijn niet af-
gestorven. Dit is het z.g. pathobiotische weefsel. (Fig. 2). 
Dit laatste heeft allerlei onaangename eigenschappen. Het 
verzet zich niet tegen infectie van buitenaf en regenereert niet. 
Men begrijpt dus waarom het mosterdgas gevaarlijke blaren 
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veroorzaakt. Daarin bevinden zich necrotische weefsel-
gedeelten, die op een gegeven oogenblik worden afgestooten. 
Zoodoende wordt een groot gat gevormd en op den bodem 
van dit gat vormt zich geen nieuw weefsel meer en het weef-
sel aldaar verzet zich ook niet tegen infectie. De inhoud van 
het ulcus is verder dus een gemakkelijke prooi van bacteriën 
en een uitstekende voedingsbodem daarvoor. Dat hier secun-
daire infectie optreedt spreekt van zelf en dit gebeurt dan ook. 
Behalve dat het ulcus zich niet wil sluiten, wordt het ook nog 
een geïnfecteerd ulcus. Door de uitbreiding van het gas over 
de huid ontstaat een groot huidverlies, dat aan brandwonden 
doet denken. In den wereldoorlog dacht men, dat het mosterd-
gas niet verder kwam dan de onderhuid. Leest men de er-
varingen van de Nederlandsche ambulance in Abessynië, dan 
blijkt het, dat het mosterdgas verder doordringt. Het spaart 
niets. 

Een van de meest gevreesde plaatsen is het oog. Loopt men 
in een wolk mosterdgas en men krijgt een druppel op het oog,. 
dan gebeurt hetzelfde als op de huid. Het dringt naar binnen, 
alleen de blaarvorming komt niet tot stand, omdat er zich 
geen vaten in de cornea bevinden, dus zich ook geen vloeistof 
kan afscheiden. Wel vormt zich een kegel van necrotisch weef-
sel. Men heeft dan een ulcus corneae. Is er niet veel mosterd-
gas aanwezig, dan blijft het ulcus beperkt tot de cornea, maar 
is er een groote hoeveelheid, dan kan het de cornea door- 
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breken en gaat het oog verloren. Blindheid is dus mogelijk. 
Als het ulcus geneest, blijft een litteeken op de cornea en kan 
men niet meer Zien. 

De mogelijkheid is ook, dat het mosterdgas per os binnen-
dringt met voedsel. Het gas komt n.l. overal en men ziet het 
niet. Komt het dan in de maag, dan gebeurt hetzelfde als 
op de huid, het vreet door en brengt een perforatie teweeg met 
veelal doodelijk gevolg. 

Op inademing kan de dood volgen, omdat de longen aange-
tast worden als bij phosgeen. Er kunnen druppels door-
dringen in het slijmvlies van de longen en de vaten aantasten 
en een doodelijke bloeding veroorzaken. 

In de luchtpijp heeft mosterdgas een onaangename bij-
werking. In de trachea is de reactie van het slijmvlies eerst 
hyperaemie, evenals bij het oog. Tengevolge daarvan ontstaat 
er een geweldige aandrang van vocht en vervolgens treedt uit 
de slijmvliezen vocht, dat sterk fibrinehoudend is. Dit droogt 
gemakkelijk in, er vormt zich een laag, een pseudomembraan 
in de trachea. Het gevaar bestaat, dat men in het pseudo-
membraan stikt. 

Het gas dringt verder door in de bronchi en bronchioli 
en men kan het er niet uit verwijderen. Gevolg als zoo even. 

Bij besmetting met Lewisiet treden de verschijnselen 
direct op. Werking als bij monsterdgas, maar het verloop is 
gunstiger. 

Bij besmetting met Dick zijn de weefselbeschadigingen 
minder intensief. Karakteristiek is de gevoeligheid van het 
nagelbed. Prikkeling van de bovenste en diepere luchtwegen 
kan bij alle drie stoffen aanleiding zijn tot het ontstaan van 
longontsteking. 

Wat de behandeling betreft: als men monsterdgas ina-
demt kan men tegen longoedeem niet veel doen. Men kan 
het probeeren met rust en met zuurstof en als men er tijdig 
bij is kan men de patiënten laten spoelen met vloeistoffen die 
het gas onwerkzaam maken, doch uit de longen kan men het 
niet verwijderen. Men dacht aan een spray, maar men krijgt 
de spoelvloeistof er niet uit. Zulk een geval is vrij hopeloos. 

Op de huid kan men wel iets doen. Daar zijn uitgebreide 
proeven over genomen. Krijgt men een druppel gas op de huid 
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en men haalt deze er geheel af, dan behoeft men geen aandoe-
ning te krijgen, als men dit binnen een kwartier heeft gedaan. 
Men begrijpt, dat het als regel langer dan een kwartier duurt 
wanneer men te velde of in de stad is en dan is men te laat. 
Een gelukkige omstandigheid is, dat men gekleed is en het 
gas meestal op de kleeding terecht zal komen. Dan duurt het 
even tot het gas tot de huid is doorgedrongen. Als men ter-
stond naar huis gaat, zich uitkleedt en een bad neemt, is er 
kans, dat het geen schade doet. Te velde is dit niet mogelijk, 
maar gaat alles naar een speciale douche-inrichting. Daar 
worden de getroffenen grondig afgedouched met warm water 
en groene zeep. De groene zeep is alkalisch en bindt derhalve 
het vrijkomende zoutzuur. De formule van mosterdgas is n.l.: 

/CH2CH2C1 	 /CH2CH2OH 

S 	 + 2 H2O -->- S 	 ± 2 HCl 
\CH2CH2C1 	 \CH2CH2OH 

Wanneer mosterdgas en water bij elkaar gebracht worden, 
werkt dit samen en hydreert men het gas. Dit gebeurt niet in 
de koude, maar als men er warmte aan toevoegt, gaat het snel-
ler, zooals elke reactie bij toenemen der warmte versnelt. 
Bij het hydreeren ontstaat HC1. Bij hooge temperatuur ver-
vluchtigt mosterdgas. Men zorge, dat men de bij die hooge 
temperatuur zich ontwikkelende damp niet inademt, omdat 
het mosterdgas dan sneller vervluchtigt dan het water het 
bindt. Bij het begin der ontsmetting moet men derhalve niet 
in de nabijheid zijn; men moet het gasmasker dragen. Later is 
het ongevaarlijk. Ontsmetten onder overdruk gaat belang-
rijk beter. Bij ioo° C kan men in drie kwartier, bij 120° C in 
20 minuten ontsmetten. Dit is alleen mogelijk met voorwerpen, 
die men kan uitkoken. 

Men kan mosterdgas ook oxydeeren. Dan ontstaat: 
/CH2CH Cl 

sulfon: 	0 = S 	 (een vierwaardig S-atoom) 

\CH2CH Cl 	 of 

O\ / CH2CH Cl 
sulfoxyde: 	S 	 (een zeswaardig S-atoom) 

O/ \CH2CH Cl 
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Het oxydeeren moet met mate gebeuren, want als men steeds 
met oxydeeren doorgaat ontstaat het sulfon, wat bijna even 
gevaarlijk is als mosterdgas. Meermalen oxydeert men met 
chloorkalk; in dat geval ontstaat sulfoxyde. 

Een derde methode om mosterdgas onschadelijk te maken 
is het chloreeren. Dan ontstaat: 

~CHC1 CHC13 
S 

`CHCH CHClz 
Chloorkalk is derhalve een goed middel om mosterdgas 

onschadelijk te maken. Men zou dus zeggen, breng dit op 
de huid. Daarmee bereikt men het doel niet, want chloorkalk 
en mosterdgas geven samen een reactie, waarbij veel warmte 
vrijkomt, een warmte van honderden graden. Men zou dus 
brandwonden op de huid krijgen. Men mag het dus alleen 
toepassen op voorwerpen die er bestand tegen zijn. Daarom 
wordt, ten einde die warmte op te nemen, de chloorkalk 
verbonden met magnesia. De magnesia heeft niets te maken 
met de reactie, maar neemt veel warmte op. Als men dus 
ingeval van een mosterdgaslaesie chloorkalk en magnesia 
in poedervorm op de hand wrijft is dit de beste ontsmetting, 
althans als een druppel mosterdgas op een bekende plaats 
op de huid valt. Water te gebruiken is niet goed, omdat 
water het mosterdgas weer verspreidt. 

Een besmet oog kan men niet zoo behandelen. Daarvoor 
gebruikt men chlooramine: 

C1 
CH3\ /SO2N\

Na 
Dit werkt als chloorkalk oxydeerend en chloreerend. Het 

groote voordeel is, dat het oplost in water. Het is een poeder, 
dat in water wordt opgelost; voor het oog gebruikt men een 
0,2 % oplossing. Men kan die oplossing ook voor de huid 
gebruiken; dan mag het een 2% oplossing zijn. Ingeval 
van besmetting met mosterdgas gebruikt men eerst afdep-
blokjes, doch als het gebeurt weet men het meestal niet. 
Indien geen druppels mosterdgas te vinden zijn, wordt de 
huid met veel warm water (40° C) en groene zeep afgeboend. 
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Is iemand tevens gewond, waardoor de douchebehandeling 
niet altijd meer uitvoerbaar is, dan moet het lichaam afge- 
wreven worden, b.v. met chloorkalk-magnesia, of chloor-
amine oplossing. 

Hoe is nu de verdere behandeling na de ontsmetting-? 
Er is van alles geprobeerd, maar geen middel helpt tegen 
mosterdgas. Er zijn schrijvers, die van het eene middel 
verrukt zijn, en andere die het van een ander middel zijn,. 

alles is geprobeerd, diverse vloeistoffen, zalven, radium, 
Röntgen, infrarood, ultra-violet enz. Zelfs is de chirurgische 
behandeling toegepast door de besmette plek geheel uit te 
snijden. Maar ook dit mislukt, want men weet nooit waar 
de grens is van het doode en het levende weefsel. Bovendien, 
waar het groote uitgestrekte huidlappen zijn is de chirurgische 
behandeling vaak onmogelijk. Wat men ook geprobeerd heeft, 
het heeft niet veel resultaat opgeleverd. Het meest rationeele 
is de behandeling als M u n t s c h heeft aangegeven n.l. 
aanvankelijk als de blaar er is niets doen dan droog verbinden. 
Eventueel kan men de blaren onder steriele voorzorgen, 
voorzichtig puncteeren en leeg zuigen. Dan wordt de blaar 
niet zoo groot en barst zij niet te vroeg uit zich zelf. Dan 
komt er geen secundaire infectie bij ; gaat de blaar tenslotte 
toch open, dan nat verbinden, want ieder geïnfecteerd proces 
geneest het beste met natte verbanden. Dan is er kans, dat 
de infectie het minst voortschrijdt. Als de wond geheel 
gereinigd is, de necrotische weefsels verwijderd zijn en granu-
latie begint op te treden, kan met zalfbehandeling worden 
voortgegaan. Zoo behandelt M u n t s c h mosterdgasletsel 
met succes. 

Melkinjecties (to cm3  5 minuten gekookte melk intra-
musculair) worden gegeven om infectie tegen te gaan. De 
melkinjectie is te beschouwen als een vreemd eiwit-injectie. 
Men mag ook sommige specialité's gebruiken b.v. aolan, 
doch melk is genoemd, omdat dit overal te krijgen is. Bestaat 
alleen roodheid en jeuk, dan kan men toepassen: R. benzylalc. 
t oo, aethylalc. go, glycerine 4. Korsten aan neusrand etst 
men met lapis, waardoor de secundaire infectie rigoureus 
wordt tegengegaan. Men kan dit echter niet over het geheele 
lichaam toepassen. 
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Tegenwoordig heeft ook mercurochroom naam verworven 
als goed middel tegen mosterdgaslaesies. De publicaties 
zijn echter nog gering in aantal en worden bovendien tegen-
gesproken ook. Men schrijft de werking hieraan toe, dat het 
een niet prikkelend antisepticum is. Daarom treedt geen 
secundaire infectie op, verloopt het proces gunstiger en het 
vermindert de pijn. Dit is ook een factor van belang, maar 
een middel ter behandeling en ter genezing is het niet. 

Laten wij nu aannemen, dat de wond gaat genezen. De 
wond vormt granulatieweefsel en sluit zich, maar een aan-
merkelijk litteeken blijft over. Die litteekens treden vooral 
op in de lichaamsplooien, omdat immer.. een wolk mosterdgas 
naar de vochtigste plaatsen trekt, zooals de oksels en de 
liesstreek. Daar zijn de groote besmette plekken; daar ontstaat 
ulceratie en ontsteking en ten slotte contracturen. Daarvoor 
moet men oppassen. 

Uit het besprokene zal U wel gebleken zijn, dat mosterdgas 
een uiterst gevaarlijk gas is, doch dat ook de andere oorlogs-
gassen niet te veronachtzamen zijn. 

Ik hoop, dat U thans eenigszins op de hoogte zult zijn 
van de werking van de chemische strijdmiddelen en de be-
handeling van de verschillende afwijkingen, maar ik hoop 
evenzeer dat U van deze wetenschap nimmer gebruikt zult 
behoeven te maken. 

9 Maart 194o 



HET BEGRIP „NORMAAL" IN DE ORTHODONTIE 
DOOR 

R. W. BROEKMAN 
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I. MOEILIJKHEDEN BIJ DE BEPALING. 

Voordat het ons zal gelukken om het normaal-probleem 
in de Orthodontie op te lossen, moeten wij trachten het terug 
te brengen tot op haar fundamenteele grondslagen, om daar-
mee dit probleem althans zoo scherp mogelijk te stellen. Ik 
stel mij voor om in dit artikel voor U te schrijven over de 
moeilijkheden, die wij hierbij ondervinden. Achtereenvolgens 
zal ik deze moeilijkheden, zoo niet onmogelijkheden, be-
spreken vanuit het standpunt der Esthetica, der Genetica 
en van de Vergelijkende Anatomie, meer speciaal Anthro-
pologie. In het volgend artikel hoop ik dan verder in te gaan 
op enkele methodes, die toegepast worden om te komen 
tot een normaal-type in de Orthodontie. 

a. Subjectiviteit der esthetische begripsbepaling. 

In mijn inleidend artikel over de taak der Orthodontie 
heb ik erop gewezen, dat de orthodontist zich in de uit-
oefening van zijn beroep geplaatst ziet voor een tweeledige 
taak, de verbetering van den anatomisch-physiologischen 
toestand van het gebit en de correctie van het esthetisch 
uiterlijk van den mensch. Ik heb er U toen op attent gemaakt, 
dat deze beide opdrachten voor A n g 1 e samen vielen, 
omdat hij van de veronderstelling uitging, dat een gebit in 
normale occlusie en met een normale instelling van de M sup., 
steeds in harmonie was met de overige deelen van de aan- 
gezichtsschedel. (Balance ofharmony). Zijn zuiver anatomische 
omschrijving van het begrip normaal, uitgaande van de norma- 
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le occlusie als basis voor de wetenschappelijke Orthodontie, 
lijkt voor ons daardoor dan ook ten eenenmale onvoldoende. 

Wij staan echter thans direct voor de moeilijkheid, van 
welken kant wij onze definieering van normaal moeten aan-
pakken; van de anatomisch-physiologische of van de esthe-
tische zijde. 

Wat deze laatste zienswijze betreft, zij voorop gesteld, dat 
wij voor de Orthodontie als wetenschap ook naar een zuiver 
wetenschappelijke definieering van het begrip normaal moeten 
zoeken. De geheele Orthodontie wordt tenslotte beheerscht 
door de vraag, wat wij onder een normaal gebit verstaan. 
Met inachtneming van de resultaten, die in andere takken 
van wetenschap werden bereikt en door gebruikmaking van 
de methodes, die ons door Van L o o n, R u b b r e c h t, 
Sim o n, S c h w a r z e.a. werden gegeven, moeten wij 
streven naar een zoo objectief mogelijke beantwoording van 
deze vraag. Dat ons hierbij het subjectieve inzicht van den 
kunstenaar slechts in ver verwijderd verband behulpzaam kan 
zijn, spreekt wel haast van zelf. Hij, die meer klassiek is in-
gesteld streeft naar symmetrie en naar een harmonisch even-
wicht in de proporties van het aangezicht, de meer modern 
georiënteerde zal de karakteristieke en sterk persoonlijke trek-
ken sterker accentueeren. Hij is zuiver individualist en een 
zoogenaamd normaal-type zegt hem niets, valt buiten zijn 
belangstelling en bestaat voor hem ook niet. Een hyper-
individueele uitlooper van deze kunst zien wij in de carica-
turist, die zich juist speciaal interesseert voor een uitgesproken 
progenie, protrusie, retrognathie, diepe beet-physionomie, enz. 

Van deze zijde hebben wij, in dezen weinig klassieken tijd, 
geen steun te verwachten in een omschrijving van de normale 
proporties van de aangezichtsschedel. Trouwens ook van de 
klassieken kunnen wij geen steun verwachten. Ook hun oor-
deel blijft, uit den aard van hun kunstenaarschap, te zeer 
onderworpen aan subjectiviteit. Leonardo da V i n c i 
nam als normaal aan, dat de hoogte van het hoofd acht maal 
in de geheele lengte van den persoon moest gaan. M i c he 1-
a n g e 1 o vond de op deze wijze geconstrueerde normale men-
schen te kort en maakte ze negen maal de hoogte van het hoofd. 

Reeds An g 1 e, die wel is waar in zijn praktijkkamer een 
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groot gipsbeeld geplaatst had van de Apollo van Belvedère, 
neemt in zijn bekende boek de woorden over van den kunst-
kenner W u e r p o 1: „But to use the Grecian or the Roman 
standard as a gage for the types of the present day, especially 
in America, is impracticable". Zooals verderop in dit artikel 
bovendien nog zal blijken, is het niet zoo gemakkelijk te 
beslissen of wij genoodzaakt zijn, zelfs gerechtigd zijn om 
karaktertrekken in een aangezicht, die ook dikwijls als 
typische familie-trekken moeten worden gezien, te veranderen, 
wanneer het verkrijgen van een normale occlusie ons hier 
niet toe noodzaakt. Met andere woorden, wij zullen moeten 
nagaan of de normaal-stelling van Simon juist is. Zijn wij 
werkelijk genoodzaakt, om tot regulatie over te gaan, wanneer 
blijkt, dat de P sup, of de laterale incisief in het orbitale 
vlak ligt ? Afgezien van de vraag of wij den patiënt ertoe 
zouden kunnen bewegen, zouden wij in een dergelijk geval, 
dat in het licht van het moderne erfelijkheidsonderzoek zeker 
niet denkbeeldig is, dan wetenschappelijk verplicht zijn, om 
al onze krachten aan te wenden om de cuspidaat in dat 
orbitale vlak te brengen ? (S i m o n). Voor hen die opmerken, 
dat het met dergelijke verschillen niet zoo'n vaart zal loopen, 
zij opgemerkt, dat de alveolair-profielhoek,  waarop o.a. 
R u b b r echt  zoo dikwijls heeft gewezen, een van de hoeken 
is aan den menschelijken schedel met de grootste individueele 
variatie, zelfs van 5o tot ioo graden. Ook in ons land is deze 
variatie zeer groot. 

Dat vanuit dezen gezichtshoek een scherpe en algemeene 
definieering van het begrip normaal, rekening houdend met 
de tweeledige taak van de Orthodontie, totaal onmogelijk is, 
is wel duidelijk. Tenzij wij weer teruggaan naar het standpunt 
van A n g 1 e en tevreden zijn met een normale occlusie, 
zonder meer, dus zonder het esthetisch element in den zin van 
A n g l e hierin te betrekken. 

Wanneer wij ons nu afwenden van het oordeel van kunste-
naars en het esthetisch oordeel overlaten aan den orthodontist, 
dan vervallen wij natuurlijk eveneens in zoodanig persoonlijke 
inzichten, dat de meest volkomen willekeur iedere weten-
schappelijke basis aan de Orthodontie zou ontnemen. af b. I 

In esthetisch opzicht heb ik niet de minste bezwaren tegen 
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het profiel van den jongeman, afgebeeld op afb. i. De occlusie 
is normaal, de gelaatsuitdrukking is typisch persoonlijk en 
karakteristiek. Volgens Gnathostaat-methode van Simon  
is deze toestand echter zéér abnormaal, want in plaats van de 
C sup. staat P2 sup. in het orbitale vlak, dus een bi-maxillaire 
protrusie met een verschuiving over de breedte van twee 
elementen. Wij hebben in dit geval te doen met een botsing 

Af b. I 

tusschen een esthetisch inzicht en een stugge wetenschappe-
lijke definieering van het begrip normaal. Geen van beide 
elementen van deze botsing kan mij voldoen. Het esthetisch 
inzicht niet, omdat het volkomen in de lucht hangt en iederen 
wetenschappelijken grondslag mist, de normaal-stelling van 
Simon niet (afgezien van bezwaren, waarop ik in mijn 
volgend artikel terug kom), omdat zij ieder persoonlijk karak-
teristicum door een ver doorgevoerde „gelijkschakeling" 
voorbij ziet. „Die Orthodontie ist nicht identisch mit Gna-
thostatik" schreef H. K i r s t en in een kritische beschouwing 
van de diagnostiek van S i m o n. 
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Ik maak uit deze overdenking op, dat een definieering van 
het begrip normaal wel is waar wetenschappelijk gefundeerd 
moet zijn, maar daarbij zoo ruim en breed van opzet, dat 
het vrijheid laat voor persoonlijke trekken. Doordat deze 
persoonlijke trekken dikwijls verband houden met familie-
gelijkenis zijn we hiermee tevens terecht gekomen op het tweede 
punt in onze bespreking van de moeilijkheden, die oprijzen 
bij een bepaling van het begrip normaal in de Orthodontie. 

b. Onmogelijkheid eener Genetische norm-bepaling voor de Orthodontie 

Wanneer wij na de voorgaande bespreking één stap verder 
gaan, zal het duidelijk zijn, dat het evenmin de taak der Ortho-
dontie kan zijn, om iedere familie-gelijkenis op te offeren 
aan het principe van een scherp begrensd normaal-type. 
Reeds in 1916 schreef N o r d in een artikel over „The Im-
portance of Biology as applied to Dentistry" „ ... and it is 
therefore of great importance to make a careful research into 
the facial relations of the family of the patient before beginning 
treatment". 

Een uitvoerige bespreking over den invloed van het erfe-
lijkheidsonderzoek op orthodontische begrippen is in het 
verband van deze inleidende opmerkingen niet mogelijk. 
Over deze stof zal een afzonderlijk artikel worden geschreven. 
We moeten hier dus volstaan met enkele algemeene opmerkin-
gen. In de eerste plaats noem ik één van de grondstellingen 
van de erfelijkheidsleer, dat aan iederen verschijningsvorm 
een erfelijke basis ten grondslag ligt. Iedere verschijnings-
vorm van het menschelijk lichaam of een gedeelte daarvan 
is het resultaat van de inwerking van milieu-invloeden (para-
typische factoren) op een erfelijken grondslag (idiotypische 
factoren) . Voor ons is dit alles bijna vanzelfsprekend geworden, 
Omstreeks het jaar 1902 werden door verschillende geleerden. 
Hugo de Vries, Correns, Morgan e.a. de 
wetten van Mendel nader uitgewerkt en bevestigd en reeds 
spoedig bleek, dat ook de mensch als biologisch wezen natuur-
lijk volkomen in dit systeem paste. Niet altijd zijn deze ge-
dachten echter zoo vanzelfsprekend geweest. A n g 1 e, wiens 
wetenschappelijke scholing valt in de tweede helft van de 
vorige eeuw, kon van deze nieuwe inzichten niet op de hoogte 
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zijn. Blijkbaar gold voor hem nog steeds de oude leer der 
epigenesis, (C a s p a r Friedrich Wolff 1756), vol-
gens welke de mensch als een onbeschreven blad papier 
geboren werd en de verschillen in den verschijningsvorm 
slechts konden worden toegeschreven aan de verschillende uit-
wendige invloeden, waaronder het individu opgroeide. Het 
geheele hoofdstuk over „Etiologie of Malocclusion" is dan 
ook in dezen geest geschreven. Een „Malocclusion" kan bij 
A n g 1 e slechts ontstaan zijn door te vroeg verloren melk-
molaren, of blijvende molaren, slechte vullingen en kronen, 
te late doorbraak, overtollige elementen, frenulum labium, 
slechte gewoonten, onvoldoende neusademhaling enz. enz, 
allemaal paratypische factoren. Voor hem gold immers de 
stelling, dat ieder gebit in aanleg normaal is. A n g 1 e kon 
van de moderne erfelijkheidsleer niet op de hoogte zijn. 
Erger wordt de fout echter, wanneer H e r b st nog in 1912 
schrijft: „Ein normales Zahnmaterial lässt sich stets zur nor- 
malen Okklusion und Zahnbogenform bringen". En nog 
erger maakt Carl  H e r b e r, het daarna door te schrijven: 
,,Die Form des Kiefers, wie die Stelling der Zähne, sowohl 
in der normalen wie abnormalen Form, sind lediglich Pro- 
dukte der Lebenslage und als solche unabhängig von der 
Vererbung". 

Wij weten, dat ten opzichte van ons kauwapparaat ieder 
pasgeboren individu het product is van een kruising, waarbij 
erffactoren van vaders- en moederszijde beide, in een dikwijls 
zéér disharmonische samenvoeging, aanwezig zijn. Wij weten 
verder, dat ook bij den mensch deze domesticatie de gemid-
delde kenmerken in verschillende richtingen heeft verschoven. 

Moeten wij de gemiddelde lengte van de Nederlandsche 
mannen als norm aannemen ? Wij zouden dan vervallen in 
de fout, die Simon gemaakt heeft, door uit een populatie 
(mengsel) een normaal-gebit voor Duitschland te construeeren. 
Bovendien staan we bloot aan een geregelde wijziging van een 
dergelijk-normaal type, want de lichaamslengte van den 
Nederlander neemt de laatste 5o jaren niet onbelangrijk toe. 
Thans geldt 25 cm als normaal voor den afstand van scherp 
zien. Steeds grooter wordt echter het aantal van hen, die 
reeds op jeugdigen leeftijd bijziende zijn. Ook hier weer een 
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verplaatsing van de norm, die een lichamelijke eigenschap 
ondergaat. Ik geloof, dan ook, dat wij de poging om het norm-
begrip vanuit de erfelijkheidsleer te benaderen, gerust kunnen 
besluiten met de woorden van Dr. M. A. van Her we r-
d e n: „Wanneer men de erfelijkheid van den mensch be-
handelt, is theoretisch een indeeling in normale en afwijkende 
eigenschappen een hoogst willekeurige". 

c. Ook de Anthropologie verhoogt de moeilijkheden. 

Ten overvloede zij allereerst opgemerkt, dat van een Neder-
landsch ras als groep van menschen die allen een aantal erfelijke 
en lichamelijke kenmerken bezitten welke hen onderscheiden 
van andere dergelijke groepen, géén sprake is. Op grond van 
een gemeenschappelijke geschiedenis, staatsinstelling, bescha-
vingsvorm, taal enz., vormen wij het Nederlandsche Volk. 

Dit Volk is in hoofdzaak een mengsel van de Homo nor-
dicus en van het Alpine ras, waarvan de vertegenwoordigers 
in vroegere tijden vanuit het noorden en het zuiden hier 
samenkwamen. Later komen de invallen der Saksers, met een, 
volgens B o 1 k, Slavischen invloed. Nog weer later moet zelfs 
d oor het verkeer met onze koloniën hier en daar een Malei-
schen inslag worden genoemd. Ook de ongeveer i30000 hier 
te lande wonende Joden, vormen met hun Oriëntalide en 
Armenide grondslag een belangrijk ras-element in de samen-
stelling van ons volk. Wanneer wij zien, dat het Nederland-
sche Volk uit een zeer heterogeen mengsel van belangrijk uit 
elkaar loopende rassen bestaat, en wij bedenken daarbij, 
dat volgens de wetten van Mende 1, erffactoren in een meng-
bevolking niet verloren behoeven te gaan, dan is het al heel 
spoedig duidelijk, dat het onmogelijk is om anthropologisch 
een normaal-type-gebit voor ons land te construeeren. Wan-
neer Simon meent, dat voor het Duitsche Volk wèl te 
kunnen doen, dan staat dit waarschijnlijk meer onder invloed 
van politieke dan van zuiver wetenschappelijke waarden. 

Deze vermenging van rassen heeft ook in Nederland niet 
een gemiddeld-type geschapen. Nog steeds komen na eeuwen 
van kruising in ons land de brachycephale- naast dolicho-
cephale schedels voor, nog steeds euryprosope naast lepto-
prosope aangezichtsschedels. 
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Dit is het duidelijkste bewijs dat de primair vastgestelde, 
erfelijke vorm van den schedel zich met een zekere taaiheid 
voortzet in volgende geslachten. Zoo vond B o 1 k bij 4600 
schedels van Nederlandsche mannen een variatie in den 
Index Cephalicus van 68-93. Zou uit de vermenging een 
gemiddeld type ontstaan, dan zou de variabiliteit een veel 
geringere zijn, dan zij in werkelijkheid is. Wanneer wij een 
oogenblik zouden trachten om voor de twee voornaamste 
typen in ons volk, het Noorsche- en het Alpine-type een norm 
vast te stellen, dan stuiten we echter bovendien op anthropo-
logische bezwaren. In de eerste plaats citeer ik uit het bekende 
standaard-werk van Rudolf Martin „Lehrbuch der 
Anthropologie" blz. 917: „Ein Zusammenhang der Gesichts-
profilierung mit der allgemeinen Gehirnschädelform be-
steht nicht; wiederum ein Beweis für die selbständige Ent-
wicklung der beiden Abschnitte des Kopfskelettes". 

Wanneer wij dus met uiterste zorg de verhouding in het 
gebit gaan bepalen ten opzichte van den schedel, dan komen 
we plotseling tot de ontstellende ontdekking, dat er geen 
correlatie bestaat tusschen aangezichtsvorm en schedelvorm. 
Trachten we ons thans uitsluitend te bepalen tot den aan-
gezichtsschedel, dan blijkt uit uitgebreide metingen bij 
volken en rassen over de geheele aarde, dat men bij den 
aangezichtsvorm niet te veel waarde mag hechten aan ras-
karakteristica, omdat ook hierbij waarschijnlijk gemengde 
overerving in het spel is, zoodat we te doen krijgen met 
groote individueele schommelingen. Door deze gemengde 
overerving kunnen lengtemaat en breedtemaat genetisch 
van verschillende oorsprong zijn. Zèlfs kon in de anthropologie 
totaal geen correlatie tusschen verhemelte en gezichtsvorm 
worden aangetoond. (Mart i n) . 

Ten slotte is zelfs de tandgrootte meer een individueel, dan 
een rassenkenmerk. Uit de uitgebreide publicaties van 
Osborn, Adloff, Bolk, Bluntschli, Remane, 
De Terra en anderen is vast komen te staan, dat we ook 
hieraan geen houwvast hebben, wanneer we met behulp van 
de anthropologie willen trachten om voor een ras de definitie 
van een normaal gebit te geven. Het zou alleen mogelijk zijn, 
langs dezen weg van een normaal type gebit in Nederland te 
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spreken, wanneer na herhaalde kruisingen binnen onze 
grenzen en zonder vreemde invloeden, tenslotte in alle op-
zichten een zeker gemiddelde zou ontstaan. Uit het huwelijk 
van een dolichocephaal, index 73, met een brachycephaal, 
index 83, zouden kinderen geboren moeten worden met een 
index, die omstreeks 78 groot was. Dit is in strijd met de 
werkelijkheid (zie B o 1 k). Uit het huwelijk van een eury-
prosoop, index 84, met een leptoprosoop, index 94 moesten 
we uitsluitend kinderen zien van het mesoprosope type, 
index ongeveer 89. Ook dit gebeurt niet. We zouden zelfs, 
wanneer de vader een leptostaphyline verhemelte had van 70 
en de moeder een brachystaphyline index van 90, weer bij 
de kinderen een index van 8o willen vinden. Zelfs zouden 
dan de groote tanden van moeder en de kleine van vader 
een gemiddelde tandgrootte bij de kinderen moeten doen zien. 

Al deze voorwaarden zijn echter niet aanwezig, doordat erf-
factoren niet verloren gaan, in vele gevallen geen intermediaire 
toestand veroorzaken en zelfs in recessieven vorm, na vele 
geslachten, nog weer te voorschijn kunnen komen. Wanneer 
wij trachten om de Orthodontie te plaatsen op de breede 
basis van algemeen biologische wetten en begrippen, wordt 
het aantal moeilijkheden om tot juiste definitie van het be-
grip normaal te komen zoo groot, dat de vraag zich tenslotte 
aan ons opdringt, of wij niet terug moeten naar de eenvoudige 
gedachte van An g 1 e, dat de normale occlusie in laatste 
instantie het einddoel moet zijn in de taak van den Ortho-
dontist. Dat dit eindresultaat echter zelden in een of andere 
normale relatie zal staan met de overige lijnen van aangezicht 
of schedel, moge uit het voorgaande duidelijk zijn geworden.. 

Wel zullen we mogen spreken van een harmonisch even-
wicht, maar dan niet op de basis van een algemeen normaal-
stelling, maar met behoud van persoonlijke karakteristica. 

Zoo zouden we dan tenslotte komen tot een zuiver indivi-
dueele therapie in de orthodontie, waarmee echter geenszins 
gezegd is, dat we de instelling van het gebit ten opzichte van 
de overige deelen van den schedel mogen verwaarloozen. 
Doch hierover in een volgend artikel. 

Arnhem, Februari 1940.   



ORTHODONTISCHE BEGRIPPEN, 

ORTHODONTISCHE PROBLEMEN, 

IN VERBAND MET HET GROEIPROCES 

VAN AANGEZICHT EN SCHEDEL 

DOOR 

J. A. C. DUYZINGS, tandarts. 

616.314 089.23 

V. 

Het dynamische krachtensysteem, eenerzijds beheerscht 
door histologische en physiologische factoren, waarvan wij 
nog weinig met zekerheid weten, anderzijds „geleid" door 
het ingrijpen van den orthodontist, gaat zoo ten slotte over 
in een statischen toestand, die het mèer of minder bevredigend 
eindresultaat vormt. 

Van hoe groot belang, en van hoe groote beteekenis voor 
het al of niet bevredigende van het eindresultaat het is 
dat de orthodontist het physiologisch proces zoo zorgvuldig 
mogelijk observeert vanaf het begin, om zelf het meest gunstige 
tijdstip van eventueel ingrijpen te kunnen bepalen, moge 
ten slotte nog eenigszins uitvoerig worden besproken naar 
aanleiding van het proces der plaatsing en verplaatsing van 
de blijvende Cuspidaat. (Zie afbeelding i en 2, 3 en 4). 

Wanneer bij een protrusie van „beengen" oorsprong de 
P1  op lateren leeftijd (i3 jaar) wordt geextraheerd, dan heeft 
toch het „groeien" van de Cuspidaat al dien tijd invloed 
uitgeoefend op den groei van den processus alveolaris daar 
ter plaatse. De behandeling bestaat dan verder gewoonlijk 
in het stabiliseeren van de beide praemolaren en de eerste 



Af b. l . Schedel van een kind van 6 jaar, geplaatst in de Frankforter 
Horizontale. 

De blijvende Cuspidaat ligt als kiem palatinaal van de melkcuspidaat, maar 
faciaal van de blijvende tweede Incisief en gedeeltelijk boven de kiem van de eerste 
Praemolaar. 
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Af b. 2. Schedel van een kind van 61/2  jaar, geplaatst in de Frankforter 
Horizontale. 

Afb. 2. Bovenkaak van een kind van 2 jaar, geplaatst in de Frank-
forter Horizontale. 



Afb. 5. Nadat de beide Cuspidaten in een zeer jong stadium zijn verwijderd, werden de front-
tanden naar linguaal gebracht en gehouden. 



Afbeelding 6. 



Afbeelding 6. 



Afbeelding 7. 
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molaar, zoodat deze zich niet mesiaalwaarts verplaatsen 
kunnen, en in een palatinaalwaarts drukken van het front.  

Het tandstelsel wordt wel gewijzigd, de incisale rand van de 
snijtanden komt omlaag, de beet wordt „dieper", maar de 
hoeveelheid been als massa wordt niet beinvloed! De foutieve ont-
wikkeling is noodeloos lang doorgegaan. Eerder ingrijpen 
zou beter resultaat hebben opgeleverd en vlugger! Ter 
hoogte van de apex van de Cuspidaat is het been blijven 
bestaan. De lip-rand wordt daar niet meer gesteund door het 
tandstelsel. Het uiterlijk krijgt iets „nijdigs". 

De tandboog is verkleind maar de te groote beenboog is gebleven! 
Men denke zich daarentegen dit zelfde geval eens behandeld 

op 7 jarigen leeftijd door verwijdering van den nog niet 
doorgebroken blijvenden hoektand met bijbehoorend tand-
zakje. Door dezen chirurgischen ingreep wordt daar ter 
plaatse de beenontwikkeling nu stellig beïnvloed, hetzij 
geremd, hetzij opgeheven. 

De incisief-been-partij is nog niet door de zich in de rij 
dringende hoektanden mesiaalwaarts opgeduwd, en kan nu 
met een eenvoudig apparaat tegen de incisivi op haar plaats 
gehouden worden. (Afbeelding 5). 

De zich ontwikkelende praemolaar schuift nu ongehinderd 
zooveel naar voren, dat hij contact maakt met de IZ  onder 
invloed van de krachten, die zich bij den dorsalen aangroei 
van de kaken ontwikkelen. 

Verwijdering van de P1  in plaats van de C is in zoo'n 
jong stadium uitgesloten, daar de naburige, zich ontwikke-
lende kaakholte zich te dichtbij bevindt om geen complicatie 
behoeven te vreezen. 

Het uiteindelijk resultaat is volkomen bevredigend. Het 
aangezicht wordt niet in uitdrukking en wezen veranderd. 
Het kind groeit geleidelijk op in een gezichts-type, dat door 
ons ingrijpen bewaard werd voor een onbevredigend 
protrusie-uiterlijk. 

Niet alleen de tandboog, maar ook de beenboog is nu verkleind! 
Het wisselings-proces van de Cuspidaat is als het ware 

uit het geheel der wisseling uitgelicht. Immers is de ongeboren 
hoektand nu weggenomen vóórdat hij tot beengroei aan-
leiding gaf op den leeftijd, waarop het melkgebit nog een 
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mooi aaneengesloten boogvorm vertoont, de melktanden 
meestal loodrecht uit den processus alveolaris uitsteken, en 
de blijvende Cuspidaat nog als kiem palatinaal ligt van de 
melkhoektanden. 

Het spreekt vanzelf, dat voor een echte „tanden"-protrusie 
het geval geheel anders ligt. Daar is de kaakboog zelf niet, 
of niet veel te groot. Het zou daar weinig zin hebben den 
groeifactor van den naar buiten komenden hoektand geheel 
uit te schakelen. De beenboog behoeft niet verkleind, of liever 
niet klein gehouden te worden. 

Indien men hier dan ook op 13-jarigen leeftijd de P1  
extraheert, dan gelukt het meestal zeer wel den hoektand 
op diens plaats te brengen, en zoo het uiterlijk van den 
patiënt te verbeteren. 

Zeer gunstig is dan zelfs het resultaat, wanneer de hoek-
tanden door gebrek aan ruimte in ectosteem stonden. 
(Afbeelding 6, met te bezigen apparaat.) 

Dat men bij elk geval nauwkeurig en individueel de aetio-
logie dient vast te stellen en de diagnose te bepalen, moge 
blijken uit afbeelding 7. 

Het betreft hier een meisje van z 1 jaar. Op den leeftijd 
van i 1/2  jaar werd aan beide zijden een operatie aan den 
Sinus Maxillaris ondernomen, wegens een heftige ontsteking. 

Van dezen ingreep ondervond niet alleen de Sinus Ma-
xillaris den invloed op zijn verdere ontwikkeling, maar tevens 
sneuvelde daardoor de aanleg van de blijvende Cuspidaat. 

Dat hier de beide Praemolaren niet mesiaalwaarts geduwd 
werden, is oorzaak van den zeer kleinen Sinus Maxillaris, 
die nu bestaat. 

De heele bovenkaak ondervond tevens hierdoor een rem-
ming in zijn groei, zoodat alle fronttanden in linguaalbeet 
zijn komen te staan. 

Het is dus vanzelfsprekend, dat Profiel-Röntgenfoto's, ondersteund 
door partieele-Röntgenfoto's, in deze gevallen een absolute noodzaak 
zijn voor het vaststellen van een goede diagnose en prognose. 


