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STELLINGEN 

1. Een dieettherapie heeft geen waarde bij de behandeling van 

de strophulusaanval en kan recidiven niet voorkomen. 

2. Het Golgi-apparaat dient waarschijnlijk als een artefact 

beschouwd te worden. 

3. Bij de epitympanale vorm van de acute otitis media, verdient 

het aanbeveling om ter verbetering van de afvloed, na het 

uitbruisen van het oor, een adrenalineoplossing 1/2000 in te 

druppelen. 

4. In het bijzonder bij de behandeling van huidziekten, waarbij 

men de z.g. huisallergenen van belang acht voor de aetiologie, 

denke men aan de aanwezigheid van emotionele factoren. 

5. Het streptomycine in een dosering van 1 gram per dag, is 

een waardevol middel bij de behandeling van de bot- en 

gewrichtstuberculose. 

6. Het is waarschijnlijk dat er een nauw verband bestaat tussen 

het optreden van carcinoom in de tractus respiratorius, en 

het roken van cigaretten. 

7. Het ulcus cruris zal men als regel in het ziekenhuis dienen 

te behandelen. 

8. Popularisering van medische wetenschap diene men zoveel 

mogelijk tegen te gaan. 
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INLEIDING 

Indien men zich om een of andere reden geroepen voelt, om op dit 
ogenblik de litteratuur na te slaan over het onderwerp: strophulus in- 
fantum, dan zal blijken, dat de recente dermatologische en paediatrische 
litteratuur zeer arm is aan publicaties over dit thema, en dat men min- 
stens 10 jaar terug zal moeten gaan om in een periode te geraken, waarin 
de strophulus infantum blijkbaar „in de mode” was. 

Bij dit litteratuur-onderzoek zal dan tevens blijken, dat de inleidende 
woorden, door Täte geschreven in 1935 als inleiding op een uitstekende, 
maar o.i. onopgemerkt gebleven studie over de strophulus infantum, tot 
op heden nog niets van hun waarde verloren hebben: 

„Although papular urticaria is, perhaps the commonest of all the skin 
disorders in childhood, it receives but scant mention in most of the 
textbooks on dermatology or pediatrics, and relatively few systematic 
investigations of the disease have been made. 
This neglect can doubtless be attributed to the benign character of the 
complaint: it is not a direct menace to life, nor does it constitute a per- 
manent disability. 
Nevertheless it is an important childish ailment, not only on account 
of its great frequency, but also because it occasions a good deal of 
misery in those whom it afflicts, and much anxiety in those responsible 
for their care.” 
Is deze stilte rondom de strophulus infantum wellicht hierop terug te 

voeren, dat aetiologie en therapie van deze aandoening geen problemen 
meer voor ons betekenen? 

Een critische beschouwing van de verschillende theorieën over de oor- 
zaak van deze zo frequent voorkomende ziekte, brengt aan het licht, dat 
eenstemmigheid verre te zoeken is. 

Voorts blijkt, dat als gevolg van deze verschillende inzichten, evenzo 
verschillende therapieën worden aangegeven, die grotendeels hierop 
neerkomen, dat men het kind een min of meer streng dieet voorschrijft, 
waarvan de toepassing in de praktijk vaak vele en grote moeilijkheden 
met zich mede brengt voor ouders en kind. 

Het gevoel van onzekerheid neemt bij de medicus practicus nog toe, 
als hij van de ene kant door de klachten van de patiënt en de duur van 
de aandoening gedwongen wordt „iets te doen”, en ziet dat de ouders 
gaarne bereid zijn om offers te brengen, terwijl hij van de andere kant 
gaat vermoeden, dat het kind uiteindelijk geneest óndanks of niettegen- 
staande de correcte uitvoering van de voorgeschreven therapie. 

Naar de aetiologie en de therapie van deze belangrijke aandoening, is 
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steeds de belangstelling uitgegaan van Prof. H. W. Siemens in de kliniek 
voor huidziekten in Leiden. Voortbouwend op gedurende vele jaren 
door hem ondernomen onderzoekingen over oorzaak en behandeling van 
de strophulus infantum, in het bijzonder over het verband tussen 
voeding resp. dieet en strophulus, hebben wij gezocht naar een aetiologie, 
die een betere verklaring zou kunnen geven voor de vele eigenaardig- 
heden van dit ziektebeeld. 

Afgaande op bepaalde kentrekken van het ziektebeeld, hebben wij ge- 
meend, dat er een goede grond aanwezig was, om de strophulus infan- 
tum een infectieus karakter toe te kennen en een rnrw.s-aetiologie als werk- 
hypothese aan te nemen. Uit de ons ter beschikking staande litteratuur 
bleek, dat een dergelijke aetiologie tevoren nooit overwogen is, en experi- 
menten betreffende de aetiologie van deze aandoening vanuit dat ge- 
zichtspunt ondernomen, vonden wij niet beschreven. 

Wij zijn ons ten volle bewust, dat onze experimenten slechts eerste 
schreden zijn op een nieuwe weg, maar wij hopen, dat deze ons uitein- 
delijk zal voeren tot een rationele therapie van deze belangrijke aan- 
doening. 



HOOFDSTUK I 

HET ZIEKTEBEELD 

INLEIDING 

De strophulus infantum is een aandoening die frequent bij jonge kin- 
deren en zelden bij volwassenen voorkomt. 

Het klinische beeld wordt gekenmerkt door het optreden van een 
bepaald type huidafwijkingen. Hieraan gaan in vele gevallen lichte pro- 
dromale verschijnselen vooraf. 

Willan, voortbouwend op het werk van Plenck, heeft in de grote groep 
huidaandoeningen, die gekenmerkt worden door het optreden van papéis 
bij jonge kinderen en samen werden gevat onder de benaming: strophu- 
lus, 5 types onderscheiden. 

Deze waren: de strophulus intertinctus, de str. albidus, de str. confer- 
tus, de str. volaticus en de str. candidus. 

De benamingen: str. confer tus en str. volaticus, hadden betrekking op 
het karakter van de uitzaaiing van de efflorescenties, de overige bena- 
mingen doelden een typering te geven van de efflorescenties. 

Bateman heeft in 1824, een omschreven ziektebeeld onderscheiden dat 
in de „strophulus groep” thuishoorde, en hieraan de benaming: lichen 
urticatus gegeven. 

Deze aandoening werd later door Hebra: urticaria papulosa genoemd, 
welke benaming in Angelsaksische landen is blijven voortbestaan als: 
urticaria papulosa (Barber), papular urticaria (Hallam) en elders als: 
urticaria chronica infantum. 

Hardy en met hem andere Franse dermatologen, bleven in de bena- 
ming: strophulus pruriginosus, trouw aan de afkomst van de aandoening 
uit de strophulus-groep. 

Brocq heeft de aandoening beschreven als: prurigo simplex aigu (pru- 
rigo simplex acuta infantum s. adultorum). Huet wil de benaming: pru- 
rigo simplex acuta, gereserveerd zien voor het ziektebeeld bij volwassenen 
daar de aandoening bij volwassenen, in tegenstelling tot het ziektebeeld 
bij kinderen, meer een monomorph karakter zou bezitten. Carol ziet wei- 
nig verschillen, afgezien van het voorkomen van bulleuze efflorescenties 
bij kinderen. 

Een benaming die steeds meer veld wint, is die van strophulus (stro- 
phulus infantum, strophulus adultorum). 

In deze studie houden wij ons aan de benaming: strophulus infantum, 
(strophulus). 

In die gevallen, waarbij wij de aandoening bij volwassenen zagen op- 
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treden, konden wij geen principiële verschillen waarnemen met het ziek- 
tebeeld zoals wij dat kennen bij kinderen. (Bulleuze efflorescenties kan 
men óók bij volwassenen observeren!). Om deze reden zien wij de nood- 
zakelijkheid niet, om zoals Huet, aan het ziektebeeld bij volwassenen 
een volkomen afwijkende benaming toe te kennen. 

Populaire benamingen van de strophulus infantum zijn o.a.: galbulten 
(Nederland), Toothrash (Engeland), Zahnpocken (Duitsland), Feux de 
dents (Frankrijk). 

A. DE PRODROMALE KLACHTEN 

Bij het opnemen van de anamnese, hoort men van de ouders, dat het 
kind één à twee dagen voorafgaande aan het optreden van de afwijkin- 
gen aan de huid, tekenen van een lichte algemene malaise vertoonde. 
Bijna steeds zijn het vage en algemene klachten: het kind had weinig 
eetlust, het was hangerig en prikkelbaar, het huilde spoedig en sliep 
onrustig en in sommige gevallen kregen de ouders de indruk, dat hun 
kind enigszins koortsig was. 

Dat de bovenomschreven lichte prodromale verschijnselen tot het 
beeld van de strophulus infantum behoren, kan men algemeen beschre- 
ven vinden in de strophulus litteratuur. Naast deze lichte algemene 
klachten wordt in het bijzonder in de Franse litteratuur gewezen op 
maagdarmstoringen die aan de huidverschijnselen vooraf zouden gaan, 
door anderen wordt dit tegengesproken. (Täte). 

Bij onze patiënten kregen wij niet de indruk, dat maagdarmstoringen 
tot de prodromale verschijnselen zouden behoren: slechts in een enkel 
geval zou er een lichte dyspepsie of obstipatie aanwezig geweest zijn. 

Klachten van de kant van de tr. respiratorius, oor- en keelklachten 
worden niet beschreven en wij hebben ze ook niet opgemerkt onder onze 
patiënten. 

Over gegevens betreffende afwijkingen in het bloedbeeld en de be- 
zinkingssnelheid in het prodromale stadium, beschikken wij niet, en in 
de ons ter beschikking staande litteratuur konden wij hierover geen ge- 
gevens vinden. 

Algemeen vindt men in de litteratuur over de prodromale verschijn- 
selen beschreven, dat er in het prodromale stadium een lichte tempera- 
tuursverhoging kan zijn, maar exacte opgaven hierover ontbreken. Ook 

in onze gevallen hebben wij vrij frequent van de ouders gehoord, dat hun 
kind koortsig geweest was. In vier gevallen was de temperatuur opgeno- 
men en deze zou in de avond, rectaal gemeten: 38.2, 38.4, 38.7 en 38.9 C. 
geweest zijn. 

Volgens de ouders zou in deze gevallen de temperatuur weer normaal 
zijn geworden, nadat de aandoening manifest geworden was. 

De prodromale verschijnselen zoals wij die beschreven hebben, blijken 
anamnestisch in vele gevallen van strophulus infantum aanwezig te zijn. 
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daarnaast zijn er ook vele gevallen, waarbij men van de ouders niets 
hoort over prodromale klachten. Daar het echter bij de strophulus in- 
fantum vrijwel steeds gaat over lichte klachten, is een negatieve anam- 
nese niet steeds bewijzend voor het ontbreken ervan! Veel hangt af van 
de intelligentie en de oplettendheid van de ouders. 

B. DE AFWIJKINGEN AAN DE HUID 

Nadat er 1 tot 2 dagen lichte algemene klachten hebben bestaan, ver- 
tonen zich afwijkingen aan de huid. In andere gevallen gebeurt dit zon- 
der dat er prodromale verschijnselen aan zijn voorafgegaan. 

Men krijgt de indruk, dat de eerste verschijnselen veelal gedurende 
de nacht optreden: vaak komt het voor, dat het kind erg onrustig slaapt 
of wakker wordt, geplaagd door een hevige jeuk. Bijna steeds zien de 
ouders de eerste afwijkingen in de morgen, bij het ontwaken van het 
kind. 

De strophulus-efflorescentie 

De eerste afwijkingen die wij kunnen waarnemen, zijn rode vlekken 
die meestal iets verheven zijn en veelal een onregelmatig gevormde en 
onscherpe begrenzing hebben t.o.v. de omgeving. In andere gevallen zijn 
ze min of meer cirkelvormig en soms zijn ze vlak met een vrij scherpe 
begrenzing t.o.v. hun omgeving. Deze primaire efflorescenties heb- 
ben een middellijn van ongeveer 1 cm., maar afwijkingen in beide 
richtingen zijn niet ongewoon. In een vroeg stadium van de aan- 
doening kunnen deze primaire efflorescenties gelijken op een urtica, 
maar toch is er reeds vroegtijdig een verschilpunt: bij diascopie ziet men 
nl. centraal in de efflorescentie een klein witachtig vlekje, dat in de 
Franse litteratuur vergeleken wordt met een „goutte de cire”. Bij palpa- 
tie voelt men op die plaats een kleine induratie. 

De volgende verandering die wij kunnen waarnemen is, dat er op de 
plaats waar aanvankelijk de kleine induratie te zien was, een papel gaat 
ontstaan. Deze verandering kunnen wij in vrijwel alle primaire efflores- 
centies waarnemen, enkele uren reeds na het ontstaan ervan. Bij een 
enkele primaire efflorescentie gebeurt dit soms niet en dan zien we de 
efflorescentie meestal binnen een dag verdwijnen zonder sporen na te 
laten. 

Deze strophulus-papel heeft de volgende kenmerken: 
Allereerst is de consistentie ervan vrij vast, en een kleine papel is vaak 

beter voelbaar dan zichtbaar. 
De kleur van de papel is rood, met nuancering naar de lichtere of 

meer donkere kant. 
De vorm ervan is meer conisch dan halfrond, en de grootte varieert 

tussen die van een speldeknop en een erwt; meestal is de middellijn on- 
geveer 3 mm. 
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De strophuluspapel is door Tommassoli een „sero-papule” genoemd en 
dit niet ten onrechte: reeds in een vroeg stadium kan men bij diascopie, 
centraal in de top van de papel, een klein geelachtig vlekje zien. De 
papel heeft nl. in zijn top een klein en diep gelegen vesikeltje, dat ge- 
vuld is met sereus vocht (Afb. I), en deze vochtophoping is het die zich 
bij diascopie voordoet als een klein geelachtig vlekje. 

Ook op een andere wijze kan men de aanwezigheid van dit vesikeltje 
aantonen, doordat men nl. met een hele dunne naald in de top van de 
papel prikt: men ziet dan een klein druppeltje vocht uittreden. 

Het vesikeltje is vaak reeds kort na het ontstaan van de papel ma- 
croscopisch zichtbaar, vooral bij een goede zijdelingse belichting. In een 
later stadium kost het over het algemeen weinig moeite om het kleine 
vochtblaasje te zien, daar dit nl. groter wordt, en kan gaan promineren. 
Vaak wordt de vochtophoping zo groot, dat er typische vesikels ont- 
staan (Afb. 2), soms bullae, tot kersgrote toe. Bullae kan men een enkele 
keer op de romp zien, maar een voorkeursplaats zijn de handen en voe- 
ten. (Afb. Ba en b). 

Een volgende eigenschap van de strophulus infantum is, dat men niet 
één efflorescentie kan zien ontstaan, maar vele efflorescenties tegelij- 
kertijd: het lijkt alsof er op een gegeven ogenblik een uitzaaiing van 
efflorescenties heeft plaats gevonden. Een volgende eigenschap is, dat 
deze efflorescenties heel vaak een groepering vertonen. In een vroeg 
stadium vertoont de huid van een strophulus-patiënt dus een of meer 
groepen papéis, ieder voorzien van een min of meer duidelijk vesikeltje 
en een omgevende rode hof. Naast deze gegroepeerde efflorescenties kan 
men ook solitaire efflorescenties zien en soms een enkele urticariele ef- 
florescentie zonder papel. De efflorescenties die er bij zulk een uitzaaiing 
opgetreden zijn, hebben alle dezelfde leeftijd en zijn onderling van het- 
zelfde type. Staan de papéis in de buurt van elkaar, dan ziet men soms 
de omgevende erythemateuze hoven in elkaar overgaan: de papéis zélf 
bewaren evenwel onderling afstand en men ziet ze nooit samenvloeien 
zoals men dat bijv. kan zien van eczeempapels. 

De volgende verandering die men kan waarnemen is, dat de rode hof 
gaat verdwijnen en de papel blijft over. 

In vele gevallen is er van de hof binnen één dag al niets meer te zien, 
in andere gevallen is zij nog enkele dagen aanwezig. 

Vaak kan men in de eerste levensdagen van de efflorescentie de rode 
hof weer te voorschijn roepen, doordat men op de papel wrijft. 

Het aantal papéis dat er bij een uitzaaiing optreedt, bedraagt tussen 
de 5 en 20, maar het kunnen er ook veel meer zijn. 

Een enkel woord nog over de groepering van de papéis: niet zelden 
doet de rangschikking denken aan hetgeen men ziet bij de herpes zoster 
(afb. 4), in andere gevallen lijkt ieder systeem in de groepering te ont- 
breken. 
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Lotgevallen van de strophulus-papel 
Het beeld dat wij tot nu toe van de strophulus infantum hebben ge- 

kregen, is dat van een monomorphe aandoening: nadat de hof is ver- 
dwenen, is de strophulus-papel overgebleven. Deze strophulus-papel 
hebben wij leren kennen als een „sero-papule” met het aspect van een 
papulo-vesiculeuze efflorescentie en wij hebben gezien, dat in sommige 
gevallen de vochtophoping zo sterk kon zijn, dat er bullae ontstonden. 

Aanvankelijk is het oppervlak van de papel glad en glanzend en de 
epidermis over het vochtblaasje staat strak en gespannen. Binnen enkele 
dagen gaat evenwel het vocht in de top van de papel verdwijnen door 
resorbtie, de aanvankelijk gladde en glanzende epidermis wordt rimpelig 
en dof, en gaat ineenschrompelen tot een klein, geelachtig bruin korstje, 
dat vrij adhaerent vastzit aan de top van de papel. (Afb. 5). 

Deze verandering geschiedt in de eerste dagen na het ontstaan van de 
papel. Wordt dit involutie-proces niet door een trauma als bijv. krab- 
ben, gestoord, dan valt het korstje na ongeveer een week af. Van de oor- 
spronkelijke efflorescentie is er dan nog slechts een kleine induratie over, 
die beter te voelen dan te zien is, en korte tijd later is ook die induratie 
verdwenen. 

Het boven beschreven involutieproces verloopt echter maar zelden 
zo ongestoord. De strophulus infantum is nl. een sterk jeukende aandoe- 
ning en daardoor zal het merendeel der papéis stuk gekrabd worden. 
Dit laatste hangt natuurlijk samen met de plaats waar de efflorescenties 
gelegen zijn en met de handigheid die het kind zich heeft eigen ge- 
maakt in het krabben. 

Wordt nu de strophulus-papel opengekrabd, dan ontstaat er een pa- 
pulo-erosieve efflorescentie, en doordat er serum gemengd met bloed 
uittreedt, wordt er een rood, later bruinrood korstje gevormd, dat om- 
geven is door een rode hof. Blijft het hierbij, dan valt het korstje na een 
dag of veertien af. Men ziet dan een kleine rode macula die soms weken 
lang kan blijven bestaan en in de eerste tijd is er nog een kleine induratie 
te voelen. Tot litteken-vorming komt het nooit, en pigment verschui- 
vingen in de zin van hyper- en depigmentatie zijn lang niet zeldzaam. 

Vaak kan men echter zien, dat het kínd als gevolg van de hevige jeuk, 
de efflorescenties steeds weer opnieuw openkrabt, waardoor men de ero- 
sieve en crusteuze efflorescenties steeds groter kan zien worden tot soms 
de grootte van een cent toe. (Afb. 6). 

Het beeld van de aandoening kan nog meer gecompliceerd worden, 
als plaatselijk de efflorescenties door het krabben secundair geïnfecteerd 
worden. Aan de armen, maar in het bijzonder aan de benen, kan er op 
die wijze een ecthyma-achtig beeld ontstaan. 

Bij de strophulus-patiënten, die in de jaren 1931 tot 1949 op de 
Leidse Universiteits Polikliniek kwamen, moest in 42% de uitwendige 
therapie begonnen worden met behandeling van deze secundaire infec- 
tie: de kans op secundaire infectie blijkt dus niet gering te zijn. 
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In dergelijke secundair geïnfecteerde gevallen is een zwelling van de 
regionale lymphklieren niet ongewoon, een enkele keer zagen wij abces- 
vorming, dit laatste uitsluitend in de nek, bij een complicerende impe- 
tigo vulgaris capitis. 

Erysipelas als complicatie zagen wij nooit optreden. 
De bulleuze efflorescenties die men bij voorkeur aan de handen en 

voeten kan zien, gaan niet gemakkelijk kapot, maar worden toch regel- 
matig opengekrabd; secundaire infectie van de bulleuze efflorescenties 
is niet ongewoon. Worden ze niet stukgekrabd, dan drogen ze in en ver- 
dwijnen langzamerhand. 

Ontwikkeling van het huidbeeld 

Slechts heel zelden blijft het bij één uitzaaiing, in den regel ziet men 
gedurende enkele dagen of langere tijd, nieuwe uitzaaiingen van efflores- 
centies optreden. Deze nieuwe groepen van efflorescenties zal men vaak 
op plaatsen van de huid zien ontstaan, waar tevoren niets bijzonders te 
zien was, maar zij kunnen ook optreden temidden van efflorescenties 
van vorige uitzaaiingen. 

De elementen van een nieuwe uitzaaiing zijn wederom alle van een- 
zelfde type en vertonen dezelfde eigenschappen als efflorescenties die 
vroeger zijn ontstaan. 

Ten gevolge van de nieuwe uitzaaiingen en het min of meer gestoorde 
involutieproces van de efflorescenties, ontstaat er een zeer bont en po- 
lymorph huidbeeld. 

Bezien wij de huid van een patiënt, waarbij de aandoening al enige 
tijd bestaat, dan kan men naast elkaar zien: verse strophulus-efflorescen- 
ties al dan niet omgeven door een rode hof, een enkele primaire „urti- 
cariele” efflorescentie zonder papel, voorts papulo-vesiculeuze, erosieve 
en crusteuze efflorescenties, en soms nog bulleuze efflorescenties aan 
handen en voeten. 

Volgens Huet zou men in zeldzame gevallen ook een hypertrophie van 
de lymphklieren met een lichenificatie van de huid kunnen zien ont- 
staan. Dit zouden dan gevallen zijn, gekenmerkt door een hevige jeuk, 
en een snelle opeenvolging in de uitzaaiingen, waarbij de aandoening 
later zou overgaan in een chronische prurigo. 

Bij geen enkele van de vele honderden strophulus-patiënten die wij 
konden observeren en evenmin uit de ziektegeschiedenissen van de jaren 
1931 tot 1945 van de Dermatologische Kliniek in Leiden, hebben wij 
deze overgang gezien of beschreven gevonden. 

Ook in de hardnekkigste recidiverende gevallen zagen wij geen hyper- 
trophie van lymphklieren anders dan in een direct verband met een 
plaatselijke secundaire infectie, en van een voorbijgaande aard. Evenmin 
zagen wij een lichenificatie van de huid ontstaan. 



9 DE AFWIJKINGEN VAN DE HUID 

Plaats van optreden van de Strophulus-efflorescenties 

Algemene regels betreffende de plaats van optreden van de efflores- 
centie zijn: 

1. Er is vrijwel geen plek aan de huid, waar strophulus-efflorescenties 
niét kunnen voorkomen. 

2. Aan de slijmvliezen ziet men nooit efflorescenties. 
Aan stelregel 1 kunnen we echter toevoegen, dat er duidelijke voor- 

keursplaatsen zijn en wel: 
Wangen, nek en schouderstreek. 
Gordelstreek, onderbuik en nates. 
Armen en benen, vooral aan de strekzijden. 
Vaak wordt er beweerd, dat er een bepaalde volgorde in de plaats van 

optreden van de efflorescenties is, in dit verband schrijft Huet: 
„Les lesions.... touchent de préférence la face exterieur des membres 

supérieurs, la région dorso-lombaire, les fesses, le bas ventre. Plus tard 
elles apparaissent sur la partie supérieure du dos et de la poitrine, la 
nuque, les joues et les membres inférieurs. On n’en trouve jamais à la 
partie supérieure de la face ni aux organes génitaux”. 

Bij onze strophulus-patiënten kregen wij niet de indruk, dat een volg- 
orde in het optreden van de efflorescenties zoals Huet beschrijft, een 
regel is: vaak genoeg kan men bijv. precies het omgekeerde zien. Niette- 
min: er zijn voorkeursplaatsen naast delen van de huid, waar men efflo- 
rescenties zelden ziet, zoals voorhoofd, neusrug en bovenlip, voorts de 
okselholten en de genitalia externa. Aan de lippen en labiae min. zagen 
wij nooit efflorescenties. 

Slechts zelden wordt het behaarde hoofd als plaats van optreden ge- 
noemd, het is te begrijpen dat efflorescenties die tussen de haren zitten, 
gemakkelijk aan de aandacht kunnen ontsnappen. Wij zagen echter vrij 
regelmatig efflorescenties op het behaarde hoofd. (Afb. 7 en 8). Hetzelfde 
geldt voor efflorescenties aan de genitalia externa (Afb. 9) en in de 
okselholte. 

C. OVERIGE AFWIJKINGEN 

Algemene toestand van de Strophulus-patiënt 

In acute gevallen van strophulus infantum, lijkt de algemene toestand 
van de patiënt weinig of niet gestoord te zijn. Het kind is overdag vaak 
lastig en vervelend, het huilt spoedig en klaagt over jeuk, en als gevolg 
van de jeuk ’s nachts, slaapt het onrustig en is het overdag hangerig. De 
eetlust is vaak gestoord. Terwijl een lichte temperatuursverhoging in 
het prodromale stadium niet ongewoon schijnt te zijn, bemerkten wij 
daarvan niets meer als de huidaandoening manifest geworden was. 

In het middelpunt van de klachten staat de jeuk. De jeuk vinden we 
bij alle strophulus-patiënten en vaak is deze zeer hevig, overdag zowel 
als in de nacht. In tegenstelling met een patiëntje met scabies, ziet men 
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een strophulus-patiëntje zich vaak hevig krabben als het voor onderzoek 
wordt uitgekleed: het schijnt dat prikkeling van de huid, hetzij mecha- 
nisch of door een temperatuursverschil, een provocerende invloed heeft 
op deze jeuk. 

Bij verschillende auteurs en wel speciaal in de Franse litteratuur, vin- 
den wij maagdarmklachten genoemd als behorende tot het klinische 
beeld. Bij onze patiënten konden wij dit niet bevestigd zien en hierin 
komen onze bevindingen overeen met die van Tate, Czerny, Hallam, 
Karplus en Winkel, die onder hun strophulus-patiënten niet méér darm- 
klachten zagen dan onder normale kinderen. 

Klachten van de kant van de tr. respiratorius, oor, neus en keel be- 
horen niet tot het klinische beeld, evenmin als mictie-klachten. 

In de nazomer van 1949 zagen wij ook enkele gevallen van strophulus 
onder volwassenen. Het ziektebeeld bij de volwassenen bleek hetzelfde 
te zijn als bij jonge kinderen. Ook bij de volwassenen was de voor- 
naamste klacht die van de jeuk, daarnaast bestond er bij een enkele pa- 
tiënt een vermindering van de eetlust en een verhoogde aandrang tot 
slapen. Ook bij de volwassenen zagen wij geen maagdarmklachten. 

De algemene toestand van de strophulus-patiënt kan echter wél on- 
gunstig beïnvloed worden als de aandoening steeds weer recidiveert 
binnen een korte tijd. De voedingstoestand kan dan zeker lijden onder 
de voortdurende jeuk en het slechte slapen. 

In vele gevallen konden wij nog een andere factor verantwoordelijk 
stellen voor de slechte voedingstoestand van het kind. Het is namelijk 
een zeer ingeburgerde gewoonte, om een kind met strophulus een dieet 
voor te schrijven en wel uitgaande van de veronderstelling, dat de stro- 
phulus een allergische reactie zou zijn op het gebruik van bepaalde 
voedingsmiddelen. Nu blijkt het in de praktijk, dat men vrijwel steeds 
zeer positief is in het verbieden van tal van voedingsmiddelen, maar 
dat daar tegenover over het algemeen maar weinig als compensatie ge- 
geven wordt. Op deze dieet-kwestie zullen wij later bij de bespreking 
over de aetiologie van de aandoening uitvoerig terugkomen. Wij zouden 
echter reeds nu willen opmerken, dat wij steeds een ogenblikkelijke ver- 
betering in de voedingstoestand van de patiënt zagen, als wij een einde 
maakten aan het z.g. strophulus-dieet en het kind wederom „alles” lie- 
ten eten. 

Urine-onderzoek 

In enkele publicaties o.a. van Nishiwaki Torn en Egea Bueno wordt 
een regelmatig voorkomende, positieve indican- en urobiline-reactie in 
de urine genoemd. Nishiwaki Torn vond voorts in 3 van 38 gevallen een 
positieve albumen-reactie in de urine. 

In 30 gevallen van strophulus, waaronder 12 gevallen die al enige 
maanden bestonden, hebben wij de urine onderzocht op albumen en 
urobiline, voorts het sediment microscopisch bekeken. In het sediment 
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werden in geen enkel geval afwijkingen gevonden. In 1 geval van acute 
strophulus was de urobiline reactie in de urine positief, in dat geval be- 
stond er een lichte dyspepsie. Deze urobiline-reactie bleek negatief te 
zijn na genezing van de dyspepsie. 

Täte zag voorts onder zijn gevallen nimmer een bacteriurie evenmin 
als Corson en Hallam. 

Faeces-onderzoek 

In verband met de hypothese van Matthieu c.s., dat n.1. de oorzaak van 
de strophulus infantum gelegen zou zijn in de aanwezigheid van een 
specifieke colitis, gekenmerkt door een afwisseling tussen normale de- 
faecatie en obstipatie, terwijl de faeces af en toe slijmerig en „schmierig” 
zou zijn, heeft Tate in een aantal willekeurig uitgezóchte gevallen de 
faeces onderzocht. Hierbij werden er geen tekenen gevonden van een 
overmatige rijkdom van de faeces aan organische zuren, evenmin als 
aanwijzingen voor een overmatig sterke fermentatie. 

In 10, eveneens willekeurig uitgezóchte gevallen, konden ook wij geen 
overmatige fermentatie in de faeces aantonen. 

Het onderzoek op de aanwezigheid van wormeieren leverde evenmin 
bijzondere aanknopingspunten op. 

Bloedonderzoek 

In de litteratuur kan men slechts zeer weinig mededelingen vinden 
over de resultaten van een bloedonderzoek bij de strophulus infantum. 
Tate bepaalde in. 10 gevallen het aantal leucocyten en de celformule. 
Bij dit onderzoek vond hij geen constante afwijkingen. In 2 gevallen zag 
hij een duidelijke lymphocytose en in 2 gevallen een eosinophylic, die 
tijdens het verblijf op de kliniek verdween. Hallam vond in 4 van de 5 
gevallen een eosinophylic, Corson vond een eosinophylic in 7 van de 
25 gevallen. 

In 4 gevallen konden wij de bezinkingssnelheid volgens Westergren 
bepalen in acute gevallen van strophulus. Hierbij vonden wij geen af- 
wijkingen. 

In 37 gevallen hebben wij het aantal erythrocyten bepaald en voorts 
het haemoglobine gehalte. In al deze gevallen werden geen afwijkingen 
gevonden. 

In 63 gevallen, acute zowel als chronische, werd het aantal leucocyten 
bij kinderen tussen 7 maanden en 3 jaar bepaald op een ogenblik, dat 
er een verse uitzaaiing te zien was. Hierbij werd een gemiddelde waarde 
gevonden van 9470. 

Voor de celformule vonden wij als gemiddelde in deze gevallen: 
eosinophielen 8 % 
basophielen 0,5 % 
staafkernigen 1.5 % 
segmentkernigen 39 % 
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lymphocyten 50 % 
monocyten 1 % 

Aangezien bij bovengenoemde onderzoekingen slechts rekening is gehou- 
den met de aanwezigheid van een acute eruptie, geven wij de gevonden 
waarden zonder verder commentaar. 

In 6 gevallen hebben wij de celdifferentiatie in het uitstrijkpreparaat 
nagegaan tijdens de opname. In deze gevallen zagen wij geen duidelijke 
veranderingen optreden in de celformule. 

Chemisch bloedonderzoek 

Volgens Barber en Oriel zou er bij allergische aandoeningen op het 
hoogtepunt van de aanval, een vermeerdering van het gehalte aan amino- 
zuren en een vermindering van het gehalte aan chloriden in het bloed 
aan te tonen zijn. Täte heeft dit bij een aantal patiënten met strophulus 
nagegaan, maar kon het bestaan van deze afwijkingen niet bevestigen. 

In verband met publicaties, dat toediening van alcali een gunstige in- 
vloed op het verloop van de strophulus zou hebben, heeft hij in een 
drietal gevallen de pH van het bloed en de alcali reserve bepaald. 
In deze 3 gevallen vond hij geen abnormale waarden. Uit dit negatieve 
bevinden concludeerde Täte, dat een verlaagde alcalireserve geen essen- 
tiële conditie is voor het optreden van de strophulus en voorts dat een 
normale alcalireserve geen bescherming er tegen bood. 

Koolhydraa t-stofw isse ling 

Over de koolhydraat-stofwisseling bij de strophulus infantum vonden 
wij een publicatie van Egea Bueno, waarin de resultaten worden be- 
schreven van een onderzoek bij 10 kinderen tussen de 6 maanden en 
8 jaar. 

Egea Bueno vond een normale alimentaire glycaemie, en in 1 geval 
een prediabetische curve. De galactose-proef zou in alle gevallen positief 
geweest zijn. In de urine vond hij een vermeerdering van de urobiline en 
van het urobilinogeen. 

Afgaande op deze resultaten komt hij tot de conclusie, dat er bij de 
strophulus infantum een insufficientie van de lever aanwezig moet zijn, 
die zich zou uiten door een gestoorde pexische functie. 

Een bevestiging van deze onderzoekingen konden wij in de litteratuur 
niet vinden. 

D. KLINISCHE VORMEN 

Uitgaande van de observatie, dat de strophulusgevallen onderling ver- 
schillen vertonen, wat betreft de hoeveelheid sereus vocht die er in de 
papel wordt uitgescheiden en voorts wat het aantal en de uitbreiding 
van de efflorescenties betreft, heeft men bij strophulus infantum verschil- 
lende vormen onderscheiden. 
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Er zijn gevallen, waarbij er zoveel sereus vocht macroscopisch in de 
papel wordt afgescheiden, dat de efflorescenties gelijken op die van de 
Varicellas of zelfs op die van de Variola. Dergelijke gevallen zijn door 
Hutchinson beschreven als een: „Prurigo vaccinal ou Varicelleux”. Zeer 
frequent zijn dergelijke gevallen niet. 

Van de talrijke vormen die Willan en zijn tijdgenoten hebben onder- 
scheiden in de strophulus, wil Huet er slechts 2 bewaard zien, en wel 
de strophulus confertus en strophulus volaticus. 

De naam strophulus confertus wil hij geven aan die gevallen die een 
groot aantal efflorescenties vertonen op het gezicht, de romp en de le- 
dematen. De naam strophulus volaticus daarentegen aan die gevallen, 
waarbij er slechts kleine groepjes van 6 tot 10 efflorescenties te zien zijn 
en waarvan de evolutie zich gedurende verscheidene weken zou voort- 
zetten. 

Men kan zich afvragen of het veel zin heeft, om bij een aandoening 
die binnen korte tijd zulke snelle veranderingen kan vertonen naar uit- 
breiding of genezing, namen te gaan bedenken voor extremen. 

Immers een geval dat men vandaag zou betitelen als een strophulus 
volaticus, kan er over 2 dagen uitzien als een strophulus confertus. 

Tenslotte komt men wel eens gevallen tegen die op het eerste gezicht 
niet aan strophulus doen denken. Dat zijn b.v. die gevallen, waarbij er 
maar één groep efflorescenties te zien is, die voorts niet gelegen is op 
een voorkeursplaats. Zo zagen wij een geval met aanvankelijk slechts één 
kleine groep efflorescenties onder de rechter scapula, in een ander geval 
slechts een kleine groep op de rechter schouder. 

Ook in de litteratuur wordt op dit verschijnsel gewezen. Zo heeft 
Gastinel een patiënt beschreven waarbij er aanvankelijk slechts enkele 
efflorescenties te zien waren in de retro-auriculaire streek. 

De diagnostische moeilijkheden duren in zulke gevallen over het alge- 
meen maar kort: wáár ook gelegen, vertonen de efflorescenties hun ty- 
pische involutie en bij één enkele uitzaaiing blijft het maar zelden. 

Tenslotte zijn er door Gougerot nog z.g. „Formes frustes” beschreven. 
Dit waren gevallen die zich secundair openbaarden door een leuco- 
melanodermie na zonlichtbestraling. Dergelijke gevallen hebben wij niet 
gezien onder ons patiëntenmateriaal. 

E. BESCHOUWINGEN OVER DE STROPHULUS-PAPEL 

1. Urtica en Strophulus-efflorescentie 

Lewis heeft aangetoond, dat een urticariele reactie een „triple res- 
ponse” is op de inwerking van een histamine-achtige stof. 

Door de inwerking van een histamine-achtige stof op de huid, ont- 
staat er een hyperaemie door directe prikkeling van de cutané vaten, 
voorts oedeem en zwelling van het weefsel doordat de permeabiliteit van 
de vaatwand verhoogd wordt, en tenslotte ontstaat er een hyperaemische 
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hof rondom het punt van inwerking, doordat er tengevolge van een 
axonmechanisme, een verwijding optreedt van de arteriolen in de 
omgeving. 

Bij de strophulus infantum gebeurt er echter méér: wij zien een papel 
ontstaan. Het „urticariele” deel van de reactie verdwijnt spoedig, de 
sereuze papel daarentegen is niet zo vluchtig, maar heeft ongeveer 10 
dagen nodig om te verdwijnen. 

We zouden het ontstaan van de strophulus-papel een viervoudig ant- 
woord kunnen noemen. 

Welk agens geeft zulk een viervoudig antwoord bij inwerking? 
Talrijke pogingen zijn er gedaan, om de strophulus-papel experimen- 

teel op te wekken, evenwel zonder resultaat. 
Täte zag bij intracutane injectie van histamine 1/1000 bij strophulus 

patiënten geen strophulus-papel ontstaan, maar wel een urticariele quad- 
del. Bladeren van brandnetels gaven indien zij bij strophulus-patiënten 
op de huid werden geappliceerd, slechts urticariële reacties en geen 
papéis. 

Ook wij zagen bij onze strophulus-patiënten geen papel op de huid 
ontstaan, na intracutane injectie van 1/1000 en hogere verdunningen 
van histamine. De urticariële quaddels die het gevolg van deze injecties 
waren, hadden een vluchtig karakter en verschilden niet van die van 
contróle-gevallen. 

Uitgaande van de gedachte, dat wellicht de duur van de inwerking 
van belang zou kunnen zijn, hebben wij gebruik gemaakt van een zalf 
die op de Neurologische afdeling wordt gebruikt voor het aantonen van 
de jeuk perceptie. Deze zalf bevat 15% bihydrochl. histamini en 15% 
acid. salie, in een vaseline/lanoline basis. Appliceert men deze zalf op de 
huid, dan ontstaat er snel een sterk jeukende, urticariële quaddel. In 
6 gevallen hebben wij deze zalf geappliceerd op de huid van een genezen 
strophulus-patiënt. Daarbij werd de zalf op een flink gedeelte van de 
huid gebracht, bijv. op onderarm of onderbeen en de duur van inwer- 
king bedroeg 10 à 12 uur. In geen enkel geval zagen wij als gevolg van 
deze langdurige inwerking strophulus-papels ontstaan op de plaats waar 
de zalf had ingewerkt. Bij de contróle-patiënten was het resultaat van 
boven beschreven experiment analoog aan dat bij de strophulus-pa- 
tiënten. 

Evenmin zagen wij strophulus-papels ontstaan bij intracutane injectie 
van adrenaline en acetylcholine in verschillende verdunningen. 

A. Sézary en G. Mauriac konden bij een patiënt die overgevoelig was 
voor paardenvlees, een urticariële reactie doen ontstaan door intracutane 
injectie van het antigeen. De patiënt leed voorts aan ulcus molle, en op 
een intracutane injectie van Dmelcos ontstond er op de plaats van in- 
jectie een papel na 18 tot 24 uur. Gaf men nu deze patiënt een intra- 
cutane injectie met een mengsel van beide antigenen, dan zag men eerst 
een urticariële quaddel ontstaan, waarop na 2 à 3 dagen een papel volg- 
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de, die een levensduur had van 2 tot 3 dagen. Volgens genoemde auteurs 
zou dit, overigens geestig gevonden experiment, niet overeenkomen met 
hetgeen er bij strophulus gebeurt, — waarmede wij het volkomen eens 
kunnen zijn —, maar schrijvers beschouwen deze proef als een „Modell- 
versuch”. 

2. Prikkel-provocatie (isomorph prikkel-effect) 

Door Frey is een geval van strophulus beschreven, waarbij er enkele 
efflorescenties opgetreden zouden zijn in het verloop van een krab-effect 
op de linker handrug. Het betrof hier een patiënte, die vanaf haar jeugd 
leed aan recidieven van strophulus infantum. 

Bij onze patiënten hebben wij dit phaenomeen in die vorm niet waar- 
genomen. Soms ziet men op de huid bij een strophulus-patiënt papéis 
ontstaan waarvan de ontstaanswijze enigszins doet denken aan een iso- 
morph prikkel-effect. Het gaat hierbij om kleine papéis, die klaarblij- 
kelijk onder invloed van het krabben, ontstaan op delen van de huid, 
waar tevoren niets bijzonders te zien was. Deze efflorescenties verschil- 
len van de strophulus-papel, doordat zij kleiner zijn, niet vast aan- 
voelen, niet het karakter hebben van een sereuze papel en tenslotte 
binnen enkele uren weer verdwenen zijn. 

Ook in de litteratuur wordt dit merkwaardige verschijnsel beschreven. 

3. Blaarvocht 

In de niet secundair geïnfecteerde gevallen, blijkt de ínhoud van de 
bulleuze efflorescentie steriel te zijn. De blaar bevat serum, waarin en- 
kele erythrocyten, segmentkernige leucocyten, lymphocyten, eosinophile 
leucocyten en cel-detritus. 

Nishiwaki Torn vond in het blaarvocht tot 44% eosinophile leuco- 
cyten. 

In 2 gevallen hebben wij het blaarvocht kunnen onderzoeken, waar- 
bij wij naast enkele segmentkernige leucocyten, lymphocyten en celdedri- 
tus, resp. 5 en 20% eosinophile leucocyten vonden. 

Het blaarvocht bleek steriel te zijn bij aerobe en anaerobe kweek. 

4. Pathologische anatomie 

Epidermis: In een vroeg stadium ziet men, omgeven door oedemateuze 
cellen van het stratum mucosum, een blaasje gevuld met sereus vocht, 
waarin enkele epitheelcellen, lymphocyten, segmentkernige leucocyten, 
en eosinophile leucocyten in wisselend aantal en onderlinge verhou- 
ding. Het plafond van het blaasje wordt voornamelijk gevormd 
door het stratum corneum. In een later stadium ziet men een toename 
van het aantal segmentkernige leucocyten in het blaasje en het plafond 
ervan wordt er eveneens mede doordrenkt. Klinisch ziet men in dit 
stadium het blaasje inschrompelen tot een klein geelachtig korstje. Te- 
gelijkertijd ziet men tengevolge van een plaatselijke necrose, een door- 
braak ontstaan in het stratum Malpighi, waardoor er een communi- 
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catie gevormd wordt tussen het stratum papillare en de Ínhoud van 
het blaasje. 

Cutis: De bloedvaten zijn verwijd en de cutis is oedemateus. In het 
stratum papillare ziet men een cellig infiltraat, dat in hoofdzaak be- 
staat uit segmentkernige leucocyten (Gans, Winkler, Darrier) en een 
matig aantal lymphocyten (Gans, Winkler). 

Volgens Civatte zou het cellig infiltraat in het stratum papillare 
evenals dat rond de vaten, in hoofdzaak bestaan uit mononucléaire 
cellen (in het bijzonder lymphocyten), en voorts zouden er zeer vele 
eosinophile leucocyten in te vinden zijn. 

In fig. 10 en 11 geven wij een photo van een preparaat uit een vroeg 
stadium. In dit preparaat en in het geringe aantal overige preparaten 
dat wij zagen, overwogen in het cellige infiltraat de segmentkernige 
leucocyten boven de lymphocyten en er waren slechts enkele eosino- 
phile leucocyten te zien. 

Volgens Civatte zouden de afwijkingen in de cutis beschouwd m|oe- 
ten worden als de „lesions vraies et caractéristiques” van de strophulus; 
de afwijkingen in de epidermis zouden daarentegen slechts „accidents 
secondaires et inconstants” zijn. Deze opvatting vinden wij ook bij 
Huet, in zijn résumé over de path, anatomische afwijkingen bij de stro- 
phulus infantum: „Les lésions épidermiques restent banales et peuvent 
être considérées comme dues au grattage”. 

Het lijkt ons toe, dat deze mening niet overeenkomt met de kliniek 
van de strophulus infantum. Immers, typerend voor de strophulus is 
het ontstaan van een „sero-papule”, d.w.z. een papel met een vocht- 
blaasje in de epidermis. Deze ophoping van vocht is zelfs in een zeer 
jong stadium reeds aanwezig en heel spoedig na het ontstaan van de 
papel reeds macroscopisch zichtbaar, ongeacht de plaats waar de papel 
gelegen is en ongeacht het feit of er op die plaats gekrabd is. Het is 
juist dat de latere lotgevallen van de oorspronkelijke laesie sterk be- 
invloed worden door het al dan niet ingrijpen van de kant van de pa- 
tiënt, maar dit laatste doet niets af aan het feit, dat de oorspronkelijke 
efflorescentie naast afwijkingen in de cutis, afwijkingen in de epidermis 
vertoonde. 

F. DUUR VAN DE AANDOENING EN RECIDIVEN 

In de voorafgaande beschouwingen hebben wij gezien, dat er bij de 
strophulus infantum, afwijkingen aan de huid optreden: de ziekte 
wordt tot de Huidziekten gerekend. 

De klachten die de patiënt heeft, staan voor een zeer groot deel in 
een direct verband met de aanwezigheid van de afwijkingen aan de 
huid, en zijn op een gegeven ogenblik de huidafwijkingen verdwenen, 
dan wordt het kind als genezen beschouwd. 

Een belangrijke vraag is nu: hoe lang duurt over het algemeen de 
aandoening? 
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De duur van de aandoening wordt door 2 factoren bepaald: 
1. De tijd die de strophulus-efflorescentie nodig heeft om te ver- 

dwijnen, 
2. de duur van de periode, gedurende welke er uitzaaiingen van nieu- 

we efflorescenties optreden. 

In de voorafgaande beschouwingen hebben wij gezien, dat de stro- 
phulus-papel — tenminste als zij niet wordt opengekrabd etc. — een le- 
vensduur heeft van ongeveer 10 tot 14 dagen. Wordt de involutie van de 
papel echter in een belangrijke mate gestoord door herhaald openkrab- 
ben of door secundaire infectie, dan kan het veel langer duren, voordat 
er van de oorspronkelijke efflorescentie niets meer te zien is. 

In de litteratuur vinden wij over de duur van de strophulus slechts 
weinig mededelingen, zo schrijft Huet: 

„L’ensemble de ces poussées dure de quinze jours à deux mois, mais 
les recidives sont constantes jusqu’à l’âge de trois ans au moins. A ce 
moment, les manifestations du prurigo simplex aigu disparaissent, dans 
la règle, définitivement. Dans d’autres cas, les réitérations sont assez 
espacées, mais susceptibles de se répéter jusqu’à l’âge de quinze et de 
même vingt ans”. 

Bij ons patiënten-materiaal bestaande uit ongeveer 500 gevallen, heb- 
ben wij allereerst nagegaan hoe lang de aandoening duurde, vervolgens 
welk percentage later weer een recidief vertoonde en tenslotte tot op 
welke leeftijd er recidiven voorkwamen. 

Duur van de aandoening 

1. In ongeveer 75% der gevallen duurde de aandoening maximaal 
een maand. 

Het verloop van de aandoening in deze gevallen was, dat er ongeveer 
gedurende 1 week vrijwel iedere dag nieuwe efflorescenties te zien wa- 
ren, waarna er geen, of nog een enkele, nieuwe uitzaaiing optrad, maar 
na ongeveer 14 dagen vertoonden er zich geen nieuwe efflorescenties 
meer. 

2. In ongeveer 20% der gevallen duurde de aandoening langer, tot 
ongeveer 4 maanden, In de helft van deze gevallen duurde de aandoe- 
ning ongeveer 2 maanden. 

Het ziekteverloop in die gevallen die langer dan 1 maand duurden 
was in de regel aldus, dat er na een „stormachtig” begin, regelmatig nieu- 
we uitzaaiingen optraden, maar dan in vrijwel alle gevallen niet meer 
iedere dag, maar met vrije perioden van enkele dagen tot enkele weken. 

Het is duidelijk, dat naarmate de vrije periode tussen de uitzaaiingen 
groter wordt, de vraag opkomt, of wij deze laat optredende uitzaaiingen 
niet moeten beschouwen als recidiven van de aandoening. Dit geldt in 
het bijzonder voor die gevallen — die overigens zeldzaam zijn, — waarbij 
men vele maanden lang, tot 2 à 3 jaar toe, regelmatig nieuwe uitzaaiin- 
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gen ziet, met vrije perioden van enkele tot vele weken. In een latere be- 
schouwing zullen wij op deze kwestie terugkomen. 

Recidiven 

Er zijn evenwel een groot aantal gevallen, waarbij het zonder meer 
duidelijk is, dat wij met een recidief te maken hebben, dat zijn nl. die 
gevallen, waarbij het kind, nadat de huid volkomen genezen was, en 
er zich gedurende maanden geen uitzaaiingen hebben vertoond, plotse- 
ling weer nieuwe efflorescenties vertoont, terwijl hieraan prodromale 
verschijnselen zijn vooraf gegaan. 

In ongeveer 1 /3 van onze gevallen, kwam het kind na een periode 
van enkele maanden waarin het volkomen vrij van strophulus-verschijn- 
selen geweest was, weer met een duidelijk recidief van deze aandoening 
op de polikliniek terug. 

In 80 % van deze gevallen kwam dit recidief binnen 1 jaar na het 
eerste optreden. In de overige gevallen was de vrije periode groter dan 
1 jaar. 

Ongeveer 2/3 deel van onze gevallen zagen wij niet meer op de poli- 
kliniek terug in latere jaren, voor een recidief. 

Tot op welke leeftijd recidiven? 

Recidiven van de strophulus infantum kan men frequent zien tot de 
leeftijd van ongeveer 4 jaar; daarboven neemt de frequentie sterk af. 
Strophulus-recidiven boven de 10-jarige leeftijd ziet men zelden en op 
volwassen leeftijd zijn het grote uitzonderingen. 

Over strophulus-recidiven op latere leeftijd schrijft Darier: „II est 
encore assez souvent observé de 15 à 25 ans; on le rencontre beaucoup 
moins plus tard”. 

De opvatting van Darier is niet in overeenstemming met onze erva- 
ringen. Onder het patiënten-materiaal van de Leidse kliniek uit de ja- 
ren 1931 tot 1945, troffen wij 2 ziektegeschiedenissen aan van gevallen 
van strophulus op latere leeftijd. 

Deze patiënten waren bij hun komst resp. 15 en 32 jaar oud. Beide 
patiënten zouden sedert hun jeugd geen strophulus meer hebben gehad. 
Bij deze patiënten was de aandoening binnen enkele weken genezen en 
zij zijn sindsdien niet meer teruggekomen met een nieuw recidief. 

Onder het zeer grote aantal strophulus-patiënten uit de nazomer van 
1949, bevonden zich 15 volwassenen. Onder deze groep waren 13 perso- 
nen afkomstig uit Indonesië en gerepatrieerd in 1949. Alle waren zij 
van gemengd bloed. Deze 13 volwassenen zouden nooit strophulus 
gehad hebben en de aandoening enige tijd na hun aankomst in Ne- 
derland hebben gekregen. Een interessante bijzonderheid is, dat deze pa- 
tiënten voor het eerst in Nederland kwamen. De overige volwassenen wa- 
ren 2 vrouwen, van zuiver Hollandse afkomst, resp. 23 en 28 jaar oud. 
Deze 2 laatste patiënten zouden in hun jeugd wél strophulus hebben ge- 
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had, tot ongeveer het 6de levensjaar telkens recidiverend, en in latere 
jaren zouden zij nog eens een enkel maal strophulus hebben vertoond. 

Vergelijken wij de gegevens van ons patiënten-materiaal met de bo- 
ven geciteerde opvattingen van Huet en Darier, dan menen wij te mo- 
gen concluderen, dat de vooruitzichten voor een strophulus-patiënt niet 
zo somber zijn als genoemde auteurs het voorstellen. 

Het is stellig géén axioma, dat recidiven zullen blijven optreden tot 
het 3de levensjaar en voorts menen wij, dat de kans op een recidief op 
latere leeftijd zéér gering is. 

Vanwaar de tegenspraak onder de verschillende opvattingen over de 
prognose van de strophulus infantum? 

Wij zouden allereerst willen opmerken, dat men voorzichtig moet zijn 
met het beoordelen met het materiaal van een Universiteits-Kliniek, im- 
mers uit de aard der zaak is een dergelijke kliniek een verzamelplaats 
van gevallen die het „hoger op” zijn gaan zoeken. Om ons nu te bepalen 
tot de strophulus infantum: het gevaar is niet denkbeeldig, dat men van 
een weliswaar lastige, maar in wezen toch volkomen benigne aandoening 
als de strophulus infantum, op een Universiteits Kliniek een té ongunstig 
beeld te zien krijgt, en dit laatste wordt heel sterk in de hand gewerkt, 
als bekend raakt dat men zich voor een bepaald ziektebeeld interesseert: 
het spreekuur wordt dan al heel spoedig gevuld met gevallen, „waarmede 
men geen raad meer weet” en met de „uitzonderingen op de regel”. 
Wellicht ligt hierin — geheel of gedeeltelijk — de oorzaak van de me- 
ningsverschillen over de duur der aandoening en recidiven. 

Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn, dat de strophulus infantum 
elders een ander verloop heeft dan in onze streken. 

Een ervaring aangaande deze zeer interessante kant van de kwestie 
hebben wij niet, en van een vergelijkend onderzoek over het verloop 
van de strophulus infantum in verschillende landen en werelddelen is 
ons slechts zeer weinig bekend. 

Volgens Becker en Obermayer zou het beeld van de strophulus infan- 
tum in Amerika enigszins anders zijn dan in Europa. Volgens genoemde 
schrijvers zou het huidbeeld meer papuleus zijn, waarmede waarschijn- 
lijk wordt bedoeld dat aldaar minder duidelijk vesiculeuze en bulleuze 
efflorescenties gezien zouden worden. 

Het lijkt ons toe dat er hier een interessant terrein ligt voor verdere 
onderzoekingen. 



HOOFDSTUK II 

EPIDEMIOLOGIE VAN DE STROPHULUS INFANTUM 

A. GESLACHT VAN DE PATIENT 

Volgens Nishiwaki Torn en Tate, komt de strophulus infantum even- 
veel bij jongens als bij meisjes voor. 

Onze ervaringen komen hiermede overeen. Onder onze patiënten von- 
den wij 48% jongens en 52% meisjes. 

B. EERSTE OPTREDEN VAN DE STROPHULUS INFANTUM 

De strophulus infantum is een aandoening van de eerste levensjaren. 
Zij kan reeds in de eerste levensdagen, vlak ná de geboorte, optreden. 
Onze jongste patiënt was 5 dagen oud, en zijn tweelingsbroertje ver- 
toonde de aandoening 2 dagen later. 

Een dergelijk vroeg optreden is evenwel een uitzondering, maar in de 
litteratuur vinden wij het vaker beschreven. Zo zag Nishiwaki Torn zijn 
vroegste gevallen 4 à 5 dagen na de geboorte optreden, en Täte ver- 
meldt een geval van strophulus bij een zuigeling van 3 dagen oud. 

Over de „voorkeursleeftijd” voor het optreden van strophulus geven 
wij hier eerst enkele mededelingen uit de litteratuur. 

Darier zag de strophulus het meest frequent in de vroege jeugd en wel 
een bijzondere toename van het aantal gevallen bij het begin van de 
dentitie. 

Volgens Jadassohn zou de strophulus bij kleine kinderen veelvuldig 
voorkomen en wel ongeveer vanaf de 3de levensmaand tot het 7de jaar. 

Täte zag 50% van zijn gevallen in het eerste levensjaar optreden, en 
de eerste verschijnselen ervan meestal in de eerste 9 levensmaanden. Tus- 
sen de 6de en 9de maand zag hij een snelle toename van de gevallen. 

Volgens Becker en Obermayer komen de meeste gevallen voor tussen 
het 2de en 7de levensjaar . 

Algemeen wordt aangenomen dat de strophulus infantum een „kinder- 
ziekte” is, met de grootste frequentie in de eerste levensjaren, maar de 
litteratuur is schaars aan nauwkeurige opgaven. 

Wat ons materiaal betreft uit de periode 1931 tot en met 1948 van de 
Leidse kliniek, konden wij in ongeveer 500 gevallen nagaan wanneer de 
aandoening voor het eerst opgetreden was, met de volgende resultaten: 

1ste levensjaar: 35%,der gevallen. 5de levensjaar: 3,5% der gevallen. 
2de „ ^6% >> ” 6de ,, 2% „ „ 
3de „ 15% „ » 7de ,, 1>4% » » 
4de „ 6% „ „ 8ste „ 0,4% „ 
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Ongeveer 70% van onze gevallen traden voor het eerst 
op in de eerste 2 levensjaren, daarna zagen wij een daling. 
(Graphiek I). 

Een opvallend sterke stijging in de 2de helft van het 
eerste levensjaar, zoals Darier en Tat beschreven hebben, 
konden wij bij ons patiëntenmateriaal niet vaststellen: wat 
die gevallen betreft waarbij de aandoening in het eerste 
levensjaar optrad, vonden wij dat 47% gedurende de eer- 
ste 6 levensmaanden en 53% in de 2e helft van het eerste 
levensjaar strophulus kreeg. Na het 3e levensjaar dalen 
dß kansen van een kind om strophulus te krijgen, niette- 
min kan men zo nu en dan het eerste optreden op veel 
latere leeftijd zien: onze oudste patiënt onder deze 500 
gevallen was 11 jaar. Nishiwaki Torn en Tate zagen nog 

strophulus voor het eerst optreden op 13 jarige leeftijd. 
Vergelijken wij onze conclusie met die van boven- 

vermelde auteurs, dan blijkt dat ook voor onze stre- 
ken geldt, dat de strophulus een aandoening van de 
eerste levensjaren is, en wel voornamelijk van de eer- 
ste 2 levensjaren. Merkwaardig is het echter, dat vol- 

gens Becker en Obermayer de meeste gevallen 
zouden liggen tussen 2de en 7de levensjaar. Gaan 
wij bij onze patiënten na, op welke leeftijd zij 

voor het eerst op de Polikliniek 
kwamen, dan vinden wij dat het 

1 2 3 4 5 6 7 8 9~L¡vensjaar 
eerste bezoek van de patiënt niet 

Eerste optreden van de Strophulus infantum. ZOZCGT in het CCfStC levensjaar, 
dan wel op oudere leeftijd ge- 
bracht wordt. (Graphiek II). 

Misschien ligt hierin een ver- 
klaring voor het verschil in opvatting over de leeftijd, 
waarop de strophulus voor het eerst optreedt. Een be- 
vestiging evenmin als een ontkenning van ons ver- 
moeden konden wij overigens niet krijgen. 

Wij hebben reeds gewezen op het merkwaardige 
feit, dat wij in de nazomer van 1949, bij een aantal 

volwassenen uit Indonesië afkomstig, strophulus 
hebben gezien, die zich in deze periode voor het 
eerst bij deze patiënten zou hebben geopenbaard. 

Ook anderen hebben analoge gevallen ge- 
zien. (Mondelinge mdedelingen). Hierop 
zullen wij later nog eens terugkomen. 
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Patiënten uit 1931 tot 1949- (Oermat. Kliniek Leiden.) 
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Leeftijd van de strophulus-patiënt bij eerste bezoek aan de kliniek. 
Patiënten uit de periode 1931 tlm 1943. (Oermat. Kliniek Letden.) 
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C. INVLOED VAN DE SEIZOENEN OP HET OPTREDEN VAN DE 

STROPHULUS INFANTUM 

Hoewel men de strophulus in iedere maand van het jaar kan zien 
optreden, is het toch een bekend feit, dat er in bepaalde maanden van 
het jaar een veel grotere toeloop van nieuwe gevallen te constateren valt, 
dan in andere maanden. 

In de strophulus-litteratuur wordt dit verschijnsel algemeen erkend, 
en ter illustratie geven wij hier de resultaten van de onderzoekingen van 
Täte. 

Tate zag allereerst een kleine top in het late voorjaar. 
Deze kleine top werd gevolgd door een daling en vervolgens door een 

sterke stijging in het aantal nieuwe gevallen, terwijl de meeste nieuwe 
patiënten kwamen in de maand September. Daarna daalde het aantal 
nieuwe gevallen weer sterk om een dieptepunt te bereiken in de winter- 
maanden. 

Ook wij hebben aan ons patienten-materiaal nagegaan, of er van een 
„seizoens-activiteit” sprake kon zijn. 

Bezien wij in een graphische voorstelling in welke maanden van het 
jaar de nieuwe patiënten de polikliniek bezochten, (Graphiek III), dan 

zien wij eveneens een kleine 
top in het voorjaar en wel in 
de maand Maart. Deze kleine 
top wordt gevolgd door een 
lichte daling en vervolgens 
zien wij een sterke stijging 
van het aantal nieuwe geval- 
len in de maand Juli en het 
grootst aantal gevallen blijkt 
te liggen in de maanden Sep- 
tember en October. Deze gro- 
te top wordt gevolgd door 
een sterke daling en een diep- 
tepunt wordt bereikt in de 
maand Januari. 
Ook uit ons materiaal blijkt, 
dat er bij de strophulus in- 
fantum wel degelijk seizoens- 
invloeden merkbaar zijn, en 
vervolgens, dat onze bevin- 
dingen goed overeenkomen 
met die uit de litteratuur. 

Het is te begrijpen, dat men een verklaring heeft gezocht voor dit 
merkwaardige verschijnsel. In verband hiermede heeft men aan 2 fac- 
toren gedacht en wel allereerst aan een verband tussen atmospherische 
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toestanden en de strophulus, en vervolgens aan de invloed van bepaalde 
voedingsmiddelen die in bepaalde maanden in grote overvloed te krij- 
gen zijn. 

Zowel Tate als Haxthausen hebben gezocht naar een verband tussen 
atmospherische toestanden en de strophulus, evenwel zonder een duide- 
lijk resultaat; zo zag bijv. Tate in de zeer warme zomer van 1933 in Bir- 
mingham opvallend weinig gevallen van strophulus. 

De aanhangers van de opvatting dat de strophulus een allergische reac- 
tie is op bepaalde voedingsmiddelen, hebben deze seizoensactiviteit wil- 
len verklaren door te wijzen op de overvloed van fruit in de late zomer- 
maanden en op de vermeerdering van de koolhydraten in de voeding. 

De kleine top in het late voorjaar zou volgens deze theorie verklaard 
kunnen worden, doordat geweckt fruit in die periode een voornaam be- 
standdeel van de voeding, in het bijzonder van de armere bevolkings- 
klasse, zou uitmaken. Op deze kwestie zullen wij in de beschouwingen 
over de aetiologie van de strophulus infantum terugkomen. 

D. STROPHULUS EN SOCIALE OMSTANDIGHEDEN 

In vele beschouwingen over de aetiologie van de strophulus infantum 
wordt een verband gelegd tussen een optreden van strophulus en sociale 
omstandigheden, en wel in het bijzonder tussen een samengaan van stro- 
phulus en slechte sociale en hygienische omstandigheden. 

Heeft de strophulus iets te maken met slechte sociale en hygienische 
omstandigheden? 

Täte zag de ergste gevallen onder de ärmsten, maar zag ze toch ook 
voorkomen in gegoede families, en meent dat de aandoening onder alle 
standen voorkomt. 

Nishiwaki Torn zag tot zijn verwondering onder 540 Chinese kinderen 
geen enkel geval van strophulus infantum, terwijl volgens zijn mening 
de hygienische toestanden zeer veel te wensen overlieten en de Chinese 
keuken bij uitstek „strophulogeen” was! 

Wat onze eigen ervaringen betreft menen wij, dat ofschoon een Uni- 
versiteits Polikliniek niet de meest geëigende plaats is om het voorko- 
men van een bepaalde aandoening onder alle rangen en standen te leren 
kennen, de aandoening inderdaad onder alle standen voorkomt en de 
praktijk buiten de Universiteit wijst dit ook uit. Evenwel trof het, dat 
de gevallen met de meeste recidiven en de „ergste” gevallen, inderdaad 
veelvuldiger voorkwamen onder de armere klasse der bevolking en in ge- 
zinnen waarin de hygienische toestanden te wensen overlieten. 

Later zullen we zien, dat een dergelijk verband ook te verklaren is. 

E. HET GEOGRAFISCHE VOORKOMEN VAN DE STROPHULUS INFANTUM 

Over het voorkomen van de strophulus infantum schrijft Tate dat de- 
ze aandoening een veel voorkomende ziekte bij kinderen is in Europa, 
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en wel vooral in Engeland, Denemarken, Duitsland en Frankrijk. In 
Birmingham zou de strophulus 16% van de huidaandoeningen bij kin- 
deren uitmaken. 

In de Europese litteratuur blijkt men deze mening over het voorkomen 
van de strophulus te delen. 

Nederland vormt geen uitzondering: ook bij ons is de strophulus een 
zeer frequent voorkomende aandoening bij kinderen. 

Wat de Amerikaanse litteratuur betreft, vinden wij bij Duhring en 
Montgomery dat de strophulus in de U.S.A. tamelijk zeldzaam zou zijn, 
volgens Adams en Vaun daarentegen zou de strophulus in het Z.O. van 
de U.S.A. vrij veel voorkomen. 

Volgens enkele mondelinge mededelingen, zou de strophulus in Indo- 
nesië vrij zeldzaam zijn. 



HOOFDSTUK III 

AETIOLOGIE 

„Lichen urticatus is problably one of the 

least understood of the cutaneous diseases 

of childhood". 

Howard Fox. 

A. INLEIDING 

Het probleem van de aetiologie van zulk een frequent voorkomende, 
en een in sommige gevallen uitermate hinderlijke en lastige aandoening 
als de strophulus infantum kan zijn, heeft steeds in het middelpunt van 
de belangstelling gestaan. 

Merkwaardig is het, als wij bedenken dat wij bij de strophulus infan- 
tum, ondanks het een omschreven klinisch beeld is, in de litteratuur zo 
vele verschillende en soms sterk uiteenlopende oorzaken voor dit ziekte- 
beeld opgegeven vinden. 

Het bleek nl. al heel spoedig, dat op iedere theoretische ontstaanswijze 
die bedacht werd, vele gevallen aan te wijzen waren, die daarmede niet 
in overeenstemming waren, zodat er naar een nieuwe verklaring van 
de aetiologie moest worden gezocht. 

Bezien wij nu op dit ogenblik wat er in de litteratuur te vinden is 
over dit onderwerp, dan kunnen wij constateren, dat er enkele auteurs 
zijn die één oorzakelijke factor aannemen, maar dat er aan de andere 
kant velen zijn die menen, dat het ziektebeeld van de strophulus infan- 
tum door talloze oorzaken kan ontstaan. 

Om van het bovenstaande enkele voorbeelden te geven: 
Tate: de strophulus ontstaat waarschijnlijk door een onbekend agens, 

dat op een of andere wijze met de omgeving van de patiënt in verband 
staat; 

Hamburger: strophulus ontstaat uitsluitend door insectensteken; 
Matthieu: verschillende factoren kunnen een specifieke colitis doen 

ontstaan, met de strophulus als reactie; 
Urbach: er is een grote groep endogene naast een grote groep exogene 

factoren, die alle het ziektebeeld van de strophulus infantum kunnen 
veroorzaken. 

Volgens Urbach moeten wij een onderscheid maken tussen een endo- 
gene en een exogene ontstaanswijze. 

De exogene gevallen zouden door exogene factoren veroorzaakt wor- 
den, en wel als allergische reacties op die factoren. Hiertoe zou men 
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moeten rekenen exoallergenen als: huisallergenen, menselijke en dier- 
lijke allergenen, en voorts schimmels. 

Men zou hiertoe ook de insecten kunnen rekenen, die volgens Ham- 
burger en Dietrich waarschijnlijk uitsluitend als de oorzaak van de stro- 
phulus beschouwd moeten worden. 

Bij de endogene gevallen zou meestal de voeding een belangrijke rol 
spelen. Een deel der gevallen zou een alimentair-toxische reactie zijn op 
maagdarmstoringen of op een specifieke colitis (Matthieu c.s.). Andere 
gevallen zou men moeten beschouwen als allergische reacties op bepaal- 
de voedingsmiddelen. 

Warmte, dentitie, vitamine deficiënties, intern-secretorische storingen, 
een gestoorde leverfunctie, koortsende aandoeningen etc., zijn alle fac- 
toren, die een min of meer belangrijke rol zouden spelen bij bovenge- 
noemde alimentaire ontstaanswijzen. 

Tenslotte worden ook die gevallen tot de endogene groep gerekend, 
die een allergische reactie zouden zijn op bacteriële processen en voorts 
op de aanwezigheid van wormen in de tractus digestivus. 

Volgens een enkele mededeling in de litteratuur zou ook de psyche 
een belangrijke rol spelen in de strophulus-aetiologie, en zou „nervous 
exhaustion” de oorzaak van de aandoening kunnen zijn. O.a. meent 
Winnicot, dat de volledig ontwikkelde strophulus de uitdrukking zou 
zijn van een gecompliceerde psychische storing. 

Naast bovengenoemde factoren worden er in de litteratuur nog en- 
kele genoemd, die in bepaalde gevallen „medeverantwoordelijk” zouden 
zijn voor het ontstaan van de reactie. Deze zijn allereerst: het voorkomen 
van allergische aandoeningen, chronische infectieziekten (lues en tu- 
berculose) en chronische intoxicaties bij de ouders, vervolgens: neuropa- 
thie en exsudatieve diathese bij het kind. Tenslotte zouden slechte hy- 
gienische en sociale omstandigheden een rol spelen bij het recidiveren 
van de aandoening. 

In de volgende beschouwingen zullen wij deze verschillende theorieën 
over de aetiologie bespreken. 

Voor een goed begrip van de waarde van deze theorieën lijkt het ons 
goed toe, om allereerst eens na te gaan wat er eigenlijk gebeurt als wij 
een kind met strophulus infantum uit zijn omgeving halen en opnemen 
in de kliniek. 

B. OPNAME VAN DE STROPHULUS-PATIENT 

Betreffende de opname van een strophulus-patiënt kunnen wij de 
volgende regels opstellen. 

1. Een strophulus-patiënt geneest bij opname op de kliniek spontaan. 
2. Een genezen strophulus-patiënt krijgt op de kliniek geen stro- 

phulus. 
3. Het is een grote zeldzaamheid, als men in een kliniek strophulus 

ziet optreden. 
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Ad regel 1: 
De spontane genezing uit zich hierdoor, dat wij in aansluiting aan de 

opname van de patiënt, géén nieuwe efflorescenties meer zien ontstaan; 
bij uitzondering zagen wij in de eerste dagen van de opname nog enkele 
optreden. Tegelijkertijd zien wij de bestaande efflorescenties verdwijnen. 

Hoe lang de duur van het genezingsproces is, hangt af van de huid- 
afwijkingen die aanwezig zijn; de papulo-vesiculeuze efflorescenties zijn 
eerder verdwenen dan de crusteuze, maar in ongeveer 2 tot 4 weken is 
de huid volkomen glad en gaaf. (Af. 12a en b, 13a en b). 

Deze spontane genezing heeft niets te maken met de leeftijd van het 
kind en staat ook niet in verband met de duur van de aandoening vóór 
de opname: een acuut geval geneest evengoed als een geval waarbij de 
aandoening al enige tijd bestond en telkens recidiveerde. 

Wij kunnen dit verschijnsel in ieder jaargetijde waarnemen, of her 
kind in de wintertijd wordt opgenomen of in de zomermaanden, of het 
warm of koud op de zaal is. 

Het is volstrekt onnodig om de kinderen enig dieet of medicament 
te geven: wij kunnen de kinderen „alles” te eten geven, d.w.z. de nor- 
male ziekenhuiskost. 

De spontane genezing op de kliniek werd het eerst door Täte (1935) en 
onafhankelijk van deze door Siemens vastgesteld, die over de eerste door 
hem geobserveerde gevallen door Belinfante (1937) liet berichten. Later 
werd deze sanatio spontanea door andere auteurs bevestigd. Merkwaardig 
genoeg is dit belangrijke feit nog weinig algemeen bekend geworden. 

Om de spontane genezing van een strophulus-patiënt te kunnen zien, 
is het niet beslist noodzakelijk om de patiënt op de kliniek op te nemen: 
onder ons patiënten-materiaal zijn verschillende gevallen, waarbij de 
ouders mededeelden dat hun kind spontaan genas bij een verblijf elders, 
bijv. als het elders logeren ging. Ook het omgekeerde komt voor: in en- 
kele gevallen vertelden de ouders dat hun kind strophulus kreeg, tel- 
kens als het bij een bepaalde familie verbleef waar kinderen waren met 
deze aandoening. Deze kinderen zag men bij terugkomst in het gezin 
spontaan genezen. 

Ad regel 2: 
Zijn bij onze patiënt de huidafwijkingen verdwenen, dan zien wij op 

de kliniek geen recidief optreden. 
Bij ons patiënten-materiaal van 80 kinderen (65 op de Leidse Kliniek 

en 15 in Ziekenhuizen in Haarlem en omgeving), in leeftijd variërend 
tussen 8 maanden en 5 jaar, zagen wij bij een observatie-periode van 3 
weken tot 8 maanden op de kliniek, de strophulus nooit recidiveren. 

Daarentegen kan men soms enkele dagen na het ontslag uit de kli- 
niek, weer nieuwe efflorescenties zien. 

Ad regel 3: 
Volgens Tate is het een grote zeldzaamheid, als men bij een kind dat 

op een kliniek is opgenomen, strophulus ziet ontstaan. 
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Dit geldt niet alleen voor de kinderzaal van de Huidziekten-afdeling, 
maar eveneens voor de andere klinieken! Wij hebben dit in de tien- 
tallen jaren nooit kunnen observeren. 

Het is onze mening, dat er aan de spontane genezing van de strophulus 
patiënt, belangrijke consequenties vast zitten voor onze inzichten in de 
aetiologie en therapie van de strophulus infantum. In de volgende be- 
schouwingen over de aetiologie van de strophulus, zullen wij dit ver- 
schijnsel nog verschillende malen confronteren met de theorieën over de 
aetiologie, die in de litteratuur genoemd worden. 

C. STROPHULUS INFANTUM EN DIATHESE 

Veelvuldig kan men in de strophulus-litteratuur beschreven vinden, 
dat exsudatieve diathese en neuropathie, voorts een familiair voorkomen 
van allergische aandoeningen (asthma, urticaria, hooikoorts etc.), chro- 
nische infectieziekten (lues, tuberculose) en chronische intoxicaties, 
belangrijke predisponerende factoren zouden zijn voor de strophulus. 

Ter illustratie van deze opvatting, geven wij hier de mening weer 
van Huet: 

„lis sont issus de parents souvent atteints de migraine, de goutte, d’ur- 
ticaire, tous symptômes qui indiquent une aptitude de l’individu à réa- 
gir, sous l’influence de causes minimes et nombreuses, par un trouble 
plasmatique à manifestations multiples”. 

Een gefundeerd protest tegen deze algemeen verbreide opvatting vin- 
den wij bij Tate, die de families van zijn strophulus-patiënten heeft on- 
derzocht op het voorkomen van asthma, hooikoorts, urticaria, eczema en 
migraine. Zijn bevindingen zijn, dat genoemde aandoeningen in de fami- 
lies van strophulus-patiënten niet vàker voorkomen dan bij normale 
personen. Volgens Tate is er geen reden om een erfelijke dispositie aan 
te nemen voor de strophulus infantum, en evenmin om de aandoening 
in te delen bij de exsudatieve diathese. 

Onze bevindingen stemmen met die van Täte volkomen overeen. Een 
abnormale gevoeligheid van de huid en slijmvliezen konden ook wij niet 
vaststellen bij onze patiënten, evenmin als een erfelijke dispositie. 

Wat het verband tussen de neuropathische diathese en de strophulus 
betreft: wij konden geen argumenten vinden om deze diathese als een 
belangrijke aetiologische factor te beschouwen. 

Een verband tussen strophulus bij het kind en chronische infectie- 
ziekten als lues en tuberculose bij de ouders konden wij niet aantonen. 
In ongeveer 100 gevallen hebben wij bij het opnemen van de anamnese 
naar de aanwezigheid van deze aandoeningen gevraagd, evenals naar de 
mogelijkheid van chronische intoxicaties, maar in alle gevallen was de 
anamnese negatief. 
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D. INSECTENSTEKEN ALS OORZAAK VOOR DE STROPHULUS INFANTUM 

Uit de jaren 1937 tot 1941 stammen enkele publicaties van Hamburger 
en Dietrich over de aetiologie van de strophulus, waarin wordt beweerd 
dat waarschijnlijk de meeste gevallen veroorzaakt zouden worden door 
de steken van Wantsen (Cimex lectularius), en de overige gevallen door 
de steken en beten van vlooien en andere insecten. 

Genoemde auteurs zijn van mening, dat zij nooit een geval van stro- 
phulus hebben gezien, dat op een andere wijze veroorzaakt zou zijn. 

Het is te begrijpen, dat in het bijzonder in het allereerste begin van 
de aandoening, er een verwarring kan ontstaan met de huidverschijnse- 
len zoals die veroorzaakt kunnen worden door insectenbeten en steken, 
o.a. het soms gegroepeerde optreden van de efflorescenties draagt daar- 
toe bij, voorts het feit dat de strophulus-efflorescentie enigszins kan ge- 
lijken op de urticariële en prurigineuze papel zoals wij die na steken 
van muggen en muskieten kunnen zien ontstaan. Tenslotte het ver- 
schijnsel dat dergelijke letsels bulleus kunnen zijn (Culicosis bullosa. 
Siemens). 

De theorie van Hamburger en Dietrich heeft weinig aanhangers en 
vele bestrijders gevonden, als de paediaters Feer en Pfaundler, en der- 
matologen als Urbach en Hüllstrung. 

Een interessante studie is in 1949 verschenen van de hand van H. 
Schuermann over dit thema. 

Het uitgangspunt van deze studie is, dat indien insecten belangrijk 
zijn voor de aetiologie van de strophulus infantum, men afgaande op 
de toename in het „Insektenbefall” van de patiënten en op de daar- 
mede parallel gaande stijging in de huidaandoeningen door insecten ver- 
oorzaakt, eveneens een stijging in het aantal strophulus gevallen zou 
mogen verwachten. 

Het bleek Schuermann, dat er in de periode 1938 tot en met 1947, een 
sterke toename in het „Insektenbefall” van de patiënten te constateren 
viel, en daarmede gelijk opgaande, een sterke stijging in door insecten 
veroorzaakte huidaandoeningen (beten en steken van wantsen, luizen, 
vlooien etc.). Daarentegen viel er een daling te constateren in het aantal 
strophulus gevallen. Volgens Schuermann is dit in tegenspraak met de 
opvattingen van Hamburger en Dietrich. 

Wij menen ons hierbij te moeten aansluiten, i.h.b. ten opzichte van de 
cimices. Wandluizen bestonden nl. voor de oorlog in Leiden slechts in 
enkele, aan het gemeentebestuur bekende straten. De strophulus was 
echter in Leiden een veelvuldig voorkomende huidziekte. In betere krin- 
gen komen in Holland cimices helemaal niet voor. Desondanks komen 
wij ook in de particuliere praktijk geregeld strophuluskinderen tegen. 
Dat de strophulus door insectenbeten veroorzaakt wordt, is daarom voor 
ons ziekenmateriaal uitgesloten. Ten hoogste zou hij in een heel enkel 
geval hiermee verwisseld kunnen worden. 
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E. STROPHULUS EN BACTERIËLE PROCESSEN 

Het feit, dat men bij kinderen die op een of andere afdeling van een 
ziekenhuis worden opgenomen, zo goed als nooit strophulus ziet ont- 
staan, pleit wel heel sterk tegen de opvatting, dat de strophulus een aller- 
gische reactie zou zijn op bacteriële toxinen etc. 

Immers, bij kinderen die in een ziekenhuis zijn opgenomen, kan men 
alle mogelijke aandoeningen zien, en door bacteriën veroorzaakte aan- 
doeningen, acute zowel als chronische, zijn geen ongewone verschij- 
ningen. 

Ook bij onze strophulus-patiënten zagen wij tijdens hun verblijf op de 
kliniek enkele malen koortsende aandoeningen die van bacteriële origine 
waren (Anginae, Otitides etc.). In geen enkel van deze gevallen zagen 
wij in aansluiting hieraan een strophulus-eruptie. 

F. STROPHULUS INFANTUM EN INGEWANDSWORMEN 

In de litteratuur zijn enkele mededelingen over een verband tussen 
strophulus en ingewandswormen, in het bijzonder wordt er gedacht 
aan een verband met de aanwezigheid van Oxyuren (Kellwaga en 
Schultz). 

Afgezien van een direct verband, zouden ingewandswormen ook indi- 
rect belangrijk voor de strophulus-aetiologie zijn, door het veroorzaken 
van darmstoringen met als toxische reactie de strophulus-eruptie. 

Volgens Matthieu zouden zij eveneens de oorzaak kunnen zijn van de 
specifieke strophulus-colitis. 

Anderen daarentegen betwijfelen de belangrijkheid van ingewands- 
wormen voor de aetiologie van de strophulus infantum. 

Tate vond dat bij zijn patiënten de anamnese slechts in 4 gevallen 
positief was op Oxyuren, Corson: 1/31 gevallen, Hallam: 1/51 gevallen. 

Het belang van de aanwezigheid van ingewandswormen en andere 
darmparasieten voor de aetiologie van de strophulus infantum, lijkt ons 
niet zo groot, daar wij ons moeilijk kunnen indenken, dat op het ogen- 
blik waarop de strophulus-patiënt het ziekenhuis binnen komt, zijn 
darmparasieten (uit protest) ogenblikkelijk gaan staken of verdwijnen. 
Op een andere wijze lijkt ons echter de spontane genezing van door 
darmparasieten veroorzaakte strophulus-gevallen niet te verklaren. 

G. STROPHULUS INFANTUM ALS EEN GEVOLG VAN VITAMINE-DEFI- 

CIËNTIES EN INTERN-SECRETORISCHE STORINGEN 

Matthieu c.s. menen, dat een vitamine-deficiëntie en voorts intern- 
secretorische storingen, van belang kunnen zijn voor de aetiologie van 
de strophulus infantum, nl. als oorzaken voor het optreden van darm- 
storingen en in het bijzonder van de specifieke strophulus-colitis. Daar- 
naast hebben Funk, Grundzach en voorts Comby beschreven, dat rachitis 
en strophulus vaak naast elkaar zouden voorkomen. 
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Tate meent, dat een verband tussen rachitis en strophulus zeer on- 
waarschijnlijk is, en wel om de volgende redenen: 
1. De strophulus begint meestal in de eerste 9 levensmaanden. 
2. De leef tij dsincidentie van de rachitis overlapt die van de strophulus, 

maar zij zijn toch niet identiek. 
3. Als belangrijkste tegenargument beschouwt hij de seizoensactiviteit: 
Chisholm vond voor Manchester, dat de rachitis zijn hoogtepunt bereikt 
in het voorjaar, met een daling naar de herfst toe, terwijl de strophulus 
in die tijd juist zijn hoogtepunt bereikt. 

Wij hebben bij onze patiënten geen aanleiding kunnen vinden, om 
aan vitamine-deficiënties of aan intern-secretorische storingen te denken,, 
en wij kunnen ons o.m. moeilijk indenken, waarom deze factoren, indien 
zij van belang zouden zijn voor de aetiologie van de strophulus, terstond 
hun kracht verliezen bij de opname van de patiënt en gedurende de 
periode waarin deze op de kliniek verblijft. Daarentegen zouden zij in een 
bepaald aantal gevallen ogenblikkelijk weer van belang zijn na het ont- 
slag van de patiënt, immers niet zelden kan men enkele dagen na het 
ontslag weer een recidief van de strophulus zien! 

H. VOEDING EN STROPHULUS INFANTUM 

Het is een oude en zeer algemeen verbreide opvatting, dat er een ver- 
band zou bestaan tussen de voeding en de strophulus infantum, en de 
gangbare therapie van de strophulus is hierop gebaseerd. 

Men onderscheidt de volgende mogelijkheden: 
I. De strophulus is een alimentair-toxische reactie. 
2. De strophulus is een alimentair-allergische reactie. 
3. De voeding heeft slechts een quantitatieve invloed. 

De Strophulus infantum als een alimentair-toxische reactie 

Volgens de theorie van de strophulus als een alimentair-toxische reac- 
tie, zou er door een dieetfout, en wel in het bijzonder door een overvoe- 
ding, een maagdarmstoring ontstaan, met een eruptie van strophulus- 
efflorescenties als toxische reactie. 

Deze maagdarmstoring zou in het bijzonder veroorzaakt worden door 
een overvoeding met koolhydraten, in mindere mate door een overvoe- 
ding met eiwitten en vetten. 

Enkele factoren zouden van belang zijn voor het tot stand komen van 
de reactie, zoals: de dentitie, warmte, een gestoorde leverfunctie, „ner- 
vous exhaustion” etc. 

Een resumé van het bovenstaande kunnen wij reeds bij Rayer vinden: 
„Le strophulus est le plus ordinairement symtomatique d’une inflam- 

mation gastro-intestinale, d’une alimentation trop abundante ou d’une 
mauvaise qualité du travail de la dentition.” 

Wij hebben reeds opgemerkt, dat als de belangrijkste factor gezien 
wordt een overvoeding met koolhydraten (Crocker, Matthieu, Vasseur, 
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Weigart, Gray en anderen). Vanuit dat gezichtspunt meende men ook 
de seizoensactiviteit van de strophulus te kunnen verklaren: de kleine 
top in het late voorjaar zou veroorzaakt worden, doordat speciaal onder 
de armere bevolkingsklasse, geweckte groenten en fruit, een en ander 
met veel suiker gegeten zouden worden. De sterke toename in de nieuwe 
gevallen in de nazomer, meende men te kunnen verklaren door het grote 
aanbod van goedkoop fruit en de vermeerdering van de koolhydraten in 
de voeding (Haxthausen). 

Poncet, Ronget, Matthieu en Leroy, zien als noodzakelijke interme- 
diaire phase tussen de strophulus-eruptie en de voeding, een specifieke 
strophulus-colitis. Deze colitis zou zich openbaren door een afwisseling 
van normale defaecatie en obstipatie, en de faeces zouden af en toe slij- 
merig en „schmierig” zijn. Volgens genoemde auteurs zou een overvoe- 
ding met koolhydraten de voornaamste oorzaak zijn van deze colitis, ook 
een dieet met te weinig eiwitten zou een der oorzaken kunnen zijn. 

In het middelpunt van deze theorie staat dus een colitis, en Matthieu 
c.s. zijn van mening, dat men in gevallen van strophulus, waarbij geen 
dieet-fouten aanwijsbaar zijn, moet zoeken naar darmparasieten en wel in 
het bijzonder naar Oxyuren, als oorzaak van deze colitis. Ook vitamine- 
deficiënties, storingen in de interne secretie en subacuut verlopende in- 
fectieziekten, zouden deze colitis kunnen veroorzaken. 

In het bijzonder in de Franse litteratuur (Bazin, Derbergie, Darrier, 
Vidal, Huddelo, Jaquet e.a.) vinden wij de dentitie genoemd, als een 
belangrijke factor voor het ontstaan van verteringsstoomissen, in ver- 
band met de strophulus (Feux de dents!). 

De Strophulus infantum als een alimentair-allergische reactie 

Van een groot aantal voedingsmiddelen wordt in de litteratuur ver- 
meld, dat zij strophulogene eigenschappen zouden bezitten, d.w.z., dat 
in bepaalde gevallen de strophulus een allergische reactie zou zijn op het 
gebruik van deze voedingsmiddelen, zoals wij dat zien in sommige ge- 
vallen van urticariae. 

Urbach bijvoorbeeld meende, in 28% van 225 strophulus-gevallen een 
alimentaire allergie te mogen aannemen. 

Als strophulogene voedingsmiddelen worden o.a. genoemd: moeder- 
melk, koemelk, roomboter, kaas-soorten (vooral oude kaas), ei, vis, crus- 
taceën, varkensvlees, paardenvlees, worstsoorten, bananen, nieuwe aard- 
appelen, tomaten, spinazie, aardbeien, chocolade, specerijen etc. 

Als verklaring voor de strophulus als allergische reactie op de moeder- 
melk, meende Shannon, dat in die gevallen het kind overgevoelig zou 
zijn voor bepaalde proteinen die in de moedermelk uitgescheiden zou- 
den worden. Gebert en Jacob Lortat meenden de oorzaak te moeten 
zoeken in veranderingen die in de moedermelk tijdens de menstruatie 
zouden ontstaan. Stuart kon daarentegen geen proteinen met voor het 
kind antigene eigenschappen, in de moedermelk aantonen. 
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De lever zou bij deze processen een belangrijke rol spelen. Door een 
gestoorde leverfunctie, in het bijzonder door een gestoorde pexische 
functie, zouden stoffen afkomstig uit het maagdarmkanaal een antigene 
werking verkrijgen met als gevolg een strophulus-eruptie. (Saint Girons, 
Huet, Egea Bueno, Spielman, Blechmann, Hallé e.a.). 

Quantitatieve invloed van de voeding op de Strophulus infantum 

Een overmatige voeding met koolhydraten, wordt door vele auteurs 
(Crocker, Matthieu, Weigart en Gray e.a.) als een belangrijke factor voor 
de aetiologie van de strophulus genoemd, en een restrictie van de kool- 
hydraten in de voeding zou in vele gevallen een gunstige invloed hebben 
op het verloop van de strophulus. 

Ook Täte meende een gunstige invloed te zien van een restrictie van 
de koolhydraten, maar gelooft meer aan een quantitatieve, dan aan een 
antigene werking. Täte wijst er voorts met nadruk op, dat een over- 
voeding met koolhydraten zéker geen constante en essentiële factor is 
bij deze aandoening, en dat het om die reden zeer onwaarschijnlijk is, 
dat de genezing die Hallam zag bij opname van ernstige gevallen in de 
kliniek, alleen en uitsluitend te wijten zou zijn aan een quantitatieve 
verandering in het gehalte aan koolhydraten in de voeding. 

I. BESCHOUWINGEN OVER DE ALIMENTAIRE GENESE VAN DE 
STROPHULUS INFANTUM 

1. Inleiding 

Onder de vele theorieën over de aetiologie van de strophulus infan- 
tum, neemt de mening dat de voeding op de een of andere wijze een 
aetiologisch belangrijke rol speelt, de grootste plaats in. 

Het karakter van de strophulus infantum, met zijn in sommige ge- 
vallen elkaar snel opvolgende uitzaaiingen, maakt dat het niet eenvou- 
dig is, om poliklinisch de ware rol van de voeding in de aetiologie van 
de strophulus te achterhalen. 

Immers de z.g. strophulogene voedingsmiddelen als melk, boter, kaas, 
vis, eieren etc., behoren tot de meest gewone onderdelen van het Hol- 
landse menu en verschijnen met min of meer grote regelmaat op tafel. 
Als men nu over het bezwaar heen kan stappen, dat men in tegenstelling 
tot de urticaria, bij de strophulus een allergische incubatietijd van vaak 
meerdere dagen zou moeten aannemen, dan kost het weinig moeite om in 
het menu wat de patiënt in de dagen voorafgaande aan de uitzaaiing ge- 
geten heeft, een oorzaak aan te wijzen. 

Ook het verband tussen de strophulus-aanval en darmstoringen kan 
gemakkelijk worden gemaakt, immers darmstoringen zijn bij kinderen 
geen ongewone aandoeningen. 

Wij menen echter dat er methoden zijn om na te gaan of de voeding 
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inderdaad een belangrijke rol speelt voor het ontstaan van de strophulus 
en wij zullen ze gebruiken bij de waardering van de theorieën over de 
alimentaire aetiologie van de strophulus infantum. 

2. De alimentair-toxische aetiologie 

In scherpe tegenstelling tot de vele, maar slecht gedocumenteerde me- 
dedelingen in de litteratuur, waarin een alimentair-toxische aetiologie 
bepleit wordt, schrijft Täte: het verband tussen darmstoringen en stro- 
phulus infantum is sterk overdreven, op 150 gevallen was de anamnese 
in 83,3% der gevallen negatief, terwijl voorts darmstoringen bij kinde- 
ren frequent voorkomen. In sommige gevallen schijnt er volgens Täte 
wél een verband te bestaan, en zouden darmstoringen kunnen predispo- 
neren voor de strophulus. 

Noch Czerny, noch Karplus, Winkler of Hallam, zagen méér darm- 
klachten onder hun strophulus-patiënten dan onder kinderen met an- 
dere huidziekten. 

Wat betreft het voorkomen van darmklachten bij strophulus-patiën- 
ten komen onze ervaringen overeen met die van Täte en bovengenoemde 
auteurs. 

Zonder twijfel komen or ook bij kinderen met strophulus wel eens 
darmstoringen voor, maar de frequentie ervan bleek ons niet groter te 
zijn dan bij andere patiënten. 

Evenmin konden wij een verband leggen tussen het optreden van 
darmstoringen en uitzaaiingen van strophulus-efflorescenties. 

Onder de vele kinderen die wij met strophulus in de kliniek opna- 
men, bleken er enkele bij de opname, aan een lichte darmstoring te lij- 
den. Meestal bleek er in die gevallen een lichte dyspepsie te zijn, soms 
een obstipatie. Deze gevallen genazen even spontaan en vlug als kinderen 
zonder darmstoringen. Bij de kinderen die op de kliniek verbleven, heb- 
ben wij ook wel eens darmklachten als diarrhoe en obstipatie gezien, 
maar het optreden van darmklachten ging niet gepaard met een uit- 
zaaiing van strophulus-efflorescenties. Een enkele maal vertoonden vrij- 
wel alle kinderen op de zaal gedurende een of meer dagen diarrhoe, nim- 
mer zagen wij in aansluiting hieraan strophulus-efflorescenties optreden 
bij de strophulus-kinderen of bij kinderen die wegens een andere huid- 
aandoening waren opgenomen. 

Voorts kregen wij bij onze poliklinische patiënten niet de indruk, dat 
darmstoringen een predisponerende invloed uitoefenden op de stro- 
phulus. 

Wij zouden hier nog eens willen herinneren aan het feit, dat strophu- 
lus op de kliniek tot de grote zeldzaamheden behoort, ondanks het feit 
dat de kinderen opgenomen zijn voor alle mogelijke aandoeningen en 
zeer vaak voor ernstige darmstoringen. Dat er een nauw verband zou 
bestaan tussen darmstoringen en strophulus wordt afgaande op boven 
beschreven observaties niet zeer waarschijnlijk. 
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Wat de geheimzinnige strophulus-colitis van Matthieu c.s. betreft: 
Tate heeft in een aantal willekeurig uitgezóchte gevallen, de faeces on- 
derzocht, maar vond in geen enkel geval een overmatige rijkdom aan 
organische zuren evenmin als tekenen van een overmatige fermentatie, 
zodat hij geen aanleiding kon vinden om waarde te hechten aan het be- 
staan van een colitis. 

Ook wij konden geen aanleiding vinden om een specifieke colitis aan 
te nemen. 

Tenslotte het verband tussen dentitie, darmstoringen en de strophulus- 
eruptie. 

Bij onze patiënten op de kliniek, hebben wij gelegenheid te over gehad 
om verschijnselen en klachten van de kant van de dentitie waar te ne- 
men. Af gezien van lichte darmstoringen, zagen wij nooit een strophulus- 
aanval als het resultaat daarvan op de kliniek optreden. Evenmin kon- 
den wij bij nauwkeurige anamnese van poliklinische patiënten een der- 
gelijk verband leggen. 

Resumerende menen wij, dat een alimentair-toxische aetiologie van de 
strophulus infantum niet zeer waarschijnlijk is. 

5. De alimentair-allergische aetiologie 

Op welke wijze zouden wij kunnen uitmaken of er bij de strophulus 
infantum sprake is van een alimentaire allergie? 

Allereerst het eliminatie-dieet. In overleg met de ouders kunnen wij 
uit het dieet dat het kind krijgt, die voedingsmiddelen schrappen die 
verdacht zijn van strophulogene eigenschappen te bezitten. 

Poliklinisch is zulks niet altijd even eenvoudig en betrouwbaar uit 
te voeren, maar klinisch kan het zeer goed doorgevoerd worden. 

Een fraaie methode is, dat men probeert op de kliniek bij kinderen die 
van hun strophulus genezen zijn, een aanval op te wekken door het geven 
van een provocatie-dieet. Daartoe geeft men die voedingsmiddelen, even- 
tueel in overmaat, die „verdacht” zijn. Dit zal men vooral in die geval- 
len moeten doen, wanneer de ouders een bepaalde verdenking hebben 
t.o.v. een of ander voedingsmiddel. 

Tenslotte kan men proberen een bepaalde specifieke overgevoeligheid 
aan te tonen d.m.v. een huidreactie met extracten van voedingsmiddelen. 

Om met de laatste methode te beginnen: het onderzoek d.m.v. huid- 
reacties met extracten van voedingsmiddelen heeft, afgezien van de niet 
overtuigende resultaten van Sidlick en Knowles, geen specifieke overge- 
voeligheden opgeleverd bij strophulus-patiënten. Diegenen die zich 
voor dit onderwerp interesseren, zouden wij willen verwijzen naar een 
uitvoerige studie hierover door D. Karplus. Wij zelf hebben van deze 
methodiek geen eigen ervaring. 

Vervolgens de resultaten van het eliminatie-dieet. 
Onder zuigelingen kan men niet zelden gevallen van strophulus vin- 

den. Nu blijkt het, dat strophulus zowel voorkomt bij zuigelingen die 
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moedermelk, als bij kinderen die koemelk drinken. Täte beschouwt dit 
verschijnsel als een sterk argument tegen de alimentair-allergische ont- 
staanswijze van de strophulus. Voorts acht hij een overgevoeligheid voor 
moedermelk niet onwaarschijnlijk, daar ontwennen bij zijn patiënten, 
evenals in de gevallen van Hallam, geen invloed had op het verloop 
van de aandoening. 

Dit laatste konden wij ook enkele malen observeren. 
Wij zagen dat bij oudere kinderen een lange en bonte rij van voe- 

dingsmiddelen beschuldigd wordt van strophulogene eigenschappen. 
Deze overtuiging vindt men ook weerspiegeld in de praktijk van de stro- 
phulus-therapie: het is algemeen gebruikelijk om strophulus-patiënten 
vele voedingsmiddelen te verbieden zonder dat er veel tegenover gesteld 
wordt. Bij onze patiënten konden wij dit in een groot deel der gevallen 
van de ouders vernemen bij het opnemen van de anamnese. Het bleek nl. 
dat een eliminatie-dieet in zeer vele gevallen gedurende korte o£ langere 
tijd, soms vele maanden lang, was toegepast. Het moge waar zijn, dat 
men vaak terecht mag twijfelen aan de nauwkeurigheid waarmede de 
ouders dieetvoorschriften uitvoeren, wij kregen vooral bij chronische ge- 
vallen van strophulus, vaak de indruk, dat de gegeven voorschriften met 
grote nauwkeurigheid waren gevolgd. Bezien wij nu de resultaten van 
het eliminatie-dieet bij de strophulus en vergelijken wij daarmede het 
ziekteverloop in die gevallen, waarin wij de ouders de raad gaven het 
kind „alles” te eten te geven, dan kunnen wij geen reden zien om een 
allergische aetiologie aan te nemen. 

Sedert meer dan 15 jaren schrijven wij in Leiden als strophulus-thera- 
pie geen enkele vorm van dieet meer voor, d.w.z.: er wordt het kind 
geen enkel z.g. strophulogeen voedingsmiddel verboden. Het is ons ge- 
bleken, dat het verloop van de strophulus er niet anders door geworden 
is, en dat wij zoals redelijkerwijs te verwachten was, vaak een zeer gunsti- 
ge invloed konden zien op de voedingstoestand van het kind dat lange 
tijd een dieet zonder „strophulogene” voedingsmiddelen had gekregen 
en in een slechte voedingstoestand op de polikliniek kwam. 

Ook Täte zag geen enkel resultaat van dietetische voorschriften, o.m. 
zag hij geen enkel resultaat in 15 gevallen van het onthouden van var- 
kensvlees. Dit laatste naar aanleiding van de hypothese van Bray over 
een verband tussen het eten van varkensvlees en strophulus. 

Een ongewild, maar streng en op ruime schaal doorgevoerd eliminatie- 
dieet, werd in ons land toegepast tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 
die jaren zijn vrijwel alle voedingsmiddelen met strophulogene eigen- 
schappen uit het dieet verdwenen of werden min of meer zeldzaam, in 
dit verband zouden wij willen noemen: eieren, melk, boter, kaas, bana- 
nen, vleessoorten, chocolade, etc. Nu moge het waar zijn dat er over het 
algemeen voor kinderen meer „over” was dan voor volwassenen, zonder 
enige twijfel heeft ook het dieet voor kinderen in die tijd sterk ingeboet 
aan strophulogene voedingsmiddelen. Bezien wij nu het aantal strophu- 
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lus gevallen uit die jaren, dan zien wij een daling met een dieptepunt 
in het laatste oorlogsjaar. Deze vermindering blijkt evenwel in nauw 
verband te staan met de totale opkomst van patiënten op de polikliniek 
(reismoeilijkheden etc.). Ook onder dit eliminatie-dieet bleef er stro- 
phulus optreden. 

Op de kliniek hebben wij geen eliminatie-diëten toegepast, en wel om 
de eenvoudige reden, dat de strophulus bij opname spontaan geneest 
zonder speciale dieet-voorschriften. 

Tenslotte de onderzoekingsmethode d.m.v. het provocatie-dieet. Wij 
hebben reeds medegedeeld, dat wij aan onze strophulus-patiënten geen 
enkel z.g. strophulogeen voedingsmiddel onthouden, en dat wij geen 
verschil hebben kunnen constateren in het verloop van de strophulus 
mét en zonder dieet. Bij onze poliklinische patiënten hebben wij op deze 
wijze, vertrouwend op de medewerking van de ouders, en bij nauwkeu- 
rige observatie van het kind, geen verband kunnen leggen tussen het 
geven van een bepaald „verdacht” voedingsmiddel en een strophulus- 
eruptie. 

Wat nu de normale ziekenhuiskost betreft weten wij, dat deze stro- 
phulogene componenten te over bevat; niettemin geneest de strophulus- 
patiënt bij opname op de kliniek onder dit dieet. 

De meeste kans op slagen mag men verwachten in die gevallen, waarin 
de ouders een of ander voedingsmiddel als de oorzaak van de strophulus 
aangeven. Het bleek ons echter, dat dergelijke gevallen veel minder 
voorkomen, dan men uit de litteratuur zou mogen verwachten. 

Bijna steeds kan men, als ouders vertellen dat hun kind op bepaalde 
voedingsmiddelen met strophulus-erupties reageert, het bekende rijtje 
horen van: „geen vis, eieren, kaas, chocolade etc.”, hun gesuggereerd 
door de behandelende medicus of medelevende omstanders. Immers bij 
nauwkeurige anamnese blijken het maar zelden eigen „observaties” te 
zijn. 

Enkele van deze gevallen hebben wij op de kliniek kunnen observe- 
ren waarbij de volgende gedragslijn werd gevolgd. 

Bij de opname kregen de betreffende kinderen de normale „strophu- 
logene” ziekenhuiskost, waarbij of niettegenstaande waarvan, zij spon- 
taan genazen, zoals in andere gevallen. Vertoonde de huid op een ge- 
geven ogenblik geen nieuwe efflorescenties meer, dan kregen de kinde- 
ren het „verdachte” voedingsmiddel in overmaat toegediend. 

Het is ons op deze wijze nooit gelukt een alimentaire allergie aan te 
tonen. Onze ervaringen komen hierin overeen met die van Tate, die 
soortgelijke proeven heeft gedaan. 

Ter illustratie van het bovenstaande, geven wij hier twee voorbeelden. 
In het eerste geval wisten de ouders met alle zekerheid te vertellen, dat 
hun kind door het eten van bonen en erwten strophulus kreeg. Op de 
ochtend van de opname van het kind, vertelde de vader: „Sedert u on- 
geveer 2 weken geleden met ons de afspraak heeft gemaakt, dat het kind 
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zou worden opgenomen, hebben wij geen nieuwe plekjes meer gezien. 
Wij vonden het echter erg vervelend, om met een kind voor opname aan 
te komen, waarbij niets meer te zien was, en daarom hebben wij hem 
gisteravond erwtensoep gegeven, en vanmorgen zagen wij weer nieuwe 
plekjes. Ziet u nu wel, dat het tóch van de erwten komt!” Inderdaad 
vertoonde het kind verse strophulus-efflorescenties. 

Wij hebben het kind meer dan 2 weken erwten en bonen laten eten 
na zijn spontane genezing, en wel 3 maal daags en op verschillende ma- 
nieren toebereid, zonder dat wij nieuwe efflorescenties hebben zien ver- 
schijnen. 

Het tweede geval was een 11-jarig meisje uit de particuliere praktijk 
van Prof. Siemens (Nr. A. M. S.). De vader, een welgestelde boer, die een 
intelligente en critische indruk maakte, vertelde, dat zijn dochtertje zeer 
van eieren hield, maar dat zij iedere keer, als ze maar een half ei at, 
onmiddellijk haar „galbulten” kreeg. Hij werd bereid gevonden, in Juli 
1946 het kind voor onderzoek in de kliniek te laten opnemen. Omdat 
indertijd, kort na de oorlog, uit de ziekenhuiskeuken geen voldoende 
eieren te verkrijgen waren, verscheen het kind volgens afspraak met een 
mandje met 24 eieren, waarvan ze dagelijks drie, op verschillende ma- 
nieren toebereid, te eten kreeg (in 2 periodes van 5 dagen met 5 dagen 
pauze). De tweede dag ontstonden nog twee typische strophulus efflores- 
centies op de arm. Overigens kwam niets bij, na twee weken verliet het 
kind met een volkomen gave huid het ziekenhuis. 

Nu kan men tegen deze proeven inbrengen, dat men eigenlijk de voe- 
ding, zoals de patiënt die thuis toegediend krijgt, pas met grote zekerheid 
vergelijken kan met de ziekenhuiskost, als men dit laatste op dezelfde 
wijze toebereid, zoals de patiënt het thuis gewoon is te eten. 

Ter beoordeling van de invloed van de manier waarop het voedsel 
wordt toebereid, heeft Täte 17 chronische gevallen van strophulus opge- 
nomen. Tijdens de opname werd zo nauwkeurig mogelijk getracht het 
eten te bereiden, zoals dat bij de patiënt thuis pleegde te geschieden. In 
het bijzonder werden die voedingsmiddelen gegeven, waarvan de ouders 
dachten dat zij de oorzaak waren van de huidafwijkingen. 

Tijdens dit experiment werd de temperatuur van de zaal waar de pa- 
tiënten verbleven, boven de 68 F. gehouden. 

Dit laatste werd gedaan naar aanleiding van een vroeger door Täte 
gedaan experiment, waarbij hij de invloed van de warmte op de stro- 
phulus had nagegaan. Hierbij zag Täte, dat 4 kinderen die in aanslui- 
ting aan de opname gedurende 1 uur in een vertrek waren onderge- 
bracht, waarin de temperatuur boven de 68 F. was, op de kliniek nog 
enkele nieuwe strophulus-efflorescenties vertoonden in aansluiting aan 
de opname, in tegenstelling tot een viertal contróle-gevallen. 

Bij de 17 kinderen, waarvan enkele darmstoringen hadden bij opname 
zoals diarrhoe, etc., zag Täte geen strophulus-efflorescenties ontstaan tij- 
dens dit experiment. 
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Uitgaande van de veronderstelling, dat indien voedsel-allergie een roi 
speelt bij de genese van de strophulus, er toch stellig een banale oorzaak 
d.w.z. een veel voorkomend voedingsmiddel in aanmerking komt — im- 
mers wij hebben te maken met een veelvuldig voorkomende aandoening 
— meende Täte uit bovenomschreven experiment en in het algemeen uit 
het gedrag van een strophulus-patiënt bij opname, de conclusie te mogen 
trekken, dat een alimentaire allergie waarschijnlijk niet de oorzaak van 
de strophulus is. 

Op een iets andere manier als Täte en onafhankelijk van deze heeft 
Siemens vanaf 1933 geprobeerd aan te tonen, dat de strophulus bij 
opname in de kliniek regelmatig spontaan geneest en dat de meestbe- 
schuldigde voedingsmiddelen niet de oorzaak van deze ziekte kunnen 
zijn. Hij heeft aan zijn patiënten, die met strophulus in Leiden opgeno- 
men werden, na het spontane verdwijnen van de strophulus of ook van 
de dag van de opname af een dieet laten geven, dat uit alle voedings- 
middelen samengesteld was, die volgens de gebruikelijke leerboeken 
als strophulogeen beschouwd moeten worden, n.1. varkensvlees, varkens- 
vet, eieren, kaas, melk, chocolade en bananen. Dit provocatie-dieet werd 
10 dagen tot 4 weken volgehouden. Op deze manier werden van 1933 tot 
1942 29 kinderen, en vanaf 1945—1950 nog ongeveer 25, dus zeker meer 
dan 50 kinderen behandeld. Nooit werd gezien, dat de strophulus niet on- 
danks dit dieet binnen enkele dagen genas, of dat de ziekte tijdens dit 
dieet recidiveerde. Bij de meesten van deze kinderen werd echter een reci- 
dief waargenomen na terugkomst in de ouderlijke woning, en wel vaak al 
3 dagen tot 3 weken na het ontslag. Belinfante, die de eerste 8 van deze 
gevallen in 1937 in een voordracht publiceerde, concludeerde uit onze 
observaties, dat een alimentaire allergie tegen de meest beschuldigde 
voedingsmiddelen niet de oorzaak van de strophulus kan zijn, en dat 
het volgens zijn onderzoekingen niet meer gerechtvaardigd is, om kin- 
deren met strophulus zo maar het dieet voor te schrijven, dat in de 
meeste leerboeken aanbevolen wordt. 

4. De quantitatieve invloed van de voeding 

Tenslotte zouden wij als derde mogelijke invloed van de voeding, een 
eventuele quantitatieve invloed willen bespreken. 

Wij hebben reeds opgemerkt, dat in verschillende publicaties, o.a. van 
Matthieu, Weigart en Crocker, gewezen wordt op het belang van een 
overmatig koolhydraatrijke voeding voor het ontstaan van de strophulus, 
en op de gunstige invloed die genoemde auteurs van een restrictie van 
de koolhydraten meenden te zien. 

Ook Täte zag in sommige gevallen een gunstige invloed van een res- 
trictie van de koolhydraten, maar meent overigens dat men aan een 
koolhydraat-rijke voeding meer een quantitatieve, dan een allergische 
werking zou moeten toekennen. 

Bij onze klinische patiënten konden wij geen invloed van een restric- 
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tie van de koolhydraten in de voeding op het verloop van de strophulus 
bemerken. Bij enkele chronische gevallen van strophulus onder onze 
poliklinische gevallen bleek, dat zij gedurende lange tijd een zeer kool- 
hydraat-arm dieet hadden gevolgd. In deze gevallen hebben wij de 
ouders aangeraden om het kind terstond een „normaal” dieet te geven, 
zonder dat wij een duidelijke en constante verandering zagen in het 
verloop van de aandoening. 

Daarnaast zagen wij hiervan vaak een gunstige invloed op de voedings- 
toestand van het kind. 

Resumerend menen wij, dat ons op dit ogenblik niet voldoende argu- 
menten bekend zijn, om een quantitatieve invloed van de voeding aan 
te nemen. 

J. INVLOED VAN DE OMGEVING OP DE STROPHULUS INFANTUM 

Reeds vele malen hebben wij in de voorafgaande beschouwingen ge- 
wezen op het verschijnsel, dat de strophulus-patiënt geneest, als men 
hem uit zijn omgeving haalt, en bij de beoordeling van de verschillende 
theorieën over het ontstaan van de strophulus, hebben wij telkens weer 
op dat feit teruggegrepen. 

Waar het bij dit verschijnsel op aan komt is, dat men de patiënt uit 
zijn omgeving haalt en het is niet beslist noodzakelijk hem in een zie- 
kenhuis op te nemen, immers regelmatig kan men van de ouders horen 
dat de patiënt ook genas bij een verblijf elders, bijv. bij een andere 
familie. 

De enige conclusie die men hieruit kan trekken is o.i., dat het agens 
waardoor de efflorescenties bij de patient opgewekt worden, klaarblij- 
kelijk ten nauwste met zijn omgeving moet samenhangen. 

Hebben wij bij de strophulus infantum wellicht te maken met een 
overgevoeligheid voor de z.g. huisallergenen of voor menselijke of dier- 
lijke allergenen? 

Over de invloed van de omgeving op de strophulus infantum zijn er 
verschillende mededelingen in de litteratuur te vinden, o.a. van Urbach, 
Hardy en Kinnear, Hallam en een uitvoerige studie van Täte. 

In 2 gevallen zag Täte bij strophulus-patiënten, tijdens hun verblijf 
in de kliniek, enkele nieuwe efflorescenties optreden, nadat er resp. 
kleren en beddegoed van thuis waren gebracht. In beide gevallen 
kwamen er slechts éénmaal enkele efflorescenties op, en daarna niet 
meer, ofschoon de kinderen gedurende lange tijd met de kleren en bed- 
degoed in contact bleven. In andere gevallen was het experiment nega- 
tief en vertoonden er zich geen nieuwe efflorescenties. Hallam deed 
eveneens dergelijke proeven met 1 positief resultaat in 4 gevallen. 

In 3 gevallen hebben wij een kind kleren van thuis laten aantrekken 
op de kliniek. In deze 3 gevallen hebben wij geen nieuwe efflorescenties 
zien ontstaan. Uitgaande van de gedachte, dat een eventueel agens door 
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wassen vernietigd zou kunnen worden, hebben wij in deze 3 experimen- 
ten de ouders verzocht de kleren mede te nemen, „zoals zij waren” en 
ze niet van tevoren te wassen. Absolute zekerheid dat dit niet gebeurd 
is, hebben wij niet. 

Voorts hebben wij in 30 chronisch-recidiverende gevallen gevraagd 
naar het type matras etc. waarop de patiënt sliep. De resultaten van dit 
onderzoek wijzen niet in een bepaalde richting, het deed er blijkbaar 
niets toe, of de patiënt op een zeegrasmatras, dan wel op een kapok- 
matras of een ander type matras sliep. 

Bij dit onderzoek bleek voorts, dat in verschillende gevallen de ouders 
— hiertoe door hun medicus geïnstrueerd — de inrichting van het bed 
en in sommige gevallen van de slaapkamer, grondig gewijzigd hadden, 
zonder dat er nochtans een bijzondere wijziging in het verloop van de 
aandoening was opgetreden. 

Invloed van huisslof 

In 1 geval heeft Tale bij een strophulus patiënt tijdens zijn verblijf 
in de kliniek, huisstof over het bed laten verspreiden. Het resultaat 
hiervan was negatief. Aangezien echter de temperatuur van het vertrek 
niet op minimum 69 F. gehandhaafd bleef, wilde Täte uit dit negatieve 
resultaat geen conclusies trekken. 

Door ons is dit experiment in 3 gevallen gedaan, steeds met een ne- 
gatief resultaat. In 2 gevallen was de temperatuur van het vertrek bo- 
ven de 69 F. 

Gezien de typische seizoensactiviteit van de strophulus infantum, 
lijkt ons een overgevoeligheid voor huisstof niet zo waarschijnlijk als 
strophulus-aetiologie. 

Invloed van schimmels 

In 3 gevallen werden door Tale sporen van schimmels, gekweekt uit 
de slaapkamers der patiënten, boven de bedden verstrooid. Dergelijke 
experimenten werden eveneens door hem gedaan met schraapsel van 
muren en plafonds. 

Bij deze experimenten zag hij geen nieuwe efflorescenties ontstaan. 
Täte tekent hierbij aan, dat dergelijke schimmelcultures waarschijnlijk 
geen juist beeld geven van de schimmelflora die in een kamer aanwezig 
is, en dat het mogelijk kan zijn, dat de kinderen overgevoelig waren 
voor een bepaald type schimmel, die niet in de culture gegroeid was. 

Over het onderwerp: overgevoeligheid voor schimmels, bestaat een 
zeer uitvoerige en recente studie van de hand van Feinberg. 

Hierin wordt een pleidooi gehouden voor de mogelijkheid, dat som- 
mige gevallen van asthma, rhinitis, pijn in het abdomen, migraine, urtica- 
ria en eczema allergicum, veroorzaakt of beïnvloed zouden kunnen wor- 
den door een overgevoeligheid voor bepaalde schimmels. 

Aangenomen, dat de strophulus infantum veroorzaakt wordt door een 
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overgevoeligheid voor bepaalde schimmels, dan lijkt het ons zeer moei- 
lijk toe om de sanatio spontanea bij de opname te verklaren, waarvan wij 
weten dat deze ogenblikkelijk begint bij de opname van de patiënt. 
Immers in zijn inleiding op: „Allergy to Fungi”, schrijft Feinberg: 

„The present concept.... is that these spores are widespread and are 
present in the atmosphere almost everywhere in sufficient abundance to 
produce allergic irritations in those who become sensitive to them. The 
usual source of exposure is the outdoor, rather than the indoor air”. 
„Inquiry will reveal, that the patient is always worse in the country. 
If he has had occasion to be near grain-threshing or in a hay loft, a 
barn, a musty basement, a circus, or on a strawstack at any time of the 
year, an acute attack will almost follow”. 

The age of onset of moldallergy is early. Of ninety patients whom 
I analysed in 1937, seventy had their first symptoms before the age of 10. 
Nasal symptoms alone were present in 29% and asthma alone in 10%, 
whereas 61% had both nasal and astmatic symptoms”. 

Het lijkt ons toe, dat de omstandigheden waaronder onze patiënten op 
de kinderzaal verbleven, meer overeenkomen met die waaronder Fein- 
berg „outdoor” dan „indoor” verstaat, m.a.w.: wij menen te mogen aan- 
nemen, dat er voldoende sporen aanwezig waren, om in geval van een 
overgevoeligheid voor schimmelsporen als oorzaak van de strophulus, de 
aandoening bij onze patiënten te doen voortduren na hun opname, of 
te doen ontstaan. 

Ook zagen wij geen duidelijke invloed van een verblijf op het land, 
waardoor een typische schimmel-allergie verergerd zou worden. Inte- 
gendeel: uit ons patiëntenmateriaal kregen wij de indruk, dat het voor- 
al de „stadskinderen” zijn, waarbij de strophulus voorkwam. 

Voorts zagen wij geen gevallen van asthma en eczema allergicum bij 
onze patiënten; in een enkel geval bestond er een banale rhinitis, die 
in een paar dagen genezen was. 

Ook de huidaandoeningen waarvoor verschillende „oud-strophulus pa- 
tiënten” op oudere leeftijd de polikliniek bezochten, deden niet denken 
aan een bijzondere overgevoeligheid voor schimmels, terwijl wij voorts 
in de ziektegeschiedenissen geen bijondere aantekeningen vonden be- 
treffende asthma, rhinitis etc., aandoeningen die blijkbaar in sommige 

gevallen kunnen berusten op een overgevoeligheid voor schimmelsporen. 

Overgevoeligheid voor dierlijke allergenen 

Täte kon bij strophulus-patiënten geen bijzondere overgevoeligheid 
voor dierlijke allergenen aantonen en hij meent dat een dergelijke over- 
gevoeligheid niet als een oorzakelijke factor voor de strophulus be- 
schouwd kan worden. 

Bij deze mening kunnen wij ons aansluiten. 
In vele gevallen was er geen sprake van een contact met huisdieren, 

en het is trouwens ook heel moeilijk in te denken, waarom een overge- 



SAMENVATTENDE BESCHOUWINGEN EN CONCLUSIES 43 

voeligheid voor dierlijke allergenen juist in de nazomer een belangrijke 
rol zou gaan spelen. Ditzelfde argument pleit o.i. tegen een overgevoe- 
ligheid voor menselijke allergenen. 

De strophulus komt t.o.v. de spontane genezing op de kliniek en de 
veelvuldigheid van recidiven direct na ontslag overeen met de eczemen 
van de prurigo-groep. Deze eczemen die gedeeltelijk met asthma in ver- 
band staan, worden, zoals het asthma, door vele auteurs toegeschreven aan 
een epidermidale allergie tegen huis-allergenen. Omdat zich de strophulus 
precies zo gedraagt, zou dus ook voor hem dezelfde genese in aanmerking 
komen. Om dit beter te kunnen beoordelen werden aan de Leidse kliniek 
16 strophulus-kinderen minstens 2 weken lang aan de ene kant met 25 
liantral-aceton ingesmeerd. Bij de prurigineuse eczemen zien wij dan 
het recidief alleen aan die kant optreden, die zonder behandeling (of 
onder indifferente behandeling) genezen is, terwijl de andere kant aan- 
vankelijk vrij blijft (Siemens). Bij de strophulus was dit niet het geval. 
Bij alle 16 kinderen, die allemaal een recidief kregen, was geen duidelijk 
verschil tussen de twee kanten te constateren. 

Dit toont aan, dat bij de strophulus geen epidermidale allergie aan- 
wezig is, zoals wij die bij de prurigines vinden (prurigo simplex chron. 
prurigo vulgaris, prurigo Besnier, prurigo Hebrae), die in ruimere zin 
zeker tot de eczemen gerekend moeten worden. De strophulus behoort 
dus helemaal niet in deze ziektegroep, zoals dit de naam „Prurigo sim- 
plex acutus” (Brocq) misleidend suggereert. Het verdient daarom ook 
aanbeveling, deze naam te vermijden en de ziekte volkomen apart te 
houden, zoals het door de oude benaming strophulus geschiedt. 

Resumerend menen wij, dat wij geen argumenten kennen die pleiten 
voor een overgevoeligheid voor huis- en dierlijke allergenen, als aetio- 
logie voor de strophulus infantum. 

Evenmin kunnen wij een overgevoeligheid voor schimmelsporen zien, 
als een aetiologisch belangrijke factor. 

Niettemin blijft het vermoeden bestaan, dat het agens op de een of 
andere wijze in verband moet staan met de omgeving van de patiënt. 
Afgaande op de door ons en anderen gedane observaties en proeven me- 
nen we te mogen concluderen dat dit agens blijkbaar een kort leven in 
de buitenwereld beschoren is, immers in ieder der gevallen waarbij het 
met de kleren werd overgebracht die van thuis waren meegebracht, za- 
gen genoemde onderzoekers slechts éénmaal enkele efflorescenties optre- 
den. 

K. SAMENVATTENDE BESCHOUWINGEN EN CONCLUSIES 

Heeft het zin om naar een andere aetiologie van de strophulus infan- 
tum te gaan zoeken en is er, na de lange en bonte rij theorieën over de 
aetiologie van deze aandoening die wij in de voorafgaande beschouwin- 
gen hebben besproken, nog een andere ontstaanswijze mogelijk? 

Allereerst de beantwoording van de vraag naar de wenselijkheid van 
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het zoeken naar een andere onstaanswijze voor de strophulus infantum 
dan die wij in de litteratuur hebben leren kennen. Daartoe willen wij 
hetgeen wij in de voorafgaande beschouwingen hebben besproken, in 
enkele woorden samenvatten. 

1. Het is onjuist, dat een allergische familie-anamnese en voorts het 
voorkomen van chronische infectieziekten en intoxicaties bij de ouders 
van de strophulus-patiënt, een belangrijke rol speelt voor het ontstaan 
van de strophulus infantum. Immers wij konden geen enkel bewijs vin- 
den dat genoemde factoren in de familie van een strophulus-patiënt 
meer voorkomen dan in de families van andere huidpatiënten. 

2. Het is zeer onwaarschijnlijk, dat neuropathie en exsudatieve dia- 
these belangrijke factoren zijn. 

3. Evenmin lijkt het ons waarschijnlijk, dat de strophulus-aanval 
niets anders zou zijn, dan het gevolg van een, zij het dan ook gecompli- 
ceerde, psychische storing of van een „nervous exhaustion” van het kind. 
O.m. lijkt ons vanuit dat gezichtspunt, de seizoensactiviteit moeilijk te 
verklaren. 

4. Het lijkt ons uitgesloten, dat de voeding voor het ontstaan van de 
strophulus-aanval die rol speelt, die men er steeds aan toe heeft willen 
kennen. 

Immers om de strophulus-aanval als een alimentair-toxische reactie te 
verklaren, ontbreken de maagdarmklachten, die onder strophulus-pa- 
tiënten niet vaker gezien worden dan onder andere huidpatiënten. In ge- 
vallen van strophulus, waarbij maagdarmstoringen optreden, ontbreekt 
het verband tussen de darmstoring en het opkomen van nieuwe efflores- 
centies. 

Tegen de strophulus als een alimentair-allergische reactie pleit, dat 
wij een kind op de kliniek „alles” te eten kunnen geven en zelfs een 
„provocatie-dieet”, zonder dat daaruit een strophulus aanval resulteert. 

5. Het is onwaarschijnlijk, dat de strophulus een reactie is op de 
aanwezigheid van bacteriële processen (otitis media etc.) bij het kind. 
Tegen deze opvatting pleit, dat men bij genezen strophulus-patiënten 
op de kliniek geen strophulus ziet ontstaan, als deze kinderen een of 
ander ontstekingsproces (angina, otitis mediae etc.) krijgen. Voorts pleit 
daartegen het verschijnsel, dat men de strophulus bij kinderen die om 
een of andere reden in een ziekenhuis worden opgenomen, geen stro- 
phulus ziet ontstaan. 

6. Het is zeer onwaarschijnlijk, dat de strophulus een reactie zou zijn 
op de aanwezigheid van wormen in de tractus digestivus (sanatio spon- 
tanea in de kliniek). 

7. Het komt ons onwaarschijnlijk voor, dat de dentitie, voorts warm- 
te, vitamine-deficiëntie en intern-secretorische storingen een belangrijke 
rol spelen voor het ontstaan van de strophulus. (Ondanks de aanwezig- 
heid van bovengenoemde factoren: geen nieuwe efflorescenties na de 
spontane genezing op de kliniek). 
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8. Over de mogelijkheid dat de strophulus door insecten veroorzaakt 
zou worden, spraken wij reeds uitvoerig, o.i. komen zij hier niet voor in 
aanmerking. 

9. De oorzaak van de strophulus moet op een of andere wijze in ver- 
band staan met de omgeving van de patiënt. 

Wij hebben geen bewijzen kunnen vinden voor een strophulus-aetio- 
logie als allergische reactie op huisslof, menselijke en dierlijke allergenen 
en schimmelsporen. Volgens de experimenten van Täte en Hallam, kan 
het agens echter misschien d.m.v. de kleren van de patiënt en door het 
beddegoed overgebracht worden. Van welke aard dat agens moet zijn, is 
ons echter uit deze experimenten nog niet duidelijk geworden. 

10. Geen enkele van de vroeger besproken theorieën over het ont- 
staan van de strophulus infantum is de basis geweest voor een therapie 
van de strophulus, en om het probleem scherp te stellen: tot nu toe 
kennen wij géén therapie voor de strophulus infantum. 

Niets is zo nuttig voor de beoordeling van de waarde van een therapie 
als de vergelijking van de resultaten ervan met andere therapieën bij 
dezelfde aandoening. 

Voor de beoordeling van de waarde van iedere vorm van strophulus- 
therapie, is het van het allergrootste belang zich goed voor ogen te hou- 
den, dat wij bij de strophulus te maken hebben met een steeds onschul- 
dige, wel vaak lastige en hinderlijke aandoening, waarvan lang niet 
ieder geval bij een medicus terecht komt. Immers regelmatig vinden wij 
een strophulus bij kinderen die voor een heel andere aandoening bij de 
medicus komen. Een deel schijnt dus te genezen zonder een of andere 
vorm van therapie. 

Bezien wij nu vervolgens de resultaten van diverse strophulus-thera- 
pieën over een lange periode, dan blijkt dat de verschillende (en van el- 
kaar vaak volkomen verschillende), strophulus-therapieën steeds vrijwel 
hetzelfde resultaat opleverden: 3/4 der gevallen genas binnen 1 maand, 
en de rest der gevallen deed er langer over. 

Op welke wijze pleegt de strophulus infantum behandeld te worden? 
De gedachte, dat men de strophulus d.m.v. een dieet zou kunnen ge- 

nezen, heeft steeds de meeste aanhangers gevonden: zelden zagen wij op 
de polikliniek een kind, dat niet tevoren enige tijd een of ander dieet 
had gehad. De meningen blijken echter nogal uiteen te lopen, over het 
soort dieet dat men een kind met strophulus moet geven, zo vonden wij : 
het vetarme dieet, het zoutarme en het zoutvrije dieet, het dieet met als 
leuze: „weg met de koe” naast het dieet met als leuze: „weg met het 
varken”, voorts zagen wij diëten waaruit ieder soort dier gebannen was 
naast diëten van lieden, die klaarblijkelijk alles wat er enigszins uit- 
heems uitzag, in de ban hadden gedaan: geen specerijen, geen choco- 
lade, geen bananen, die voorts het ei wantrouwden, de rode tomaat en 
de groene spinazie. Men krijgt soms een vermoeden, dat de magie een 
niet te onderschatten rol speelt in het medische denken. Tenslotte het 
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koolhydraat-arme dieet en voorts alle mogelijke combinaties van boven- 
genoemde diëten. 

Alle bovengenoemde diëten komen hierin overeen, dat er een bepaald 
aantal voedingsmiddelen verboden worden, (wat het kind in sommige 
gevallen wél mocht eten, bleek voor ouders én behandelende medicus 
een niet op te lossen puzzle te zijn). 

Naast de dieettherapie, en in zekere zin als aanvulling en vervolma- 
king daarvan, kennen wij de therapie met Pepton, waarvan in het bijzon- 
der Urbach de lof heeft bezongen (al moet deze therapie in de hard- 
nekkige gevallen van strophulus vooral láng volgehouden worden, te- 
samen met een streng dieetl). 

Vervolgens de therapie d.m.v. calcium-preparaten in allerlei vormen, 
per os en per injectionem, brometa, belladonna, atropine en luminal. 
Voorts het julapium en purgantia (van Russische zijde aanbevolen), in- 
jecties met eigen bloed en serum, leverpreparaten etc. etc. 

In de laatste tijd zijn er de diverse z.g. anti-histaminica bijgekomen. 
In verband met de actualiteit van dit onderwerp, zullen wij hierop later 
uitvoeriger terugkomen. Wij zouden echter nu reeds willen opmerken, 
dat deze preparaten géén ommekeer hebben gebracht in de strophulus- 
therapie. 

Tenslotte hebben wij de resultaten kunnen zien van diegenen, die zich 
hebben onthouden van enige vorm van „inwendige” strophulus therapie, 
en uitsluitend hebben getracht om d.m.v. uitwendige middelen de aan- 
doening te genezen of dragelijk voor de patiënt te maken. 

Ook onder de therapieën d.m.v. uitwendig toegepaste middelen, bleek 
een interessante vertegenwoordiger te schuilen. Wij hebben n.1. enkele 
malen een bruin-gekleurd kind met strophulus onder onze patiënten 
gezien, als gevolg van dagelijks baden met sol. Permang. Kalic. 1 /5000! 

Onze indruk, en gedeeltelijke eigen ervaring van bovengenoemde the- 
rapieën is deze, dat ongeveer 3/4 deel der gevallen binnen 1 maand 
geneest en dat iedere vorm van therapie moeilijkheden ondervindt bij 
het overblijvend deel der gevallen. Op een gegeven ogenblik is echter 
iedereen die een sterk geloof heeft in de juistheid van zijn therapie, en 
over de tact beschikt om de ouders ook gedurende een lange tijd aan 
zich te binden, tevreden over de bereikte resultaten, immers dan zijn 
ook de moeilijke gevallen genezen! 

12. Wij zouden dit résumé van de verschillende theorieën over de 
aetiologie van de strophulus infantum willen besluiten, met op te mer- 
ken, dat o.i. in geen enkele tot nu toe bekende theorie, voldoende re- 
kening wordt gehouden met het klinische beeld van de strophulus. O.i. 
ligt in een meer nauwkeurige observatie van het klinische beeld de sleu- 
tel voor een andere opvatting over de oorzaak van de strophulus, die 
o.i. beter met de feiten overeenkomt. 

Allereerst zouden wij de lezer een hem welbekend ziektebeeld voor 
ogen willen brengen. 
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Bij een jong kind zien wij, al dan niet voorafgegaan door lichte pro- 
dromale verschijnselen, — wat malaise en soms een lichte temperatuurs- 
verhoging — afwijkingen aan de huid ontstaan. Wij zien nl. rose vlekjes 
opkomen, waarop zich papéis gaan vormen, die zich met grote snelheid 
en wel binnen enkele uren, gaan omvormen tot blaasjes. 

Een gedeelte der primaire efflorescenties verdwijnt, zonder dat zich 
daarop blaasjes hebben gevormd. Het aantal efflorescenties varieert, en 
ligt tussen énkele efflorescenties en een paar honderd. 

De efflorescenties treden op in uitzaaiingen, welk proces gedurende 
enkele dagen achtereen kan plaats vinden. 

De verschillende elementen van een dergelijke uitzaaiing vertonen alle 
hetzelfde beeld. 

Wordt de involutie van een efflorescentie niet gestoord door krabben 
(de aandoening jeukt) en secundaire infectie, dan zien wij het blaasje in- 
drogen tot een droog korstje. In het andere geval ontstaat er een erosieve 
efflorescentie, waarop zich een min of meer grote crusta gaat vormen, óf 
de oorspronkelijke efflorescentie ondergaat verdere veranderingen door 
een secundaire infectie. 

Verdere kenmerken van de efflorescenties zijn, dat zij omgeven kunnen 
zijn door een wisselend grote hof, en tenslotte, dat de efflorescentie mits 
niet al te zeer in zijn involutie gestoord, geneest zonder een litteken na 
te laten. 

De efflorescenties kunnen overal op het lichaam optreden, óók aan de 
slijmvliezen. Aan handpalmen en voetzolen kunnen de efflorescenties 
het aspect hebben van bullae. 

Na enkele uitzaaiingen vertoont de huid een bont beeld, daar de 
nieuwe efflorescenties tussen en naast die van oudere lichtingen optre- 
den, en de efflorescenties onderling verschillende stadia van ontwikke- 
ling vertonen. 

In het bloedbeeld zijn weinig bijzondere veranderingen te vinden. Wat 
nu de aandoening zélf betreft: deze heeft een sterk infectieus karakter, 
ook oudere personen kunnen de ziekte krijgen. De oorzaak van deze 
aandoening is een virus. 

In bovenstaande, zeer gecomprimeerd beschrijving, hebben wij de 
lezer het beeld willen geven van de Varicellae. 

Keren wij nu wederom terug naar het ziektebeeld van de strophulus 
infantum, dan zien wij, dat er bij een kind, al dan niet vooraf gegaan 
door lichte prodromale verschijnselen — wat algemene malaise, soms 
lichte temperatuursverhoging — huidafwijkingen optreden. Aanvanke- 
lijk zien wij rode vlekken, waarop zich met grote snelheid — vaak binnen 
enkele uren — papéis gaan vormen. Deze papéis bezitten reeds in 
een zeer jong stadium een klein vochtblaasje, dat in de top van de papel 
is gelegen, welk vochtblaasje gaat uitgroeien tot een kleine of grote 
vesikel, soms tot een bulla. 

Een deel der oorspronkelijke efflorescenties verdwijnt zonder sporen na 
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te laten. Het aantal efflorescenties varieert, en bedraagt énkele tot enige 
tientallen. 

De efflorescenties treden op in uitzaaiingen, die gedurende enkele da- 
gen, soms gedurende langere tijd, kunnen plaatsvinden. 

De verschillende elementen van een dergelijke uitzaaiing vertonen alle 
hetzelfde type. 

Wordt de ontwikkeling van de efflorescentie niet gestoord door krab- 
ben, (het is een jeukende aandoening), dan zien we het blaasje indrogen 
tot een klein korstje, in andere gevallen ontstaat er een papulo-erosieve 
efflorescentie, waarop zich een min of meer grote crusta gaat vormen. 
Secundaire infectie is niet ongewoon. 

De papel is aanvankelijk omgeven door een rode hof, en veidwijnt 
tenslotte zonder litteken na te laten. 

Wij kunnen de efflorescenties practisch overal op het lichaam zien 
optreden, evenwel nooit aan de slijmvliezen. 

Aan handpalmen en voetzolen kunnen wij soms bulleuze efflorescen- 
ties zien. 

Op den duur ontstaat er een bont en polymorph huidbeeld, daar de 
elementen van nieuwe uitzaaiingen tussen en naast oudere optreden, en 
zij onderling verschillen vertonen wat hun aspect betreft. 

Wij kunnen de aandoening óók bij volwassenen zien, evenwel in meer 
zeldzame gevallen. In het bloedbeeld zien wij tenslotte geen grove ver- 
anderingen. 

We kunnen ons niet ontrekken aan de gedachte, dat beide aandoe- 
ningen, nl. de varicellae en de strophulus infantum, naast verschillen, 
vele trekken gemeen hebben. Er zijn zelfs gevallen van strophulus infan- 
tum waarbij de efflorescenties ten zeerste op die van de varicellae (soms 
op die van variola) kunnen gelijken. 

Zouden wij bij de strophulus infantum wellicht ook te maken hebben 
met een infectieziekte? 

Allereerst pleit daarvoor de overeenkomst tussen het klinische beeld 
van de strophulus infantum met dat van de varicellae. 

Vervolgens menen wij, dat de strophulus ook een zekere mate van 
infectiositeit bezit. 

Het is een merkwaardig feit, dat er in de litteratuur nergens gesproken 
wordt over een gelijktijdig of na elkaar voorkomen van strophulus bij 
2 of meer kinderen in één gezin. Toch liggen dergelijke gevallen onder 
ons patiënten-materiaal voor het grijpen. Frequent zagen wij 2, soms 3 
gevallen van strophulus infantum, onder de jonge kinderen in één gezin. 
In 4 gevallen bleken zowel de moeder als het kind de aandoening te 
bezitten. In deze gevallen zagen wij de aandoening zelden bij enkele 
kinderen tegelijk optreden, meestal lagen er enkele dagen tussenin. 

Wat nu de epidemiologie van de strophulus infantum betreft: de na- 
zomer van het jaar 1949 werd gekenmerkt door een zeer groot aantal 
gevallen van strophulus infantum onder de kinderen. Ons patiënten- 
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materiaal in Haarlem was ongeveer 4 maal zo groot als in voorafgaande 
jaren. Van verschillende huisartsen hoorden wij hetzelfde: in hun prak- 
tijken zouden naar schatting 25 tot 40 % van de jonge kinderen stro- 
phulus hebben vertoond. Enkele huisartsen meenden, dat het schoolbe- 
zoek een bevorderende invloed had op het optreden van de strophulus, 
daar zij verschillende gevallen hadden gezien, waarin enkele dagen na 
het eerste bezoek aan de kleuterschool, strophulus was opgetreden bij 
het betreffende kind, en enkele dagen later bij jongere kinderen in het- 
zelfde gezin. 

Onder het grote aantal patiënten uit de nazomer van 1949, bevonden 
zich een vijftiental volwassenen. 

Van deze patiënten waren er 13 afkomstig uit Indonesië. (Afb. 14). 
Deze 13 patiënten, in leeftijd variërend tussen 18 en 41 jaar, waren allen 
van gemengd bloed en waren tevoren nooit in Nederland geweest maar 
in de loop van 1949 naar Nederland verhuisd. 

Tevoren zouden zij nooit strophulus hebben gehad. Hun anamnese 
was voorts negatief betreffende allergische aandoeningen als asthma, 
urticaria etc. Onder deze groep bevonden zich een tweetal zusjes van 
resp. 18 en 21 jaar oud, die de aandoening ná elkaar, met een verschil 
van ongeveer 1 week zouden hebben gekregen; voorts 2 moeders die 
evenals hun kind, strophulus hadden. 

Een van de 2 volwassenen van Nederlandse afkomst, was een vrouw 
die ongeveer gelijktijdig met haar kind van lYz jaar, strophulus had ge- 
kregen. (Afb. 15a en b). 

Het verloop van de aandoening bij de volwassenen was identiek aan 
dat bij kinderen. De duur was ongeveer 4 weken. Afgezien van de jeuk, 
waren er bij de volwassenen weinig andere klachten, bij een tweetal zou 
de eetlust verminderd geweest zijn, 3 patiënten voelden zich vermoeid 
en slaperig. Er waren geen mictie- en defaecatie-storingen. 

Van verschillende zijden hoorden wij, dat er in die periode gevallen 
van strophulus infantum onder volwassenen waren waargenomen. In 
vrijwel alle gevallen betrof het personen die in de loop van 1949 uit In- 
donesië waren gerepatrieerd, en nooit tevoren in Nederland waren ge- 
weest. Al deze volwassenen waren van gemengd bloed en zouden vroeger 
de aandoening nooit hebben gehad. 

In een vroegere beschouwing hebben wij gezien, dat men de seizoens- 
activiteit van de strophulus infantum heeft willen verklaren, door te 
wijzen op de toename van het gehalte aan koolhydraten in de voeding. 
De seizoenscurve van de strophulus kan echter ook zeer goed passen bij 
een infectieuze aetiologie van de strophulus, immers een dergelijke curve 
zien wij ook bij een virus-infectie als de poliomyelitis, voorts bij de in- 
fectieuze darmaandoeningen. 

Evenwel hebben wij in de ons bekende litteratuur over de aetiologie 
van de strophulus infantum, op geen enkele plaats het vermoeden uit- 
gesproken gezien, dat de strophulus mogelijk van een infectieuze origine 
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zou kunnen zijn, evenmin zijn ons experimenten bekend over de aetio- 
logie van deze aandoening, die van die gedachtengang zijn uitgegaan. 

Ons inziens pleit het ziektebeeld voor een infectieziekte en wij menen 
dat ook de epidemiologie daarvoor pleit. 

Gezien de overeenkomsten met een virus-aandoening als de varicellae, 
menen wij dat er reden bestaat om een virusaetiologie als werkhypo- 
these aan te nemen. 



HOOFDSTUK IV 

EXPERIMENTEEL AETIOLOGISCH ONDERZOEK 

A. INLEIDING 

In de voorafgaande hoofdstukken hebben wij de strophulus infantum 
leren kennen als een aandoening, waarbij na enkele dagen van lichte pro- 
dromale klachten, afwijkingen aan de huid optreden. De prodromale 
klachten konden soms zo uitgesproken zijn, dat de ouders het idee kregen 
dat hun kind weldra een der bekende „kinderziekten” zou hebben, in 
andere gevallen waren zij er helemaal niet, of werden niet opgemerkt 
door de ouders. 

In onze beschouwingen over de aetiologie hebben wij naar voren ge- 
bracht, dat wij een dergelijk ziektebeeld niet konden zien als een aller- 
gische reactie (op de wijze waarop urticaria optreden) op voedingsmid- 
delen, wormen in de tractus digestivus etc., evenmin als een toxische 
reactie op een of ander darmproces of subacuut verlopende infectieziekte 
(otitis media etc.), maar als een zelfstandige aandoening. 

Uit het ziektebeeld van de strophulus infantum kregen wij de indruk, 
dat wij een infectieziekte voor ons hadden, (overeenkomsten met het 
klinisch beeld van de varicellae). 

Enkele feiten die ons in deze indruk versterkten waren: 
1. Wij hebben vele gevallen gezien, waarbij het leek, alsof de aandoe- 

ning van kind op kind werd overgebracht, in sommige gevallen van 
moeder op kind (of omgekeerd). 

2. Het zeer grote aantal strophulus gevallen onder de kinderen in het 
najaar 1949, deed o.i. denken aan een epidemie van deze aandoening. 

3. Het verloop en de wijze waarop de aandoening bij volwassenen op- 
trad deed eveneens denken aan een infectieziekte. 

Vervolgens hebben wij gezien, dat in de strophulus litteratuur een in- 
fectieuse oorzaak van de aandoening niet overwogen wordt en tenslotte, 
dat het nog nooit is gelukt, om strophulus-efflorescenties experimenteel 
op te wekken. 

Nu kennen wij van de strophulus infantum enkele eigenschappen, die 
algemeen erkend worden, en die wellicht een uitgangspunt kunnen zijn 
voor verdere onderzoekingen. Deze zijn: 

1. De strophulus infantum heeft een typische frequentiecurve. 
2. De strophulus hangt ten nauwste samen met de omgeving van de 

patiënt. 
Wat nu het eerste punt betreft: wij hebben gezien, dat men deze curve 
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heeft trachten te verklaren door te wijzen op de wisselende koolhydraat- 
rijkdom van de voeding. 

Er zijn echter ook infectieziekten die deze curve vertonen, en wel de 
poliomyelitis, voorts infectieuze darmaandoeningen. 

De frequentie-curve van de strophulus infantum zou dus niet in tegen- 
spraak behoeven te zijn met een infectieuze natuur van deze aandoening! 

Wat nu het verband met de omgeving van de patiënt betreft: uit on- 
derzoekingen van Hallam, Täte en eigen onderzoekingen, is gebleken, 
dat een overgevoeligheid voor menselijke en dierlijke allergenen, huis- 
slof en schimmelsporen niet waarschijnlijk te noemen is, en uit proeven 
van Hallam en Täte zou men kunnen opmaken, dat het strophulus-agens 
blijkbaar wèl d.m.v. kleren en beddegoed kan worden overgebracht, 
maar dat het maar een korte levensduur heeft. Immers slechts in een 
heel enkel geval traden er enkele efflorescenties op, en bij een voortgezet 
contact met de kleren en het beddegoed ontstonden er gèèn nieuwe ef- 
florescenties. 

De meeste kans om het agens dat de strophulus veroorzaakt te vinden, 
zullen wij dus hebben door te zoeken in de omgeving van de patiënt, 
vermoedelijk in de naaste omgeving, maar wáár zal het gezocht moeten 
worden? 

De oplossing van dit vraagstuk zal gezocht moeten worden, door een 
analyse van het verschil dat er'tussen het verblijf van de patiënt op de 
kliniek, en thuis bestaat. 

Het lijkt ons toe, dat de sanatio spontanea in het ziekenhuis, niet be- 
vredigend verklaard kan worden door een ontbreken van stof en schim- 
melsporen en ook menen wij dat de oorzaak niet ligt in de voeding of in 
de bereiding ervan. 

Evenmin menen wij, dat het accent ligt op de invloeden die er van 
een ziekenhuisopname uitgaan op de psyche van het kind, en het 
komt ons onwaarschijnlijk voor, dat bij het grote aantal kinderen dat 
wij opgenomen hebben, de omgevingsverandering zó weldadig inwerkte 
op hun psyche, dat er bij al deze kinderen in aansluiting aan de opname 
een sanatio spontanea optrad, terwijl de kinderen voorts vrij van stro- 
phulusefflorescenties bleven ongeacht de tijdsduur van de opname en 
ondanks de vaak heftige scènes op het einde van het bezoekuur! 

Veeleer lijkt het ons toe, dat het verschil hierin gelegen is, dat een 
rechtstreeks en innig contact met de huisgenoten ontbreekt. 

In het bijzonder denken wij aan het verschil in de wijze waarop een 
moeder, of een verpleegster met een kind omgaat. 

Naast de verhouding moeder-kind, zouden wij willen wijzen op het con- 
tact tussen kinderen onderling: èèn blik in een straat gelegen in een 
kinderrijke volksbuurt, illustreert op treffende wijze het verschil in de 
wijze waarop kinderen „in de natuur” met elkaar omgaan, en kinderen 
die ieder afzonderlijk op een ziekenzaaltje in bed worden gehouden. 

Een andere wijze van contact tussen patiënt en huiselijke omgeving 
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komt tot stand door het gezamenlijk gebruik van eetgerei etc., hetgeen 
op een kliniek onbestaanbaar is. 

De wijze van overdracht van het „strophulus-agens” zou men zich dus 
bij voorkeur kunnen indenken: 

1. Van moeder op kind. 
2. Van kind op kind. 
De vraag, wáár wij bij deze infectiebronnen (in het bijzonder dus bij 

de moeder of bij een der kinderen uit de directe omgeving van de 
patient) het agens zullen moeten zoeken, hangt ten nauwste samen met 
de vraag, op welke wijze een overdracht tot stand komt. 

Wat nu de wijze van overdracht betreft, hebben wij keuze uit ver- 
schillende mogelijkheden: 

1. Via de huid. (Contact tussen de huid van een strophulus-patiënt 
en die van een gezond kind, overdracht door ongedierte). 

2. Als aerogene infectie. 
3. Via de orale weg. 
Tegen de strophulus als een contact infectie (tussen strophulusefflo- 

rescenties en de gezonde huid van een ander kind) pleit, dat in gevallen 
waarin het heel jonge kinderen betrof, slechts zelden strophulus bij de 
moeder aanwezig was; vervolgens zagen wij gevallen waarbij de overige 
kinderen geen strophulus vertoonden, of waarbij er volgens de ouders 
geen contact mogelijk was tussen het patiëntje en andere kinderen, resp. 
strophulus-gevallen. 

Wat de mogelijkheid van een overdracht door insecten betreft, zouden 
wij willen wijzen op de observaties van H. Schuermann, en onze eigen 
ervaringen, die op pag. 29 medegedeeld werden. Op grond hiervan ge- 
loven wij niet, dat insecten een rol spelen bij de overbrenging van het 
agens. 

Tegen de strophulus als een aerogene infectie pleit, dat de frequentie 
curve niet die is van een aerogene infectie. Vervolgens het feit, dat als 
men de kinderen van elkaar gescheiden (ieder in zijn eigen bed) houdt, 
men op zaal geen strophulus ziet optreden, m.a.w.: een box systeem is 
volmaakt overbodig. 

De orale weg van overdracht lijkt ons voorlopig het meest voor de 
hand liggend, in het bijzonder als wij denken aan het „mechanisme” van 
het contact tussen moeder en kind: kussen, eten geven waarbij de moe- 
der van te voren het eten proeft etc. Ook kinderen kunnen het agens 
via deze weg op elkaar overdragen, als men ziet hoe zij onderling snoep- 
goed en etenswaren „delen”. 

Zijn deze overwegingen juist, dan zal de mond-keelholte bij voorkeur 
de plaats zijn waar wij allereerst zullen moeten zoeken naar het agens, 
bij diegenen, die wij verdenken van „drager” (draagster) te zijn. Wat de 
persoon betreft, zal daarvoor op de eerste plaats in aanmerking komen: 
de moeder van een kind, dat telkens recidiven van strophulus vertoont. 

Een bekende methodiek om een virus, waarvan men aanneemt dat het 



54 EXPERIMENTEEL AETIOLOGISCH ONDERZOEK 

in de mond-keelholte aanwezig is, in handen te krijgen, is, dat men de 
betreffende persoon laat spoelen met ongeveer 15 cc. van een meng- 
sel van gelijke delen glucosebouillon en physiologische zoutoplossing, 
en dit spoelsel filtreert door een Seitz EK filter, of behandelt met anti- 
biotica ter eliminering van bacteriën. 

B. NASO-ORALE BESMETTING 

Doel van het eerste experiment: is het mogelijk om bij kinderen die 
op de kliniek verblijven, en aldaar volkomen genezen zijn van hun stro- 
phulus, de aandoening (of iets wat er op gelijkt) op te wekken, doordat 
wij hen langs de orale weg in contact brengen met een bacteriologisch ste- 
riel fikraat van de keelspoeling van de moeder van een strophulus- 
patiënt. 

Met opzet schrijven wij: de aandoening óf iets wat er op gelijkt, im- 
mers het gelukt niet altijd om een aandoening experimenteel te repro- 
duceren, ook al heeft men ogenschijnlijk alle factoren die o.i. noodzake- 
lijk zijn voor het tot stand komen van de aandoening, bij elkaar ver- 
zameld (Varicellae!). 

Personen bij dit eerste experiment betrokken: 
1. Als eventuele „bron” voor het virus, hebben wij een vrouw uit- 

gezócht, waarvan het kind (Nr. 47-1827) al maanden lang, ieder ogen- 
blik nieuwe strophulus-efflorescenties vertoonde. Het milieu was arme- 
lijk, de behuizing overbevolkt (patiënt was de jongste van 9 kinderen), 
en met de hygiëne was het slecht gesteld. De moeder voelde zich ge- 
zond en had geen enkele bijzondere klacht, in de familie kwamen geen 
allergische aandoeningen voor. 

Op het ogenblik, waarop wij haar keelspoelsel verzamelden, waren er 
bij haar geen afwijkingen in mond, neus en keelholte te constateren 
(keeluitstrijk negatief betreffende haemolytische Streptococcen). 

De moeder, evenals een der huisgenoten, zou in de laatste maanden 
geen aandoening hebben gehad, die mogelijk door een filtrabel virus 
veroorzaakt zou zijn, en ook in de omgeving kwamen dergelijke aandoe- 
ningen niet voor, voorzover wij konden nagaan. Afgezien van het jong- 
ste kind, waren er geen andere gevallen van strophulus. (Het daarop vol- 
gende kind was 5 jaar). 

Het keelspoelsel werd als volgt verkregen: op de dag, vooraf gaande 
aan de spoeling, hebben wij de moeder verzocht, om geen vlees, vis, 
eieren of melk te gebruiken, evenmin als kaas, specerijen, chocolade e.a. 
snoepgoed. In tegenstelling tot andere dagen, mocht zij de ochtend van 
de spoeling haar tanden niet poetsen en geen ontbijt gebruiken. Om 
bij een eventuele overtreding van het gebod om te vasten, zo weinig 
mogelijk etensresten bij de spoeling te krijgen, hebben wij haar al zeer 
vroegtijdig op de kliniek laten komen. Tegen het middaguur, hebben 
wij haar gedurende ongeveer 3 minuten laten gorgelen en spoelen met 
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15 cc. van een mengsel van glucosebouillon en physiologische zoutop- 
lossing aa. De aldus verkregen spoeling werd opgevangen in een steriele 
petrischaal en terstond gefiltreerd door een Seitz EK filter. Nadat dit 
fikraat op aerobe en anaerobe micro-organismen was onderzocht, werd 
het terstond ingevroren bij —20 C. Deze procedure hebben wij in de 
eerstvolgende dagen nog enkele malen herhaald. 
2. Kinderen: van de 4 kinderen die bij dit eerste experiment waren be- 
trokken, hadden er 3 gedurende maanden frequente uitzaaiingen van 
strophulus-efflorescenties vertoond. De aandoening had bij deze kinde- 
ren het „normale” beeld. Bij intern onderzoek waren er geen afwij- 
kingen gevonden. Allergische aandoeningen kwamen er in de betreffende 
families niet voor. 

Ten tijde van dit experiment, verbleven alle 4 kinderen reeds enige 
weken in de kliniek, en bij dagelijkse contrôle was gebleken, dat er na- 
dat de strophulus-efflorescenties verdwenen waren, geen enkele efflores- 
centie meer was opgetreden. De 3 kinderen waren spontaan genezen, 
d.w.z. zonder enig bijzonder dieet etc. 

De kinderen verbleven dag en nacht op een ziekenzaaltje en bleven 
voortdurend in bed. Vanzelfsprekend had ieder kind zijn eigen eetgerei. 

Het 4de kind was een kind van ongeveer 2 jaar, dat nooit strophulus 
zou hebben gehad, en opgenomen was voor de behandeling van een ec- 
zeem. Op het ogenblik van het experiment was dit kind vrijwel genezen. 

Tijdens de duur van dit en volgende experimenten, werden er tijdens 
het bezoekuur, geen kinderen op de zaal toegelaten. De ouders mochten 
de kinderen niet aanraken, en geen etenswaren of snoeperijen medene- 
men voor de kinderen. 

Uitvoering 

Nadat gebleken was, dat het fikraat bij aërobe en anaërobe kweek 
geen groei vertoonde, hebben wij de 3 strophulus-patiënten en de con- 
tróle-patiënt hiermede ingedruppeld, en wel 3 maal daags. 

Daartoe werd, nadat het fikraat ontdooid en op kamertemperatuur 
was gekomen, Vz cc. opgezogen in een steriele glazen spuit met een gum- 
mi opzetstuk (type urethra-spuit), en deze hoeveelheid bij 3 genezen 
strophulus-patiënten in de neusholte, bij de overige patiënten in de 
mondholte gedruppeld. Hierbij werd telkens een andere steriele spuit 
gebruikt. 

Het inbrengen van de vloeistof in de neusholte bleek eenvoudiger van 
uitvoering te zijn dan de orale toedieningsweg, en via de neusholte 
kwam toch ook het grootste gedeelte in de keel terecht. 

Resultaten 

Nadat de 4 kinderen gedurende 2 dagen op de boven beschreven wijze 
in contact waren gebracht met het keelspoelsel van een der moeders, 
zagen wij in de ochtend van de derde dag, dat er bij alle 4 kinderen ef- 
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florescenties waren ontstaan, die de volgende kenmerken vertoonden: 
1. Het waren erythemato-papuleuze efflorescenties, waarvan het 

grootste deel een klein vesikeltje vertoonde aan de top. Sommige van 
deze papuleuze efflorescenties waren omgeven door een kleine rode hof, 
die in de meeste gevallen in de loop van de dag verdween, maar bij en- 
kele efflorescenties ook de volgende morgen nog zichtbaar was (afb. 16, 
17, 18, 19). 

2. De efflorescenties hadden bij alle patiënten ongeveer dezelfde 
grootte, en varieerden in hun afmetingen tussen die van een speldeknop 
en van een papel met ongeveer een middellijn van 4 mm. De gemiddelde 
grootte lag hier tussenin. 

3. De papéis voelden vast aan, de kleinste efflorescenties waren min- 
der goed zichtbaar, maar goed voelbaar. 

4. De papéis veroorzaakten jeuk, hetgeen op te maken viel uit de 
krabeffecten die wij bij enkele patiënten duidelijk konden zien. 

5. Het microscopische beeld van een efflorescentie (K. L. no. 47 1827) 
bleek tot in bijzonderheden overeen te komen met het microscopische 
beeld van een strophulus-efflorescentie in een jong stadium (zie bldz. 15). 

6. De efflorescenties bevonden zich in hoofdzaak op de extremiteiten, 
voorts in de schouder-, gordel- en lendenstreek. 

7. Wat het karakter van de uitzaaiing betreft: naast een geïsoleerd 
optreden, vertoonden vele een groepsverband. 

Deze efflorescenties hadden zovele' trekken gemeen met die welke men 
in typische gevallen van strophulus infantum kan zien ontstaan, dat wij 
menen te mogen aannemen, dat de „experimentele” efflorescenties, stro- 
phulus efflorescenties waren . 

Verschilpunten tussen de experimentele en op „natuurlijke” wijze 
ontstane strophulus-efflorescenties waren: 

1. de experimentele efflorescenties waren over het algemeen kleiner, 
hoewel er bij ieder kind wel enkele waren van de „normale” grootte. 

2. Wij kregen de indruk, dat zij over het algemeen minder jeuk ver 
oorzaakten. Wat dit laatste verschilpunt betreft, konden wij niet een 
zuivere vergelijking maken tussen het verblijf thuis en op de kliniek, 
daar de kinderen uit technische overwegingen in verband met de ver- 
pleging, op zodanige wijze te slapen werden gelegd, dat de mogelijkheid 
om te krabben sterk belemmerd was. 

Wij menen, dat deze verschilpunten, niet in tegenspraak zijn met de 
strophulus natuur van de experimentele efflorescenties, in het bijzon- 
der omdat ook de verdere ontwikkeling van de efflorescenties die was 
van een typische strophulus-efflorescentie. 

Bij dit eerste experiment is gebleken, dat het blijkbaar niet van in- 
vloed was, of men de kinderen het fikraat toediende via de orale weg, 
of via de neusholte. Om die reden hebben wij bij latere herhalingen 
van dit experiment, de laatste toedieningsweg gekozen, boven de orale 
weg, daar deze technisch eenvoudiger was. 
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Voorts zagen wij bij 2 strophulus-patiëntjes, waarbij wij het indruppe- 
len van het fikraat hebben gestaakt nadat er efflorescenties waren opge- 
koraen, dat er bij deze kinderen in de eerstvolgende dagen nog enkele 
efflorescenties van het boven beschreven type opkwamen, maar daarna 
niet meer. Bij de 2 overige kinderen, waarbij wij nog enkele dagen zijn 
doorgegaan met het indruppelen, ontstonden er steeds méér nieuwe ef- 
florescenties. 

De „oude” efflorescenties vertoonden in hun verdere bestaan, een- 
zelfde soort involutie zoals wij dat kennen van de normale strophulus 
efflorescenties: werden zij opengekrabd, dan ontstond er een papulo- 
erosieve of papulo-crusteuze efflorescentie, gebeurde dit niet, dan 
droogde het vesikeltje in en na ongeveer 1 week tot 14 dagen was 
er niets meer van de oorspronkelijke efflorescenties te zien of te voelen. 

De efflorescenties die bij latere uitzaaiingen optraden, geleken op die 
van oudere lichtingen wat hun aspect, localisatie en verdere ontwikke- 
ling betrof. 

Uit het bovenstaande volgt, dat ook de verdere ontwikkeling van het 
huidbeeld in dit experiment, gelijkt op hetgeen wij zien bij de strophulus 
infantum. 

Nadat er nu ruim 1 week geen efflorescenties meer opgekomen waren 
bij de 4 kinderen, hebben wij het experiment herhaald bij deze kinderen, 
met een steriel keelspoelsel-filtraat van dezelfde moeder; met dit ver- 
schil, dat wij nu alle kinderen via de neus hebben ingedruppeld. 

Nadat wij het procédé van indruppelen (3 maal daags) gedurende 2 
dagen hadden gedaan, zagen wij wederom bij alle 5 kinderen op de mor- 
gen van de derde dag, dat er efflorescenties waren ontstaan. 

Deze efflorescenties waren van hetzelfde type als wij hadden waarge- 
nomen bij de eerste proef met het keelspoelsel-filtraat. Daarbij bleek, 
dat zij ook in dit geval wederom in hoofdzaak te vinden waren in de 
schouder-, gordel- en lendenstreek en aan de extremiteiten; voorts zagen 
wij groepjes efflorescenties, naast geïsoleerde. 

Het procédé van indruppelen hebben wij gedurende enkele dagen 
voortgezet, en in die tijd zagen wij vrijwel iedere dag nieuwe efflorescen- 
ties. Ook in de eerste dagen na het staken van het indruppelen, vertoon- 
den er zich nog enkele nieuwe papéis. 

De papéis gedroegen zich in de verdere ontwikkeling, zoals wij dat 
bij de eerste proef hadden gezien, d.w.z. zij gedroegen zich zoals strophu- 
lus-efflorescenties. 

Ook bij het contróle-kind zagen wij efflorescenties ontstaan, van het 
zelfde type als bij de overige kinderen, het aantal was echter geringer 
dan bij de strophulus-kinderen. Of dit laatste een toevallige omstandig- 
heid was konden wij niet verifiëren door een hernieuwd experiment, 
daar het kind naar huis is gegaan. 

Bij volgende experimenten, hebben wij ook fikraten gemaakt van de 
keelspoeling van andere moeders van strophulus-patiënten. In deze 4 ge- 
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vallen betrof het telkens een moeder waarvan het kind gedurende lange 
tijd aan recidiven van strophulus infantum leed, ook de sociale en hy- 
gienische omstandigheden kwamen overeen. In deze 4 gevallen waren er 
bij de moeders geen bijzondere afwijkingen in neus, mond en keel te vin- 
den. Bij bacteriologisch onderzoek waren er geen haemolytische Strepto- 
coccen in de keel aanwezig. In de gezinnen, en voorzover wij konden na- 
gaan, in de omgeving van de patiënt, kwamen geen aandoeningen voor, 
die mogelijk door een filtrabel virus veroorzaakt konden zijn. Ook in 
deze gevallen hebben wij dezelfde voorzorgen genomen als bij het ma- 
ken van het eerste keelspoelsel-filtraat, om zo weinig mogelijk voedsel- 
resten bij het spoelsel te krijgen. 

De resultaten van het indruppelen met deze nieuwe fikraten waren: 
1. In alle gevallen zagen wij, op zijn vroegst in de late avond van de 

2de dag, en op zijn laatst na 3 dagen indruppelen, efflorescenties ont- 
staan. 

Deze efflorescenties waren in alle gevallen van het type, zoals wij dat 
hebben gezien bij de eerste proef, en zij gedroegen zich in hun locali- 
satie en verdere ontwikkeling op dezelfde wijze als de eerste efflorescen- 
ties (fig. 1 t.e.m. 4). 

2. Ook deze efflorescenties waren over het algemeen iets kleiner dan 
de „normale” strophulus efflorescenties, maar vertoonden overigens zo- 
vele overeenkomsten wat hun uiterlijk, localisatie en verdere ontwikke- 
ling betrof, dat wij menen hen gelijk te mogen stellen aan de „echte” 
strophulus-efflorescenties. 

In totaal hebben wij door middel van indruppelen met een bacterio- 
logisch steriel fikraat van de keelspoeling van een der moeders, bij 9 kin- 
deren (no. 46-3333, 46-3535, 47-1045, 47-1827, 47-2609, 47-3543, 48-1989, 
48-1990 en 47-1634) — waaronder 1 contróle-patiënt — in totaal 22 maal 
experimentele strophulus-efflorescenties opgewekt. 

Verschijnselen naast de huidafwijkingen 

Bij 3 kinderen zagen wij in totaal 6 maal lichte prodromale klachten, 
in de dagen voorafgaande aan het optreden van de huidafwijkingen: 
d.w.z. 1 maal was er bij een kind, op de avond voorafgaande aan het op 
komen van de efflorescenties, een lichte temperatuursverhoging, die de 
volgende morgen verdwenen was, in de overige gevallen was de eetlust 
verminderd, en waren de kinderen overdag onrustig en lastig. In de 
meeste gevallen bleken de huidafwijkingen jeuk te veroorzaken. Of- 
schoon het de kinderen inderdaad moeilijk gemaakt werd om zich te 
krabben menen wij toch, dat de huidafwijkingen die wij experimenteel 
zagen ontstaan, minder jeuk veroorzaakten dan de „normale” strophulus- 
efflorescenties. 

In geen enkel geval zagen wij naast de huidafwijkingen, darmklachten 
of storingen van de kant van andere organen. 

Bij 3 kinderen hebben wij in de dagen voorafgaande aan het opkomen 
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Voorts zagen wij bij 2 strophulus-patiëntjes, waarbij wij het indruppe- 
len van het fikraat hebben gestaakt nadat er efflorescenties waren opge- 
komen, dat er bij deze kinderen in de eerstvolgende dagen nog enkele 
efflorescenties van het boven beschreven type opkwamen, maar daarna 
niet meer. Bij de 2 overige kinderen, waarbij wij nog enkele dagen zijn 
doorgegaan met het indruppelen, ontstonden er steeds méér nieuwe ef- 
florescenties. 

De „oude” efflorescenties vertoonden in hun verdere bestaan, een- 
zelfde soort involutie zoals wij dat kennen van de normale strophulus 
efflorescenties: werden zij opengekrabd, dan ontstond er een papulo- 
erosieve of papulo-crusteuze efflorescentie, gebeurde dit niet, dan 
droogde het vesikeltje in en na ongeveer 1 week tot 14 dagen was 
er niets meer van de oorspronkelijke efflorescenties te zien of te voelen. 

De efflorescenties die bij latere uitzaaiingen optraden, geleken op die 
van oudere lichtingen wat hun aspect, localisatie en verdere ontwikke- 
ling betrof. 

Uit het bovenstaande volgt, dat ook de verdere ontwikkeling van het 
huidbeeld in dit experiment, gelijkt op hetgeen wij zien bij de strophulus 
infantum. 

Nadat er nu ruim 1 week geen efflorescenties meer opgekomen waren 
bij de 4 kinderen, hebben wij het experiment herhaald bij deze kinderen, 
met een steriel keelspoelsel-filtraat van dezelfde moeder; met dit ver- 
schil, dat wij nu alle kinderen via de neus hebben ingedruppeld. 

Nadat wij het procédé van indruppelen (3 maal daags) gedurende 2 
dagen hadden gedaan, zagen wij wederom bij alle 5 kinderen op de mor- 
gen van de derde dag, dat er efflorescenties waren ontstaan. 

Deze efflorescenties waren van hetzelfde type als wij hadden waarge- 
nomen bij de eerste proef met het keelspoelsel-filtraat. Daarbij bleek, 
dat zij ook in dit geval wederom in hoofdzaak te vinden waren in de 
schouder-, gordel- en lendenstreek en aan de extremiteiten; voorts zagen 
wij groepjes efflorescenties, naast geïsoleerde. 

Het procédé van indruppelen hebben wij gedurende enkele dagen 
voortgezet, en in die tijd zagen wij vrijwel iedere dag nieuwe efflorescen- 
ties. Ook in de eerste dagen na het staken van het indruppelen, vertoon- 
den er zich nog enkele nieuwe papéis. 

De papéis gedroegen zich in de verdere ontwikkeling, zoals wij dat 
bij de eerste proef hadden gezien, d.w.z. zij gedroegen zich zoals strophu- 
lus-efflorescenties. 

Ook bij het contróle-kind zagen wij efflorescenties ontstaan, van het 
zelfde type als bij de overige kinderen, het aantal was echter geringer 
dan bij de strophulus-kinderen. Of dit laatste een toevallige omstandig- 
heid was konden wij niet verifiëren door een hernieuwd experiment, 
daar het kind naar huis is gegaan. 

Bij volgende experimenten, hebben wij ook fikraten gemaakt van de 
keelspoeling van andere moeders van strophulus-patiënten. In deze 4 ge- 
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vallen betrof het telkens een moeder waarvan het kind gedurende lange 
tijd aan recidiven van strophulus infantum leed, ook de sociale en hy- 
gienische omstandigheden kwamen overeen. In deze 4 gevallen waren er 
bij de moeders geen bijzondere afwijkingen in neus, mond en keel te vin- 
den. Bij bacteriologisch onderzoek waren er geen haemolytische Strepto- 
coccen in de keel aanwezig. In de gezinnen, en voorzover wij konden na- 
gaan, in de omgeving van de patiënt, kwamen geen aandoeningen voor, 
die mogelijk door een filtrabel virus veroorzaakt konden zijn. Ook in 
deze gevallen hebben wij dezelfde voorzorgen genomen als bij het ma- 
ken van het eerste keelspoelsel-filtraat, om zo weinig mogelijk voedsel- 
resten bij het spoelsel te krijgen. 

De resultaten van het indruppelen met deze nieuwe fikraten waren: 
1. In alle gevallen zagen wij, op zijn vroegst in de late avond van de 

2de dag, en op zijn laatst na 3 dagen indruppelen, efflorescenties ont- 
staan. 

Deze efflorescenties waren in alle gevallen van het type, zoals wij dat 
hebben gezien bij de eerste proef, en zij gedroegen zich in hun locali- 
satie en verdere ontwikkeling op dezelfde wijze als de eerste efflorescen- 
ties (fig. 1 t.e.m. 4). 

2. Ook deze efflorescenties waren over het algemeen iets kleiner dan 
de „normale” strophulus efflorescenties, maar vertoonden overigens zo- 
vele overeenkomsten wat hun uiterlijk, localisatie en verdere ontwikke- 
ling betrof, dat wij menen hen gelijk te mogen stellen aan de „echte” 
strophulus-efflorescenties. 

In totaal hebben wij door middel van indruppelen met een bacterio- 
logisch steriel fikraat van de keelspoeling van een der moeders, bij 9 kin- 
deren (no. 46-3333, 46-3535, 47-1045, 47-1827, 47-2609, 47-3543, 48-1989, 
48-1990 en 47-1634) — waaronder 1 contrôle-patient — in totaal 22 maal 
experimentele strophulus-efflorescenties opgewekt. 

Verschijnselen naast de huidafwijkingen 

Bij 3 kinderen zagen wij in totaal 6 maal lichte prodromale klachten, 
in de dagen voorafgaande aan het optreden van de huidafwijkingen: 
d.w.z. 1 maal was er bij een kind, op de avond voorafgaande aan het op 
komen van de efflorescenties, een lichte temperatuursverhoging, die de 
volgende morgen verdwenen was, in de overige gevallen was de eetlust 
verminderd, en waren de kinderen overdag onrustig en lastig. In de 
meeste gevallen bleken de huidafwijkingen jeuk te veroorzaken. Of- 
schoon het de kinderen inderdaad moeilijk gemaakt werd om zich te 
krabben menen wij toch, dat de huidafwijkingen die wij experimenteel 
zagen ontstaan, minder jeuk veroorzaakten dan de „normale” strophulus- 
efflorescenties. 

In geen enkel geval zagen wij naast de huidafwijkingen, darmklachten 
of storingen van de kant van andere organen. 

Bij 3 kinderen hebben wij in de dagen voorafgaande aan het opkomen 
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Fig. 1. Patiënt 47-1827. — Aantal en localisatie van experimentele strophulus-efflo- 
rescenties na 2 dagen indruppelen met een strophulogeen keelspoelsel-filtraat. De afb. 
I t.e.m. IV geven de toestand weer op de derde dag, telkens na indruppeling met een 
ander strophulogeen filtraat. 
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Fig. 2. Patiënt 47-1045. — Aantal en Idealisatie van experimentele strophulus-efflores- 
centies op de derde dag, na 2 dagen indruppeleix met een strophulogeen keelspoelsel- 
filtraat. 
Fig. 3. Patiënt 47-1045. — Aantal en localisatie van experimentele strophulus-efflo- 
rescenties na indruppelen met een strophulogeen keelspoelsel-filtraat. I: efflorescenties 
die na 2 dagen te zien waren. II: toename in het aantal efflorescenties na voortzet- 
ting van het indruppelen (6de dag). 
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Fig. 4. Patient 47-3543. - Aantal en localisatie van experimentele strophulus-efflo- 
rescenties na indruppelen met een strophulogeen keelspoelsel-filtraat. 

I. efflorescenties na 2 dagen indruppelen. 
II. „ 4 „ 

III. „ „ 6 „ 



62 EXPERIMENTEEL AETIOLOGISCH ONDERZOEK 

van de efflorescenties, en gedurende enkele dagen daarna, de leucocyten 
geteld en een uitstrijk preparaat gemaakt. Deze onderzoekingen werden 
iedere dag op hetzelfde uur gedaan. 

Het is ons op deze wijze ook bij herhaling van het onderzoek niet ge- 
lukt, om bijzondere en constante veranderingen in het bloedbeeld en 
aantal leucocyten aan te tonen. 

Evenmin zagen wíj bij 2 kinderen een wijziging in de bezinkingssnel- 
heid van het bloed (bepaald volgens Westergren), nadat er efflorescen- 
ties opgekomen waren. 

In alle gevalen hebben wij verschillende malen de urine voor en na 
het optreden van de huidafwijkingen onderzocht op albumen, urobiline 
en sediment. In geen enkel geval zagen wij afwijkingen. 

Controles 

1. Indruppelen van een mengsel van glucosebouillon en physiolo- 
gisch zout aa., op dezelfde wijze als met een keelspoelselfiltraat, veroor- 
zaakte geen efflorescenties. 

2. Van 4 moeders van kinderen, die voor een andere huidaandoening 
dan strophulus infantum de polikliniek bezochten, hebben wij volgens 
de bekende methodiek een keelspoelsel-filtraat gemaakt en dat geduren- 
de 4 dagen bij de kinderen ingedruppeld. In de betreffende families, wa- 
ren geen strophulus-patiënten en voorzover was na te gaan, ook niet in 
de naaste omgeving. 

In deze gevallen zagen wij geen experimentele strophulus-efflorescen- 
ties optreden. 

3. Indien wij een „werkzaam” keelspoelsel-filtraat gedurende een 
half uur op 56 C. verwarmden, ontstonden er na indruppeling géén ef- 
florescenties. Herhaling van deze proef gaf hetzelfde negatieve resultaat. 

Wij kregen voorts de indruk, dat een bewaren van een strophulogeen 
fikraat gedurende enkele weken op -20 C., het fikraat minder werkzaam 
maakte. Een systematisch onderzoek hebben wij hierover niet kunnen 
verrichten. 

4. Bij het 4de en 5de experiment (nasaal indruppelen van een stro- 
phulogeen keelspoelsel-filtraat), hebben wij de kinderen 4 maal daags 
ingedruppeld met IV2 tot 2 cc. fikraat. Een duidelijke vermeerdering in 
het aantal efflorescenties in tegenstelling tot de voorafgaande proeven, 
hebben wij niet kunnen vaststellen. 

5. Tot en met het 4de experiment, waarbij wij de kinderen hebben 
ingedruppeld met een actief fikraat, hebben wij de kinderen gedurende 
de gehele dag in bed gehouden. Bij het 5de, hebben wij 2 kinderen inge- 
druppeld en bij deze kinderen zagen wij na 2 dagen de bekende efflores- 
centies ontstaan. Vervolgens hebben wij een 3de kind laten spelen ge- 
durende enkele uren per dag, met de 2 kinderen waarbij er efflorescen- 
ties opgekomen waren. 2 Dagen later vertoonde ook het niet ingedrup- 
pelde kind, enkele efflorescenties, die in alles geleken op die bij de wél 
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ingedruppelde kinderen: het leek alsof het 3de kind door de anderen 
„besmet” was. 

Conclusies 

Het feit, dat wij bij 8 genezen strophulus-patiëntjes en bij 1 contrôle- 
patient in totaal 22 maal efflorescenties hebben zien ontstaan, nadat deze 
kinderen gedurende ongeveer 2 dagen waren ingedruppeld met een 
bacteriologisch steriel keelspoelsel-filtraat van de moeder van de patiënt 
met telkens recidiverende strophulus infantum, wijst op een verband 
tussen het optreden van de efflorescenties en het indruppelen van het 
fikraat. 

2. Daar wij geen efflorescenties hebben zien ontstaan na indruppelen 
met een keelspoelselfiltraat van 4 moeders die geen kind hadden met 
strophulus infantum, menen wij te mogen concluderen, dat er een ver- 
band moet bestaan tussen het optreden van de efflorescenties, en het feit, 
dat het in die gevallen moeders van een strophulus-patiënt betrof. 

3. Uit het bovenstaande volgt, dat er in de keelspoeling van die moe- 
ders een agens aanwezig heeft moeten zijn, waardoor die efflorescenties 
werden veroorzaakt. 

4. Het agens passeert een Seitz EK filter, en wordt blijkbaar vernietigd 
door een verwarming gedurende een half uur op 56 C. 

5. De efflorescenties die door dit filtrabele agens werden opgewekt, 
bleken zovele overeenkomsten te vertonen met de „echte” strophulus-ef- 
florescenties, dat wij menen de experimentele efflorescenties te mogen 
beschouwen als strophulus-efflorescenties. (Aspect, ontwikkeling, loca- 
lisatie). 

6. De experimentele strophulus-efflorescenties zagen wij ontstaan na 
een incubatietijd van ongeveer 2 dagen, gedurende welke periode er bij 
enkele kinderen lichte prodromale klachten waren: deze verschijnselen 
komen overeen met de „echte” strophulus infantum. 

7. Wij kunnen het optreden van de experimentele strophulus-efflo- 
rescenties niet zien als een zuivere allergische reactie (bijv. op de aan- 
wezigheid van voedselresten etc. in het fikraat), in analogie met het op- 
treden van bijv. urticaria, maar als een zelfstandig gebeuren. 

Immers voorafgaande aan het optreden van de huidafwijkingen zagen 
wij geen andere afwijkingen (darmstoringen etc.); ook in dit opzicht 
komt de experimentele strophulus overeen met de „echte” strophulus in- 
fantum. 

In die gevallen, waarbij wij het aantal leucocyten hebben bepaald en 
een bloeduitstrijk hebben gemaakt, zagen wij geen bijzondere en con- 
stante veranderingen. De albumen- en urobiline-reactie in de urine wa- 
ren steeds negatief, en in het urine sediment werden geen pathologische 
veranderingen gevonden. Deze negatieve bevindingen zijn niet in tegen- 
spraak met het strophulus karakter van onze experimentele aandoening. 

8. Uit de proeven met een werkzaam fikraat is voorts gebleken, dat 
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er een nauw verband bestaat tussen de tijd gedurende welke het kind in 
contact wordt gebracht met het werkzame fikraat, en de tijd gedurende 
welke het kind nieuwe efflorescenties vertoont, immers staakt men het 
indruppelen, dan ziet men in de eerstvolgende dagen nog enkele efflo- 
rescenties verschijnen, maar voortzetting van het indruppelen geeft 
steeds méér efflorescenties. Een dergelijke ontwikkeling van het huid- 
beeld zien wij ook bij de echte strophulus infantum: de eerste dag zijn 
er enkele efflorescenties te zien, maar op de tweede dag zijn het er meer 
en na een aantal dagen kunnen het een veelvoud zijn van die er op de 
eerste dag te zien waren. Analoog aan het genezen van de experiméntelo 
strophulus door het staken van het indruppelen, kan men ook de echte 
strophulus infantum laten genezen, door het kind uit zijn omgeving te 
halen, waardoor men een einde maakt aan de inwerking van het agens. 

9. In vele gevallen van strophulus infantum zagen wij, dat de aan- 
doening na het ontslag van het kind uit de kliniek, weer met grote spoed 
recidiveerde, m.a.w.: de aandoening geeft weinig of geen directe immu- 
niteit. 

Ook de experimentele strophulus bleek geen directe immuniteit na te 
laten, gezien het feit, dat wij bij enkele kinderen de aandoening ver- 
schillende malen weer opnieuw konden opwekken, en telkenmale na on- 
geveer dezelfde expositie-tijd. 

10. Bij een der experimenten hebben wij een aantal kinderen inge- 
druppeld met een werkzaam fikraat, en deze kinderen daarna laten spe- 
len met een niet ingedruppeld kind. Uit het feit, dat ook dit niet inge- 
druppelde kind efflorescenties vertoonde, echter later dan de overige 
kinderen, meenden wij te mogen concluderen, dat het er op leek, alsof 
het niet ingedruppelde kind door de anderen „besmet” was. Het lijkt ons 
toe, dat deze observatie pleit voor het infectieuze karakter van de stro- 
phulus infantum en dat zij de opvatting steunt, dat de strophulus door 
het ene kind op het andere kan worden overgebracht, zoals wij vele ma- 
len buiten de kliniek meenden te kunnen zien. 

11. Wij menen dat de bovenbeschreven experimenten ten zeerste 
pleiten voor de virus-aetiologie van de strophulus infantum. 

C. ANDERE ONDERZOEKINGEN MET KEELSPOELSEL 

Om een indruk te krijgen over eigenschappen van het agens uit een 
strophulogeen keelspoelsel-filtraat, hebben wij ons de volgende vragen 
voorgelegd: 

1. Is het mogelijk om door een intracutane injectie van een steriel 
keelspoelsel-filtraat van de moeder van een strophulus-patiënt, strophu- 
lus-efflorescenties op te wekken? 

2. Is het mogelijk om het agens uit een strophulogeen fikraat, voort 
te kweken in het bebroede kippenei? 

3. Gelukt het om door entingen met een werkzaam fikraat, bij proef- 
dieren iets naders te weten te komen over de natuur van dit agens? 
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1. INTRACUTANE BESMETTING 

Uit onze experimenten met een naso-orale toediening van bacteriolo- 
gisch steriele fikraten van keelspoelingen, is gebleken dat wij deze fil- 
traten konden verdelen in strophulogene en niet strophulogene fikraten. 

Ter beantwoording van de vraag, hoe de huid zou reageren op een 
intracutane injectie van een strophulogeen keelspoelsel, hebben wij 4 
moeders — waarvan wij wisten dat een Seitz EK fikraat van hun keelspoe- 
ling, experimentele strophulus-efflorescenties verwekte bij kinderen — 
laten spoelen met 15 cc. van een physiologische zoutoplossing. Bij het 
maken van deze keelspoeling, hebben wij dezelfde methodiek en voor- 
zorgen genomen, als bij de vroegere experimenten. 

Ook nu werd het keelspoelsel opgevangen in een steriele petrischaal, 
vervolgens terstond gefiltreerd door een Seitz EK filter en ingevroren bij 
-70 C. 

De resultaten van de intracutane injectie van bovengenoemde fikra- 
ten hebben wij voorts nog vergeleken met de intracutane injectie van de 
keelspoelsel-filtraten van 3 moeders van strophulus-patiëntjes, waarvan 
wij de activiteit niet d.m.v. naso-orale toediening hadden kunnen na- 
gaan, en voorts met de intracutane injectie van keelspoelsel-filtraten van 
7 personen, die, voorzover wij konden nagaan, niet met strophulus-pa- 
tiënten in aanraking waren geweest. 

In alle gevallen ging aan de keelspoeling, een onderzoek van de neus, 
mond en keelholte en een ondervraging van de patiënt op recent door- 
gemaakte infectieziekten en op de aanwezigheid van infecteuze aan- 
doeningen in de omgeving, vooraf. In alle gevallen hebben wij bij het 
maken van het keelspoelsel-filtraat dezelfde methodiek gevolgd. 

De hoeveelheid intracutaan geïnjiceerde vloeistof bedroeg steeds 
1/100 cc. De reacties werden aanvankelijk uitgevoerd op arm of been 
van de proefpersoon, later op de rug of op de buik. 

De reacties werden steeds in duplo uitgevoerd en vergeleken met de re- 
actie op intracutane injectie van 1/100 cc. van een steriele oplossing van 
physiologisch zout. 

In geen enkel geval waarin wij een intracutane injectie hebben ver- 
richt met een of ander keelspoelsel-filtraat, hebben wij enige onaange- 
name bijwerkingen gezien. 

Resultaten 
1. Bij intracutane injectie van 1/100 cc. van een strophulogeen fil- 

traat, bleek er een quaddel te ontstaan, die na ongeveer 10 minuten 
zijn maximale grootte had bereikt, met een middellijn van ruim 1 cm. 
Deze quaddel was omgeven door een erythemateuze zóne, en vertoonde 
op dit tijdstip bijna steeds uitlopers. De aanvankelijk iets verheven reac- 
tie werd in de loop van de dag vlak. Na 24 uur bleek er nog steeds een 
erythemateuze macula met een middellijn van ongeveer 1 cm. te be- 
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staan. Deze macula bleef in enkele gevallen enige dagen zichtbaar. (Afb. 
20). In de meeste gevallen reageerde de huid op de plaats van inspuiting 
met vorming van een kleine papula, waarvan na enkele dagen geen spoor 
meer over was. 

Deze reactie zagen wij bij intracutane injectie van 1/100 cc. van 4 keel- 
spoelsel-filtraten, waarmede door indruppelen bij de kinderen strophu- 
lus-efflorescenties waren opgewekt. Van 3 andere, willekeurig uitgezóchte 
moeders van strophulus-patiëntjes, bleek het keelspoelsel in 2 gevallen 
eenzelfde reactie op te leveren, het derde filtraat gaf geen reactie. Wij 
zijn niet in de gelegenheid geweest om deze 3 fikraten op hun strophu- 
logene eigenschappen te toetsen. 

De intracutane injectie van 1/100 cc. keelspoelsel-filtraat van 7 per- 
sonen, die voorzover wij hadden kunnen nagaan, niet met strophulus- 
patiënten in aanraking waren geweest, gaf daarentegen een reactie die 
vrijwel niet verschilde van de intracutane injectie van 1/100 cc. steriele 
oplossing van physiologisch zout. 

Daar wij bij intracutane injectie van 1/100 cc. physiologische zout- 
oplossing of keelspoelsel-filtraat van een contróle-persoon, geen reacties 
zagen, hebben wij deze reacties als negatieve reacties beschouwd, de eerst 
beschreven reacties — met ongeveer 1 cm middellijn — als positieve reac- 
ties. 

Bij dit onderzoek bleek voorts, dat de reactie, door intracutane injectie 
van een bepaald keelspoelsel-filtraat veroorzaakt, bij alle proefpersonen, 
hetzij strophulus of niet strophulus-patiëntjes, steeds dezelfde was. Ook 
bij volwassenen was er een duidelijk verschil te zien tussen een positieve 
en een negatieve reactie, al kregen wij de indruk, dat de positieve reactie 
bij volwassenen iets kleiner uitviel dan bij kinderen. 

Gedurende de periode van ruim 3 weken, waarin wij ons met deze 
reacties hebben beziggehouden, hebben wij deze enkele malen herhaald, 
steeds met een nieuw keelspoelsel-filtraat van de betrokken persoon. Ge- 
durende deze weken zagen wij dat het keelspoelsel-filtraat van een be- 
paald persoon steeds dezelfde reactie gaf. 

2. Bij 8 kinderen hebben wij nagegaan tot in welke verdunning een 
bepaald filtraat nog een positieve reactie gaf. 

Daartoe werd het keelspoelsel-filtraat verdund met een steriele oplos- 
sing van physiologisch zout, en van de verdunningen: 1/100.000, 1 /10.000 
1/1000, 1/100, 1/10, 1/2 werd 1/100 cc. intracutaan geïnjiceerd. 

Hierbij bleek, dat de verdunning 1/2 een duidelijk positieve reactie 
gaf. De verdunning 1/10 gaf iets meer reactie dan de contróle-injectie 
met physiologisch zout, de verdunningen 1/100 en hoger gaven reacties, 
die niet verschilden van de contróle-injecties. 

3. Tegelijkertijd hebben wij bij deze 8 kinderen nagegaan, welke ge- 
volgen het zou geven voor de huidreactie, indien wij het keelspoelsel- 
filtraat verdunden met serum van een der moeders, i.pl.v. met een phy- 
siologische zoutoplossing. Daartoe hebben wij naast de verdunningreeks 
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met physiologisch zout, eenzelfde reeks gemaakt met behulp van het se- 
rum van een der moeders. Bij -lit onderzoek is het ons gebleken, dat 
vervanging van het physiologisch zout door serum, geen invloed had op 
de intensiteit van de reacties. Voorts zagen wij geen verschil bij intracu- 
tane injectie tussen een verdunning van het keelspoelsel-filtraat met 
serum van de moeder of van een strophulus-patiëntje. 

Evenmin zagen wij een duidelijk verschil in de positieve reactie, als 
wij voorafgaande aan de injectie, het keelspoelsel-filtraat gedurende 
2 uren op 37 C. verwarmden met gelijke delen serum van een volwassene. 

Conclusies: 

1. Het feit, dat intracutane injectie van 1/100 cc. van een bepaald 
keelspoelsel-filtraat een „positieve” reactie geeft, eenzelfde hoeveelheid 
van een ander keelspoelsel-filtraat daarentegen een „negatieve” reactie, 
kan verklaard worden door aan te nemen, dat een positieve reactie ver- 
oorzaakt wordt door de aanwezigheid van een of ander antigeen in het 
betreffende keelspoelsel-filtraat. 

2. Indien wij mogen afgaan op het verschijnsel, dat 7 van de 8 keel- 
spoelsel-filtraten van moeders van strophulus-patiënten een „positieve” 
reactie gaven, de fikraten van 7 contróle-personen daarentegen een 
„negatieve” reactie, dan zou dit pleiten voor de aanwezigheid van een 
specifiek antigeen in de keelspoeling van moeders van stropkulus-pa- 
tiënten. 

Een ander argument voor de specificiteit van de positieve reactie zou 
kunnen zijn, dat herhaling van de proef met een nieuw fikraat dat op 
een later tijdstip gemaakt was, eenzelfde reactie gaf. 

Daarnaast zagen wij, dat een negatief resultaat, ook bij een later uit- 
gevoerd experiment, negatief bleef. 

3. Bij verdunning met serum van een volwassene en verwarming van 
het mengsel gedurende 2 uur op 37 C., bleek de positieve reactie niet 
beïnvloed te worden. Hieruit menen wij te mogen concluderen, dat er 
blijkbaar in het serum van een volwassene geen op deze wijze aantoon- 
bare hoeveelheid antilichamen tegen dat antigeen aanwezig was. 

2. EIKWEEK 

Een drietal moeders (van de kinderen Nr. 47-1827, 46-3535 en 47-3543), 
die een strophulogeen keelspoelsel bleken te bezitten, hebben wij onder 
de bekende voorzorgen laten spoelen met 15 cc. van een physiologische 
zoutoplossing. Van dit spoelsel werd een Seitz EK fikraat gemaakt. 

Nadat gebleken was dat een aerobe en anaerobe kweek van dit fikraat 
geen groei vertoonde, hebben wij met dit fikraat een aantal amnion- en 
allantois-entingen verricht in 10 tot 12 dagen oude kippen-embryo’s. De 
entingen werden verricht met onverdund fikraat en met de verdun- 
mingen 1/10 en 1/100. Na voortgezette bebroeding van de geënte eieren 
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gedurende 2—4 dagen, werden nog 4 eipassages gemaakt op dezelfde 
wijze. 

Hieruit bleek, dat de amnion-entingen in de meeste gevallen na 1 tot 
3 dagen de dood van het embryo hadden veroorzaakt. Vrijwel steeds 
bleek de Ínhoud van het ei steriel te zijn bij aerobe en anaerobe kweek; 
de embryo’s vertoonden een min of meer sterke vaatinjectie, in sommige 
gevallen waren er kleine haemorrhagiën te zien. Onopgelost blijft voor 
ons de vraag, of deze sterfte te wijten is aan fouten in de techniek, dan 
wel aan eigenschappen van het fikraat. 

Het grootste deel der allantois-entingen bleek de entingen te over- 
leven. 

Bij naso-orale indruppeling bij 5 genezen strophulus-patiënten met 
amnion- dan wel allantois-vocht van de verschillende passages, hebben 
wij op de kliniek geen strophulus-efflorescenties zien ontstaan. De kin- 
deren werden bij dit onderzoek gedurende 4 dagen, 3 maal daags inge- 
druppeld (naso-oraal), de ingedruppelde hoeveelheid vloeistof bedroeg 
1 tot 2 cc. per keer. 

De haemagglutinatie proef volgens Hirst met kippen-erythrocyten gaf 
bij het amnion en allantoisvocht uit de verschillende passages, een nega- 
tief resultaat. 

Resumerende: het is ons niet gelukt om het virus voort te kweken 
door middel van amnion- en allantois-entingen. 

3. PROEVEN OP DIEREN 

Met een gedeelte van enkele keelspoelsel-filtraten waarmede wij stro- 
phulus-efflorescenties bij kinderen hebben kunnen opwekken, hebben 
wij de volgende proeven bij proefdieren gedaan. 

1. Intranasaal. 
Intranasale toediening bij konijnen (2), cavia’s (2), volwassen mui- 
zen (6) en pasgeboren muizen (12), gaf geen bijzondere reactie. 

2. Intracutaan. 
Intracutane injectie van 2/100 cc. van een steriel fikraat van een 
keelspoeling met physiologisch zout bij 6 pasgeboren muizen gaf 
geen verschijnselen. 

3. Intracerebrale, intraneurale en cornea entingen: 
Uitgaande van de observatie, dat de groepering van een strophulus 
eruptie soms trekken gemeen heeft met een Herpes eruptie, hebben 
wij de volgende proeven gedaan: 
Cornea-entingen d.m.v. scarificatie, bij 2 volwassen konijnen en 2 
volwassen cavia’s, gaf geen resultaten. 
Intracerebrale enting bij 2 volwassen konijnen, 6 volwassen mui- 
zen en 2 volwassen cavia’s, gaf geen resultaten. 
Bij injecties in de n. ischiadicus bij 2 konijnen en twee cavia’s wer- 
den evenmin bijzondere verschijnselen opgemerkt. 
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Het h ons dus niet gelukt om bij de door ons gebruikte proefdieren in 
de boven beschreven experimenten pathologische reacties op te wekken. 

0. CONTACT BESMETTING 

Wij hebben reeds beschreven, dat wij bij onze poliklinische patiënten 
herhaalde malen de indruk gekregen hebben, dat de strophulus van het 
ene kind op het andere kon worden overgebracht. 

Als een verklaring voor het feit, dat men op de kliniek geen strophulus 
ziet, hebben wij opgemerkt, dat o.i. daartoe het „innige” contact met 
personen uit de onmiddellijke omgeving van de patiënt ontbrak, in casu 
het ontbreken van een innig contact met een virusdrager (draagster). 
Daarbij leek ons ook van belang het feit, dat de verhouding: verpleegster 
t.o.v. patiënt een geheel andere is, dan die tussen Huisgenoten en patiënt 
en tenslotte die omstandigheid, dat de patiënten die in een kliniek ver- 
pleegd worden, niet op die wijze met elkaar kunnen verkeren, zoals zij 
dat thuis met andere kinderen plegen te doen. 

Uitgaande van de observatie, dat het bij een der experimenten leek, 
alsof een der kinderen door de anderen geïnfecteerd was, toen de kinde- 
ren gelegenheid hadden gekregen met elkaar te spelen, hebben wij ons 
afgevraagd of het mogelijk was strophulus-efflorescenties op te wekken 
bij enige kinderen die in de kliniek van hun strophulus genezen waren, 
door hen in contact te brengen met een „vers” strophulus-geval. 

Contactproef 

Nadat er aan de huid van een 4 tal strophulus-patiëntjes, na een ver- 
blijf van ruim 2 weken in de kliniek, geen efflorescenties meer te zien 
waren, hebben wij 2 van deze kinderen laten spelen gedurende enkele 
uren per dag met een nieuwe strophulus-patiënt (48-956), die zeer veel 
verse efflorescenties vertoonde. De 2 overige kinderen kregen niet de 
gelegenheid om met het nieuwe patiëntje (én de 2 genezen „oude” pa- 
tiënten) in aanraking te komen. 

Na 2 dagen vertoonden de beide oude patiënten enkele typische stro- 
phulus-efflorescenties. (Afb. 21, 22 en fig. 5.) Vervolgens hebben wij ook 
de tot dusverre geïsoleerd gehouden patiënten met de 3 anderen laten 
spelen, en na 2 dagen vertoonden ook deze patiënten typische strophulus- 
efflorescenties. 2 Dagen nadat bij een dezer patiënten de eerste efflores- 
centies opgekomen waren, vertoonde de huid zelfs zeer vele verse ef- 
florescenties. (Afb. 23, 24.) 

Enkele dagen nadat zich bij de 4 oude patiënten strophulus-efflores- 
centies hadden vertoond, kwamen er geen nieuwe meer bij, en na onge- 
veer 10 tot 14 dagen vertoonde de huid geen spoor meer van afwijkingen. 

Tussen de strophulus-efflorescenties op deze wijze veroorzaakt, en die 
welke door het contact met een werkzaam keelspoelsel-filtraat waren op- 
gewekt, bestonden geen principiële verschillen, in aspect, localisatie en 
verdere ontwikkeling. 
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V 

Fig. 5. - Patiënt 47-1803 - 
Aantal en localisatie van ex- 
perimentele strophulus-ef- 
florescenties na 2 dagen con- 
tact met pas opgenomen 
strophulus-patiënt. 

Ook in de door onderling contact veroorzaak- 
te strophulus-gevallen zagen wij afgezien van 
jeuk en enige onrust, geen andere afwijkingen. 

Boven beschreven observaties pleiten o.i. 
voor de mogelijkheid van overdracht van de 
strophulus infantum van kind op kind. 

E. PROEVEN MET BLAARVOCHT 

In 1 geval zijn wij in staat geweest, om met 
de Ínhoud van een bulleuze strophulus-efflo- 
rescentie, enkele experimentele onderzoekin- 
gen te doen. Het blaasvocht werd verkregen 
door aspiratie met een steriele recordspuit van 
1 cc. De aldus verkregen vloeistof bleek bacte- 
riologisch steriel te zijn. Met deze blaarinhoud 
hebben wij bij een drietal kinderen de huid- 
reactie nagegaan na instracutane injectie van 
1/100 cc. Deze onderzoekingen werden in du- 
plo verricht, en de resultaten vergeleken met 
een intracutane injectie van 1/100 cc van een 
steriele physiologische zoutoplossing. 

Voorts hebben wij met deze blaarinhoud, 11 
eieren geënt (3 amnion-entingen en 8 allantois 
entingen). Er zijn 3 passages gemaakt (na 2 tot 
4 dagen bebroeding) en met het allantois en 
amnion vocht van de verschillende passages 
zijn 3 kinderen gedurende 4 dagen ingedrup- 
peld. 

De resultaten van deze proeven zijn: 
1. Huidreacties: 
Intracutane injectie van 1/100 cc. blaarvocht 

bij 3 kinderen gaf een reactie, die weinig ster- 
ker was dan de contrôle-injecties met physiolo- 
gisch zout. Verdere bijzonderheden werden 
niet waargenomen. 

2. Naso-orale indruppeling met amnion en 
allantois vocht: Het is ons niet gelukt om op 
deze wijze experimentele strophulus-efflores- 
centies op te wekken bij kinderen in de kliniek. 

3. De Hirst-reactie (met kippenerythrocyten) was negatief in amnion- 
en allantois-vocht. 

F. PROEVEN MET URINE EN FAECES 

Teneinde na te gaan of er in de urine of faeces van een moeder met 
een strophulogeen keelspoelselfiltraat, strophulus-virus aanwezig zou 
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kunnen zijn, hebben wij 3 kinderen (genezen strophulus-patiënten), tij- 
dens hun verblijf op de kliniek, 3 maal daags ingedruppeld met een ste- 
riel fikraat van de urine en faeces van de betreffende moeder. 

Na orale indruppeling gedurende 4 dagen met een bacteriologisch ste- 
riel urine-filtraat, waarbij 3 maal daags 1% cc. werd ingedruppeld, za- 
gen wij geen strophulus-efflorescenties ontstaan. 

Evenmin zagen wij efflorescenties na orale indruppeling gedurende 
4 dagen met een bacteriologisch steriel faeces-filtraat. (3 dd. % cc. oraal). 

Resumerend: het is ons op deze wijze niet gelukt om strophulus-virus 
in de urine en faeces aan te tonen. 

G. SAMENVATTING VAN DE BESMETTINGSPROEVEN 

1. Bij 9 kinderen (8 genezen strophulus-patiënten en 1 vrijwel gene- 
zen patient), hebben wij op de kliniek in totaal 22 maal efflorescenties 
kunnen opwekken, die een treffende gelijkenis vertoonden met stro- 
phulus-efflorescenties. Deze efflorescenties ontstonden, nadat de kinde- 
ren gedurende 114 tot 3 dagen naso-oraal waren ingedruppeld met een 
bacteriologisch steriel keelspoelsel-filtraat van een der moeders (in 
totaal 4). 

2. Een indruppeling gedurende dezelfde tijd met een keelspoelsel 
fikraat van 4 moeders van patiënten met andere huidaandoeningen en 
die voorzover wij konden nagaan, geen contact met strophulus-patiënten 
hadden gehad, gaf geen resultaten. 

3. Het is ons niet gelukt om d.m.v. een orale indruppeling met een 
bacteriologisch steriel urine- of faeces-filtraat van een moeder, die een 
strophulogeen keelspoelsel bleek te hebben, experimentele strophulus- 
efflorescenties op te wekken. 

4. Bij intracutane injectie met 1/100 cc. van een keelspoelsel-filtraat 
van 7 moeders die kinderen hadden met strophulus, zagen wij een reac- 
tie van de huid, die deed vermoeden, dat er in het keelspoelselfiltraat 
een antigeen aanwezig was, waardoor deze reactie werd veroorzaakt. Met 
het keelspoelselfiltraat van 1 moeder van een strophulus-patiënt, voorts 
met keelspoelselfiltraten van 7 volwassenen, die voordien zover wij 
konden nagaan niet met strophulus-patiënten in aanraking waren ge- 
weest, zagen wij een reactie van de huid, die weinig verschilde van die 
van een intracutane injectie met 1/100 cc. steriele physiologische zout 
oplossing. 

5. Het is ons niet gelukt, om deze positieve huidreactie d.m.v. serum 
van een volwassene, te verzwakken of op te heffen. 

6. Het is ons niet gelukt, om het strophulus-virus d.m.v. amnion- en 
allantois-entingen, voort te kweken. Bij deze entingen hebben wij ge- 
bruik gemaakt van een strophulogeen keelspoelselfiltraat, voorts van 
de Ínhoud van een bulleuze strophulus-efflorescentie. 



72 EXPERIMENTEEL AETIOLOGISCH ONDERZOEK 

De proef van Hirst bleek met het amnion- en allantois-vocht negatief 
te zijn. 

7. Bij de door ons gebruikte proefdieren, konden wij geen patholo- 
gische reacties opwekken d.m.v. een strophulogeen keelspoelselfiltraat. 

8. In 2 experimenten zagen wij in de kliniek strophulus-efflorescen- 
ties ontstaan t.g.v. onderling contact tussen een strophulus-patiënt en 
genezen patiënten. In het eerste geval betrof het de overdracht tussen 
experimentele strophulus-patiënten en een kind, in het tweede was de 
infectie-bron een strophulus-patiënt, die van buiten de kliniek kwam. 



HOOFDSTUK V 

BETEKENIS VAN DE EXPERIMENTELE STROPHULUS 
VOOR HET INZICHT IN HET ZIEKTEBEELD EN DE 

THERAPIE VAN DE STROPHULUS INFANTUM 

A. HET ZIEKTEBEELD 

Wat is de betekenis van de door ons gedane experimenten voor het in- 
zicht in het ziektebeeld en de therapie van de strophulus infantum? 

Wij menen dat de experimentele strophulus een belangrijke steun 
geeft aan onze hypothese, dat de strophulus infantum een infectieziekte 
is, die veroorzaakt wordt door een filtrabel virus. Dit strophulus-virus 
kan vernietigd worden door verwarming op 56 C. gedurende Va uur. 

Invasie van dit virus — naar alle waarschijnlijkheid langs de orale 
weg — veroorzaakt bij een kind, na een incubatie tijd van IVz tot 3 da- 
gen, de strophulus-efflorescenties, die gedurende enkele dagen blijven 
opkomen. 

De aandoening geeft waarschijnlijk geen directe immuniteit, en daar- 
door kunnen door een hernieuwd of voortgezet contact, weer nieuwe 
efflorescenties opkomen. 

De oorzaak voor het verschijnsel dat een kind op een gegeven ogen- 
blik geen strophulus-efflorescenties meer vertoont, kan bestaan in het 
verbreken van het contact met het virus en op een, met het toenemen van 
de leeftijd verkregen, immuniteit. 

Deze immuniteit die op oudere leeftijd een rol gaat spelen, zou kun- 
nen berusten op één of meer vroeger doorgemaakte infecties met het 
virus. 

Hierdoor zou het verschijnsel verklaard kunnen worden, dat perso- 
nen — ook volwassenen — die uit Indonesië afkomstig zijn, waar de stro- 
phulus weinig moet voorkomen, bij hun aankomst in onze streken de 
aandoening krijgen. 

De invloed van de naaste omgeving van de patiënt op het recidiveren 
van de aandoening, en de sanatio spontanea bij verandering van omge- 
ving, zijn te verklaren door het al dan niet aanwezig zijn van een virus- 
drager resp. draagster, en op de mogelijkheid tot een innig contact met 
de virus-drager. 

Het feit, dat wij in enkele recidiverende gevallen van strophulus, de 
aandoening bij een aantal genezen patiënten op de kliniek konden op- 
wekken door een naso-orale indruppeling met het keelspoelsel-filtraat 
van de betreffende moeder, vestigt de aandacht op het belang van hy- 
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gienische en sociale omstandigheden en verklaart het van ouds bekende 
feit, dat er in vele gevallen een samengaan te constateren valt, tussen 
slechte hygiënische en sociale omstandigheden en frequente recidiven 
van de strophulus. 

De rol die de omgeving van de patiënt speelt voor het optreden en 
recidiveren van de aandoening, blijkt ook uit het feit, dat wij strophulus 
op de kliniek hebben zien ontstaan als gevolg van een contact tussen 
patiënten met verse efflorescenties, en genezen patiënten. 

De experimenten van Hallam en Täte, waarbij er strophulus-efflo- 
rescenties op de kliniek ontstonden, nadat de genezen patiënt in contact 
was gebracht met kleren en beddegoed dat van thuis afkomstig was, 
zijn verklaarbaar als men aanneemt dat het virus op die wijze is mee- 
gebracht. 

De mogelijkheid van een indirecte overdracht hebben wij niet kunnen 
onderzoeken. De mening van Täte, dat het agens blijkbaar door uitwas- 
sen van de kleren etc. wordt vernietigd, wordt gesteund door het feit, 
dat wij geen strophulus-efflorescenties zagen ontstaan door naso-orale 
indruppeling van een strophulogeen keelspoelselfiltraat, dat gedurende 
Va uur op 56 C. verwarmd was. 

Tenslotte menen wij, dat de resultaten van deze experimenten, door 
de steun die zij geven aan de hypothese van de virus-aetiologie van de 
strophulus infantum, belangrijke therapeutische consequenties met zich 
mede brengen. 

B. THERAPIE VAN DE STROPHULUS INFANTUM 

Is ons inzicht in de aetiologie van de strophulus infantum juist, dan 
brengt dat de consequentie met zich mede, dat wij nog geen therapie 
hebben voor deze aandoening. 

In een voorafgaande beschouwing over de oorzaak van de strophulus 
zijn wij door vergelijking van de resultaten van de verschillende strophu- 
lus „therapieën”, ook reeds tot deze conclusie gekomen; wij menen dat 
de virus-aetiologie een verklaring geeft zowel voor het grote aantal stro- 
phulus-therapieën als voor het verschijnsel, dat iedere vorm van therapie, 
hoe uitzonderlijk ook, in een bepaald aantal gevallen de strophulus „ge- 
neest”, in andere gevallen geen enkel resultaat geeft, en tenslotte waar- 
om iedere vorm van therapie, mits deze maar lang genoeg volgehouden 
wordt, uiteindelijk de patiënt geneest. Immers het genezen van de stro- 
phulus wordt bepaald doordat het contact met het virus verbroken wordt 
en voorts door de natuurlijke immuniteit. 

Wat kunnen wij echter voor de strophulus-patiënt doen, nu wij we- 
ten, dat wij er — voorlopig — geen causale therapie voor hebben? 

Wij zouden voorop willen stellen, dat wij — als het móet — een stro- 
phulus-patiënt altijd van zijn klachten kunnen bevrijden, doordat wij 
het kind in een andere omgeving brengen. De meeste kans om het kind 
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binnen korte tijd vrij van efflorescenties te maken, hebben wij doordat 
wij het kind in een kliniek opnemen. Een andere mogelijkheid is, dat 
het kind bij een andere familie wordt ondergebracht, bij voorkeur daar, 
waar geen, of oudere kinderen zijn en waar geen strophulus in de om- 
geving voorkomt. Na een korter of langer verblijf in een andere om- 
geving, zouden wij het thuis weer eens kunnen „proberen”. 

Vanzelfsprekend, zal een dergelijke heroische maatregel, alleen in de 
telkens recidiverende gevallen van strophulus toegepast dienen te wor- 
den. In ieder geval van een telkens recidiverende strophulus dienen wij 
te beginnen met na te zien, hoe het met de hygiëne in het gezin ge- 
steld is. In de meeste gevallen zal blijken, dat daaraan wel iets man- 
keert. Gezien het feit, dat wij experimenteel strophulus-efflorescenties 
zagen ontstaan door indruppeling van het kind met een keelspoelsel-fil- 
traat van de moeder, heeft het zin te ordonneren, dat het kind zijn eigen 
eetgerei heeft, en dat een oraal contact met huisgenoten zoveel mogelijk 
vermeden wordt. Zoals al medegedeeld, kan het virus blijkbaar ook 
d.m.v. beddegoed en kleren overgebracht worden: dit is een argument 
te méér voor een goede hygiëne! 

Een volgend punt is, dat het contact tussen de patiënt en andere kin- 
deren van zijn leeftijd — in het bijzonder ook met jonge kinderen — 
zoveel mogelijk vermeden dient te worden, immers wij hebben gezien, 
dat de strophulus van kind op kind overgebracht kan worden. 

Tenslotte zou men kunnen proberen om de mondkeelholte bij de huis- 
genoten te desinfecteren door hen bijv. te laten spoelen en gorgelen met 
ontsmettingsmiddelen die het virus zouden kunnen vernietigen. 

Ons enthousiasme over onze resultaten met bovenbeschreven maat- 
regelen is niet erg groot: de ervaring leert, dat de steeds weer recidive- 
rende gevallen van strophulus meestal gevonden worden in gezinnen 
waar het begrip voor hygiëne veel te wensen overlaat, en voorts dat het 
niet meevalt, om op dat gebied in korte tijd verandering te brengen. 
Hierbij komen wij op een terrein, dat buiten het bestek van deze studie 
valt, en waar tal van problemen liggen opgestapeld, waarvan die der 
verhouding: huisarts — t.o.v. specialist een zeer belangrijke is. 

Vele van bovengenoemde problemen zijn echter van belang als het 
gaat om een telkens recidiverend geval van strophulus infantum, en vol- 
gens onze ervaring vormen dergelijke gevallen een kleine minderheid: 
3/4 van onze gevallen zagen wij binnen één maand vrij van efflores- 
centies! 

Wat nu te doen met een acuut geval van strophulus. 
1. Het lijkt ons van belang om de ouders te wijzen op het belang 

van een goede hygiëne en van een isolatie van de patient, voorzover dit 
mogelijk is. 

2. Het heeft geen enkele zin om ouders en kind te plagen met een 
of andere vorm van dieet om wille van het feit, dat het kind strophulus 
heeft. Wij geven toe, het is zeer verleidelijk om een dieet voor te schrij- 
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ven bij een aandoening, waarvoor men eigenlijk geen middel heeft en 
waarbij men slechts kan hopen, dat de omstandigheden mee zullen wer- 
ken om de.patiënt spoedig vrij te maken van zijn aandoening. Daarbij 
komt, dat een dieet tot de verbeelding spreekt en men kan de ouders er 
lange tijd mee „zoet houden”. Al deze en andere „voordelen” nemen 
niet weg, dat een dieet bij de strophulus infantum geen zin heeft, ook 
niet als een therapie: „ut aliquid fieri”. 

3. De voornaamste klacht van de patiënt is de hevige jeuk, en voor 
de bestrijding daarvan zijn er tal van middelen, die alle individueel van 
nut kunnen blijken te zijn. 

De uitwendige middelen zullen wij zelden kunnen missen, daar zij 
vaak prompt verlichting geven van de jeuk. 

Van de vele middelen zouden wij willen noemen: de schudzalf, de 
zinkolie, en de koel-zinkolie (Polano). Toevoeging van menthol, calmitol, 
carbol of recorcine versterkt de antiprurigineuze werking. 

Bij secundaire infectie zagen wij meestal een goed resultaat van de 
toevoeging van zwavel aan bovenstaande zalven. Wat men geven zal, 
hangt af van de omstandigheden: soms kan men volstaan met alleen 
maar in te smeren met indifferent schudmengsel of betten van de jeu- 
kende plaatsen met spirit, dil., in andere gevallen zal men chemisch 
werkzame preparaten moeten toevoegen. (Zie het hoofdstuk: Algemene 
therapie, in de Algemene Dermatologie door Dr. H. W. Siemens). 

Wat de inwendige middelen tot bestrijding van de jeuk betreft, heb- 
ben wij de beste resultaten gezien van enkele z.g. antihistamine-praepa- 
raten, als het Antallergan, het Antistin etc. Van het eerstgenoemde prae- 
paraat hebben wij de meeste ervaring en wij zagen vaak een gunstige 
invloed op de jeuk, bij een dosering van 1 tot 2 drageés à 0,040, gegeven 
voor het slapen. Welk praeparaat men ook geeft: men dient zich goed 
te bedenken, dat antihistaminica de strophulus niet genézen, maar al- 
leen van dienste kunnen zijn bij de bestrijding van de jeuk. Gezien het 
groeiend aantal mededelingen in de litteratuur over soms rampzalige 
bijwerkingen van de verschillende antihistaminica, kan men niet voor- 
zichtig genoeg zijn met het voorschrijven ervan. Evenals met het peni- 
cilline, ondervinden wij ook dagelijks bij de antihistaminica, de gevolgen 
van de betreurenswaardige neiging van sommige lieden, om de medische 
wetenschap te populariseren. Hoe vaak komt het niet voor, dat ouders 
komen vragen om: „die jeukpilletjes”, of mededelen, dat het kind „die 
groene tabletjes al zo’n tijd gehad heeft”. Gaat het om een steeds weer 
recidiverend geval van strophulus infantum, dan verdient een onderzoek 
naar de hygiënische omstandigheden de voorkeur boven het itereren 
van een recept voor een bepaald aantal antallergan tabletten, en gaat 
het om een acuut geval, dan dient men allereerst zijn toevlucht te ne- 
men, tot een „indifferent” uitwendig middel. 

De toepassing van de „oudere” middelen tot inwendige bestrijding 
van de jeuk, als: broom en calcium praeparaten, stuit vaak op onover- 
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komelijke moeilijkheden. (Ook het ingeven van een antihistamine-prae- 
paraat kan een soms niet te overwinnen moeilijkheid zijn!). Soms meent 
men er een gunstig resultaat van te zien. 

Naast de bestrijding van de jeuk, dient men een belangrijk gevolg 
van de jeuk, nl. het krabben, te verhinderen. Utensilien als: armkokers, 
etc. kunnen van groot nut zijn. 

Ofschoon het klinisch beeld van de strophulus infantum en de resul- 
taten van onze experimenten geen aanwijzingen geven voor het bestaan 
van een directe immuniteit en antilichamen, maar er wel op wijzen dat 
op latere leeftijd een immuniteit pleegt te ontstaan, hebben wij bij een 
aantal kinderen de invloed nagegaan van het gammaglobuline en intra- 
musculaire injecties met bloed en serum van de moeder. 

12 Kinderen met recidiverende strophulus infantum hebben wij vlak 
voor het ontslag uit de kliniek, ingespoten met 3 cc. gammaglobuline. 
Bij al deze kinderen zagen wij, enkele dagen tot enkele weken na het ont- 
slag, weer een recidief optreden. 

Een even teleurstellend resultaat zagen wij van intramusculaire in- 
jecties van bloed of serum van de moeder. 

Résumé: 

1. Men dient rekening te houden met het feit, dat men een infectie- 
ziekte voor zich heeft, die door een filtrabel virus veroorzaakt wordt 
(Hygiëne in het gezin, contact met andere kinderen). 

2. De hoofdklacht van de patiënt is de jeuk, en bij de therapie daar- 
van zal men bij voorkeur gebruik dienen te maken van uitwendige mid- 
delen. 

3. Gezien de lastige jeuk van de strophulus verdient het aanbeveling 
altijd voor uitwendig gebruik antiprurigineuze middelen voor te schrij- 
ven. Wat de inwendige antipruriginosa betreft, staan de antihistaminica 
bovenaan, het gebruik ervan dient men zoveel mogelijk te beperken. 

4. Bij een veelvuldig recidiveren van de strophulus, dient men bij- 
zóndere aandacht te besteden aan de hygiëne in het gezin. Ultimo ratio, 
brengt verandering van omgeving voor het kind, de genezing van de 
strophulus. 



SAMENVATTING 

Onder de theoriën over de aetiologie van de strophulus infantum 
neemt de mening, dat er een oorzakelijk verband moet bestaan tussen de 
voeding en de strophulus-eruptie, de eerste plaats in. Ook de gangbare 
therapie van deze aandoening is op dit verondersteld verband gebouwd: 
het is usance dat men een kind met strophulus een dieet voorschrijft, 
waaruit z.g. strophulogene voedingsmiddelen zijn weggelaten. 

De onderzoekingen van Tate en Siemens hebben aangetoond, dat elke 
strophuluspatiënt spontaan geneest bij opname op de kliniek, en dat 
men deze patiënten op de kliniek weken lang een dieet kan geven, dat 
uitsluitend uit die z.g. strophulogene voedingsmiddelen is opgebouwd 
(„provocatiedieet” van Siemens), zonder dat er een recidief optreedt. 
Daartegen ziet men in vele gevallen na terugkeer in het gezin heel spoe- 
dig weer een nieuwe eruptie optreden. 

Uit een critische beschouwing van de verschillende theorieën over de 
aetiologie van de strophulus en van de gebruikelijke therapiën, meenden 
wij te mogen concluderen, dat geen enkele tot nu toe bekende theorie 
een goede verklaring geeft voor het klinische beeld van deze aandoening, 
en dat geen enkele theorie een causale therapie heeft opgeleverd. 

Het klinische beeld van de strophulus infantum zou er op kunnen 
wijzen, dat de aandoening een infectieziekte is, die vele trekken gemeen 
heeft met een virusaandoening als varicellae. 

In de ons bekende litteratuur vonden wij deze theoretische mogelijk- 
heid niet genoemd, en experimenten, in deze richting genomen, hebben 
wij niet beschreven gevonden. 

Uitgaande van het door Täte en Siemens vastgestelde feit, dat er een 
onmiskenbaar verband bestaat tussen de naaste omgeving van de patiënt 
en een recidief van de aandoening, hebben wij gemeend in het bijzonder 
de moeder van een kind, dat telkens recidieven van deze aandoening ver- 
toont, te mogen verdenken van smetstofdraagster te zijn. 

Om deze mogelijkheid te onderzoeken, hebben wij een aantal kinderen 
met recidiverende strophulus, nadat zij in de kliniek spontaan genezen 
waren, gedurende enkele dagen ingedruppeld met een bacteriologisch 
steriel keelspoelsel-filtraat van de moeders. Bij dit onderzoek werden de 
kinderen onderling gescheiden gehouden, en werd het contact tussen 
ouders en kinderen vermeden. De indruppeling geschiedde naso-oraal en 
wel met 2 maal daags 1 tot 2 cc. fikraat. 

Bij deze experimenten hebben wij bij 8 genezen strophulus-patiënten 
en 1 patiënt met een vrijwel genezen banaal eczema, in totaal 22 maal, 
efflorescenties zien ontstaan, die qua aspect, palpatie, wijze van optre- 
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den, localisatie en verdere ontwikkeling, een sterke overeenkomst ver- 
toonden met de efflorescenties van de strophulus infantum, hiervan al- 
leen verschilden, doordat zij over het algemeen iets kleiner waren. 
Voorts kregen wij de indruk, dat zij minder jeuk veroorzaakten. 

De efflorescenties ontstonden in de meeste gevallen, nadat de kinderen 
gedurende 2 dagen waren ingedruppeld, op zijn vroegst na 1% dag, in 
een enkel geval na 3 dagen, terwijl na het staken van het indruppelen 
zich in de eerstvolgende dagen nog enkele nieuwe efflorescenties ont- 
wikkelden. 

Bij enkele kinderen zagen wij voorafgaande aan het optreden van de 
efflorescenties lichte prodromale klachten, als gebrek aan eetlust, onrust 
enz. Naast de huidafwijkingen namen wij geen klachten van de kant van 
andere organen waar. De bepaling van het aantal leucocyten en de cel- 
formule van een drietal patiënten voor en na het optreden van de huid- 
afwijkingen, leverde geen bijzondere en constante afwijkingen op. 

In proeven, waarbij wij kinderen met strophulus-efflorescenties (expe- 
rimentele zowel als niet-experimentele efflorescenties) lieten spelen op de 
kliniek met genezen patiënten, zagen wij eveneens na verloop van 2 da- 
gen strophulus-efflorescenties optreden. 

Na indruppeling van kinderen met een strophulogeen fikraat, dat ge- 
durende Vz uur op 56 C. verwarmd was, zagen wij geen efflorescenties 
ontstaan, evenmin na indruppeling met een keelspoelsel-filtraat van per- 
sonen, die voorzover na te gaan was, niets met strophulus-patiënten te 
maken hadden gehad. 

Wij menen, dat deze experimentele strophulus pleit voor de hypothese 
van een virus-aetiologie van de strophulus infantum. 

Gezien het feit, dat wij bij enkele kinderen verschillende malen, met 
een pauze van 1 of meer weken, deze efflorescenties konden opwekken, 
meenden wij te mogen concluderen, dat de experimentele strophulus 
blijkbaar geen of weinig directe immuniteit gaf. 

Het is ons niet gelukt, om het virus door middel van een eikweek 
voort te kweken. Proeven op dieren genomen met een strophulogeen 
fikraat gaven in onze gevallen geen pathologische afwijkingen. 

Bij intracutane injectie van 1/100 cc. strophulogene fikraten zagen 
wij bij kinderen zowel als bij volwassenen een huidreactie optreden, be- 
staande uit een papuleuze reactie op de injectieplaats, die na verloop van 
enkele dagen verdwenen was, en die gedurende 1 à 2 dagen omgeven 
was door een erythemateuze macula, met een middellijn van ongeveer 
1 cm. De intracutane injectie van 1/100 cc. van contrólepersonen, die 
niets met strophuluspatiënten te maken hadden gehad, veroorzaakte een 
huidreactie, die weinig verschilde van de contrôle-injectie met 1/100 c.c. 
physiologische zoutoplossing. De positieve reactie bleek niet verzwakt of 
opgeheven te kunnen worden door serum van volwassenen. 

Indruppeling van een steriel urine- of faecesfiltraat van moeders van 
patiënten met recidiverende strophulus veroorzaakte geen efflorescenties. 
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De strophulus infantum is een aandoening, die voornamelijk in de 
eerste 2 levensjaren optreedt, daarna dalen de kansen van een kind om 
strophulus te krijgen. Op oudere leeftijd komt strophulus zelden voor, 
hetgeen zou kunnen berusten op een geleidelijk, met het hoger worden 
van de leeftijd optredende immuniteit, ten gevolge van vroeger doorge- 
maakte infecties met het virus. Hierdoor is het te verklaren, dat volwas- 
senen, die afkomstig zijn uit een streek, waar weinig of geen strophulus 
voorkomt, b.v. Indonesië, na hun aankomst in Nederland de aandoening 
kunnen vertonen. 

Op grond van onze theorie over de infectieuze natuur van de strophu- 
lus openen zich nieuwe. perspectieven voor een preventie van deze 
huidziekte. In gevallen, die altijd weer recidiveren, zou het aanbeveling 
verdienen, de hygienische toestanden ten huize van de patiënt nader te 
onderzoeken en door scheiding van het kind van de mogelijke infectie- 
bronnen (afzonderlijk eetgerei enz., afzonderlijke handdoek enz., afzon- 
derlijke slaapkamer) een poging te doen, om de recidiven te voorkomen. 
Lukt dit niet, dan zou — indien mogelijk — een iets langerdurende ver- 
wijdering van het kind uit de familie in aanmerking komen. 



SUMMARY 

The opinion that there must be a causal connexion between the fee- 
ding and the strophulus eruption occupies the first place amongst the 
theories regarding the aetiology of strophulus infantum. The current 
therapy of this affection is built up on this assumed connexion: for a 
child with strophulus it is usual to prescribe a diet from which so-called 
strophulogenous foods are omitted. 

Tate and Siemens’s researches have shown that every strophulus patient 
is cured spontaneously when admitted to a clinic and that these patients 
can be given a diet consisting solely of these so-called strophulogenous 
foods for weeks without a return of the affection. On the other hand, a 
relapse occurs in many cases very soon after the patient returns home. 

A critical examination of the various theories as to the aetiology of 
strophulus infantum and the usual therapies led us to the conclusion 
that not one of the theories known so far gives a good explanation for 
the clinical picture of the affection and that no single theory has pro- 
duced a causal therapy. 

The clinical picture of strophulus infantum might indicate that the 
affection is an infectious disease that has many features in common with 
a virus affection such as varicellae. 

We have not found this theoretical possibility mentioned in the lite- 
rature known to us, nor have we found any descriptions of experiments 
carried out in this direction. 

Proceeding from the fact established by Tate and Siemens that there 
is an unmistakable connexion between the patient’s immediate surroun- 
dings and a return of the affection, we thought that in particular we 
should suspect the mother of a child that shows continual returns of this 
affection of being a carrier of infectious matter. 

In order to examine this possibility we took a number of children 
with recidivous strophulus after they had been cured spontaneously in 
the clinic and for several days gave them drops of a filtrate of bacteriolo- 
gically sterile throat washings taken from the mothers. During this ex- 
periment the children were kept apart from one another and contact 
between parents and children was avoided. The drops were given naso- 
orally 3 times a day 1 to 3 cc. filtrate. 

In these experiments with 8 cured strophulus patients and 1 patient 
with a practically cure common eczema we observed the occurence of 
efflorescences a total of 22 times which, as regards aspect, palpation, 
manner of occurrence, localisation and further development showed a 
strong similarity to the efflorescences of strophulus infantum, the only 
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difference being that in general they were slightly smaller than the lat- 
ter. We also got the impression that they caused less irritation. 

In most cases the efflorescences arose after the children had been re- 
ceiving the drops for 2 days, at the earliest for IV2 days and in a few 
cases for 3 days, while a few new efflorescences developed during the 
first few days after administration of the drops was stopped. 

In a few children we saw slight prodromal complaints, such as lack of 
appetite, restlessness, etc., prior to the appearance of the efflorescences. 
Apart from abnormalities of the skin we observed no complaints regar- 
ding other organs. Determination of the number of leucocytes and the 
cell formula of three patients before and after the appearance of the skin 
abnormalities yielded no particular and constant abnormalities. 

In tests in which we allowed children with strophulus efflorescences 
(both experimental and non-experimental efflorescences) to play with 
cured patients in the clinic we likewise observed strophulus efflorescen- 
ces after 2 days. 

We observed no efflorescences in children who had received drops of 
a strophulogenous filtrate that had been heated to 56° C. for half an 
hour and this was also the case after they had been given drops of throat 
washings taken from persons who — as far as it was possible to ascertain 
— had had no contact with strophulus patients. 

We consider this experimental strophulus to be an argument in favour 
of the hypothesis of a virus aetiology of strophulus infantum. 

In view of the fact that we were able in the case of some children to 
provoke these efflorescences several times with intervals of 1 or more 
weeks we concluded that experimental strophulus apparently gave little 
or no direct immunity. 

We did not succeed in reproducing the virus bij egg culture. Cases in 
which we made tests with a strophulogenous filtrate on animals pro- 
duced no pathological abnormalities. 

On intracutaneous injection of 1/100 cc. strophulogenous filtrates in 
both children and adults we observed at the place of injection a skin 
reaction consisting of a papulose reaction which disappeared in a few 
days and which was surrounded for 1 or 2 days by an erythematous 
macula with a diameter of about 1 cm. Intracutaneous injection of 1/100 
cc. taken from persons under control who had had no contact with stro- 
phulus patients, produced a skin reaction which differed little from a 
check injection with 1/100 cc. physiological saline solution. It was not 
found possible to weaken or neutralise the positive reaction with serum 
taken from adults. 

Drops made up of a sterile urine or faeces filtrate taken from the mo- 
thers of patients with recidivous strophulus produced no efflorescences. 

Strophulus infantum is an affection that arises in the first 2 years of 
life: after that a child’s chances of contracting strophulus decrease. 

Strophulus seldom occurs at a more advanced age, which might be 
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based on a gradual immunity with increasing years as a result of infec- 
tions with the virus undergone previously. This may explain the fact 
that persons, including adults, coming from a region where there is little 
or no strophulus (e.g. Indonesia) show symptoms of the affection on arri- 
val in Holland. 

Our theory regarding the infectious nature of strophulus opens new 
perspectives for a prevention of this skin disease. In cases where it 
recurs continually, it would be advisable to make a further investigation 
into the hygienic conditions in the patient’s home and to try to prevent 
a recurrence by keeping the child away from possible sources of infec- 
tion (separate eating utensils, separate towel, separate bedroom). If this 
fails, removal of the child from home for a slightly longer period should 
be considered. 



ZUSAMMENFASSUNG 

Unter den ätiologischen Theorien über den Strophulus infantum 
nimmt die Auffassung, dass ein kausales Verhältnis zwischen Nahrung 
und Strophuluseruption bestehen muss, den ersten Platz ein. Auch die 
übliche Therapie dieser Erkrankung geht hiervon aus. Es ist gebräuch- 
lich, dass man einem Kinde mit Strophulus eine Diät verordnet, in der 
die angeblich „strophulogenen” Nahrungsmittel weggelassen sind. 

Die Untersuchungen von Tate und Siemens haben erwiesen, dass jeder 
Strophulus nach Aufnahme in die Klinik schnell spontan abheilt, und 
dass man dem Patienten im Krankenhaus wochenlang eine Diät geben 
kann, die alle sogenannten „strophulogenen” Nahrungsmittel enthält 
(„Provokationsdiät”, Siemens) ohne dass ein Rezidiv auftritt. In den 
meisten dieser Fälle sieht man jedoch ein Rezidiv sehr bald nach Rück- 
kehr in die eigene Umgebung. 

Aus der kritischen Betrachtung der verschiedenen Theorien über die 
Aetiologie des Strophulus infantum und der dabei üblichen Therapien 
meinten wir schliessen zu können, dass keine einzige der bisherigen 
Theorien eine brauchbare Erklärung für das klinische Bild dieser Krank- 
heit abgibt, und dass keine einzige dieser Theorien eine kausale The- 
rapie ermöglicht. 

Das klinische Bild der Strophulus infantum scheint uns nun aber darauf 
hinzuweisen, dass es sich um eine ansteckende Krankheit handelt, die 
vieles mit einer Viruserkrankung gemeinsam hat, z.B. mit den Varicellen. 
In der uns bekannten Literatur wird aber diese Auffassung nirgends er- 
wähnt, auch haben wir keine Angaben über Experimente finden kön- 
nen, die in dieser Richtung gemacht worden sind. 

Wenn wir von der durch Tate und Siemens festgestellten Tatsache 
ausgehen, dass zwischen der nächsten Umgebung des Patienten und den 
Strophuluseruptionen ein Zusammenhang besteht, kommen wir zu der 
Vermutung, dass insbesondere die Mutter des Kindes, bei dem sich nach 
Rückkehr in die Familie die Rezidive einstellen, die Trägerin des An- 
steckungstoffes sein kann. 

Um zu ergründen, ob diese Möglichkeit besteht, haben wir eine An- 
zahl Kinder mit rezidiverendem Strophulus, nachdem sie im Kranken- 
haus spontan geheilt waren, einige Tage lang mit einem bakteriologisch 
sterilen Kehlspülfiltrat der Mutter eingetröpfelt. Während dieser Unter- 
suchung wurden die Kinder voneinander isoliert untergebracht und jeg- 
licher Kontakt zwischen Eltern und Kindern vermieden. Die Eintröp- 
felung wurde naso-oral ausgeführt, und zwar dreimal täglich met 1—2 cc. 
Filtrat. 
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Bei diesen Experimenten haben wir bei 8 geheilten Strophulus-Patien- 
ten und bei einem mit einem beinahe geheilten banalen Ekzem (im gan- 
zen 22 mal) Effloreszenzen entstehen sehen, die hinsichtlich Aussehen, 
Palpationsbefund, Weise von Auftreten, Lokalisation und weiterer Ent- 
wicklung eine starke Aehnlichkeit mit den Effloreszenzen des Strophulus 
aufwiesen. Es bestand nur insofern ein Unterschied, als sie im algemei- 
nen etwas kleiner waren, und wir auch den Eindruck bekamen, dass sie 
weniger Juckreiz verursachten. 

In den meisten Fällen entstanden die Effloreszenzen, nachdem die 
Kinder 2 Tage hintereinander eingetröpfelt waren, frühestens nach IV2 

Tagen, in einem Fall nach 3 Tagen. Auch in den ersten Tagen nach 
Beendigung des Eintröpfelns entwickelten sich oft noch einige neue Ef- 
floreszenzen. 

Bei einigen Kindern beobachteten wir vor dem Auftreten der Efflores- 
zenzen leichte prodromale Beschwerden, wie Appetitlosigkeit, Unruhe 
usw. Klagen von seiten anderer Organe haben wir nicht wahrgenommen. 
Gesamtanzahl der Leucocyten und Blutausstrich vor und nach dem 
Auftreten der Hauterscheinungen zeigten bei 3 Kindern normale Ver- 
hältnisse. 

Bei Versuchen, in denen wir Kinder mit Strophuluseffloreszenzen 
(experimentellen wie nichtexperimentellen) in der Klinik mit geheilten 
Patienten spielen Hessen, beobachteten wir ebenfalls nach Ablauf von 2 
Tagen Strophuluseffloreszenzen. Bei Kindern, die mit einem strophuloge- 
nen Filtrat eingetröpfelt waren, das % Stunde auf 56° C. erwärmt war, 
zeigten sich keine Effloreszenzen. Dasselbe negative Resultat ergab sich 
nach Eintröpfeln mit einem Kehlspülfiltrat von Personen, die, soweit 
nachweisbar, nichts mit Strophuluspatienten zu tun gehabt hatten. 

In diesem experimentellen Strophulus sehen wir einen deutlichen Hin- 
weis auf eine Virusätiologie des Strophulus infantum. 

Aus der Tatsache, dass wir bei einigen Kindern diese Effloreszenzen 
verschiedene Male mit einer Pause van ein oder mehreren Wochen ent- 
stehen lassen konnten, glauben wir folgern zu dürfen, dass der experi- 
mentelle Strophulus keine oder nur geringe direkte Immunität gibt. 

Es ist uns nicht gelungen, das Virus durch Eipassage zu züchten. Tier- 
experimente mit strophulogenen Filtraten ergaben in unseren Fällen 
keine pathologischen Abweichungen. 

Bei intrakutaner Einspritzung von 1/100 cc. strophulogenem Filtrat 
beobachteten wir bei Kindern sowohl wie bei Erwachsenen das Auftreten 
von einer Hautreaktion, die aus einer papulösen Erhebung an der In- 
jektionstelle bestand, die während der ersten 24—48 Stunden von einer 
erythematösen Macula von ca. 1 cm. Durchmesser umgeben war, aber 
nach Verlauf von einigen Tagen verschwand. Die intrakutane Einsprit- 
zung von 1/100 cc. bei Personen, die nichts mit Strophuluspatienten zu 
tun gehabt hatten, verursachte eine Hautreaktion, die sich nicht wesent- 
lich unterschied von der Kon trollin jektion mit 1/100 physiologischer 
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Salzlösung. Es zeigte sich, dass die positive Reaktion durch Serum von 
Erwachsenen weder abgeschwächt noch neutralisiert werden konnte. 

Eintröpfelung von einem sterilen Urin- oder Faeces-Filtrat von den 
Müttern der an recidivirendem Strophulus leidenden Kinder verursachte 
keine Effloreszenzen. 

Der Strophulus infantum ist eine Erkrankung, die hauptsächlich in 
den ersten 2 Lebensjahren auftritt. Später wird die Wahrscheinlichkeit, 
einen Strophulus zu bekommen, geringer. Bei Erwachsenen kommt Stro- 
phulus selten vor. Die Erklärung hierfür könnte in einer mit dem Al- 
ter langsam wachsenden Immunität liegen, als Folge früher durchgemach- 
ter Infektionen mit dem Strophulus-Virus. Dadurch wäre es auch zu 
erklären, dass Erwachsene aus einer Gegend, wo wenig oder kein Stro- 
phulus vorkommt, z.B. Indonesien, nach ihrer Ankunft in Holland die 
Erkrankung bekommen können. 

Durch unsere Auffassung von der infektiösen Natur des Strophulus 
werden neue Möglichkeiten einer kausalen Prevention des Leidens eröff- 
net. In stets wieder rezidivierenden Fällen dürfte es sich empfehlen, die 
hygienischen Verhältnisse im Hause des Patienten genauer zu kontrollie- 
ren, und durch Trennung des Kindes van den möglichen Infektionquel- 
len (eigenes Essgerät usw., eigenes Handtuch usw., eigenes Schlafzimmer) 
den Versuch zu machen, die Rezidive zu verhüten. Gelingt das nicht, 
dann käme — soweit möglich — eine etwas länger dauernde Entfernung 
des Kindes aus der Familie in Frage. 
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Parmi les théories de l’étiologie du strophulus infantile, l’opinion qu’il 
doit y avoir un rapport de cause à effet entre l’alimentation et l’érup- 
tion du strophulus infantile prend une place prépondérante. La théra- 
peutique en vogue de cette affection est aussi bâtie sur ce rapport présup- 
posé. On a coutume de prescrire à un enfant atteint du strophulus un 
régime, dont les soi-disant aliments strophulogènes sont supprimés. 

Les recherches de Täte et de Siemens ont démontré que chaque patient 
atteint du strophulus guérit spontanément lorsqu’il est reçu dans une 
clinique et qu’on peut faire suivre à ces patients pendants des semaines 
entières un régime composé exclusivement de soi-disant aliments stro- 
phulogènes’ sans qu’il se produise une récidive de l’affection. Par contre 
une fois le patient de retour dans sa famille, on constate très prompte- 
ment une récidive dans beaucoup de cas. 

En examinent d’une façon critique les différentes théories sur l’étiolo- 
gie du strophulus infantile et des thérapeutiques en usage, il nous a été 
permis, à notre avis, de conclure qu’aucune théorie jusqu’ici ne donne 
une explication péremptoire de la forme clinique de cette affection et 
qu’aucune théorie n’a fourni de thérapeutique de cause à effet. 

La forme clinique du strophulus infantile pourrait indiquer que l’af- 
fection est une maladie d’infection qui a beaucoup de traits communs 
à l’infection d’un virus filtrant comme la varicelle. 

Dans la littérature que nous avons parcouru nous n’avons pas trouvé 
trace de cette possibilité théorique et nous n’avons pas vu décrit d’expé- 
rimentations prises dans ce sens. 

Partant du fait établi par Täte et Siemens qu’il y a un rapport évident 
entre l’entourage immédiat du patient et la récidive de l’affection il nous 
a paru pouvoir soupçonner plus spécialement d’être infectieuse la mère 
d’un enfant qui est sujet à des recidives du strophulus. 

Pour examiner cette possibilité nous avons pendant quelques jours 
instillé avec un filtrat bactériologiquement stérile du lavage de gorge des 
mères, un certain nombre d’enfants sujets à des récidives du strophulus, 
après leur guérison spontanée dans la clinique. Pendant cet examen 
nous avons isolé les enfants entre eux en nous avons évité tout contact 
entre parents et enfants. L’instillation avait lieu par le nez et la bouche et 
cela trois fois par jour au moyen d’un filtrat d’1 à 2 cc. 

Chez 8 patient guéris du strophulus et chez une malade à peu près 
remis d’un eczéma banal nous avons vu nâitre au total 22 fois des efflo- 
rescences qui par leur aspect, leur palpation, la façon dont elles nais- 
saient, par leur localisation et leur développement ultérieur ressem- 
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blaient fort aux efflorescences du strophulus infantile. Elles en diffé- 
raient seulement parce qu’elles étaient en général un peu plus petites. 
Nous avions aussi l’impression qu’elles produisaient moins de prurit. 

Dans la plupart des cas les efflorescences se montraient après que les 
enfants avaient été instillés pendant deux jours, au plus tôt après un 
jour et demi, dans un seul cas après trois jours, tandis que quelques nou- 
velles efflorescences se développaient les jours suivants après la cessation 
de l’instillation. 

Chez quelques enfants nous avons constaté avant la manifestation des 
efflorescences, quelques légers prodromes, á savoir: un manque d’appétit, 
de la nervosité, etc. En dehors des altérations de la peau nous n’avons 
pas constaté de prodromes du côté des autres organes. La détermination 
du nombre des leucocytes et la formule cellulaire de trois patients avant 
et après la manifestations des altérations de la peau ne montrait point 
d’écarts spéciaux ni constants. 

Dans des expérimentations où, dans nôtre clinque, nous avons laissé 
jouer avec des patients remis de leur strophulus, des enfants montrant 
des efflorescences aussi bien expérimentales, que non expérimentales, 
nous avons pu constater chez ces derniers des efflorescences au bout de 
deux jours. 

Après l’instillation d’enfants au moyen d’un filtrat strophulogène qui 
avait été chauffé pendant une demi-heure à 56 C., nous avons pas vu se 
produire d’efflorescences, pas davantage après l’instillation avec un fil- 
trat du lavage de gorge de personnes qui, autant qu’on en pouvait juger 
n’avaient point communiqué avec des patients atteints du strophulus. 

Nous trouvons que ce strophulus expérimental plaide en faveur du 
strophulus infantile qui ne serait qu’un affection amencé par un virus 
filtrant. 

Etant donné le fait qu’il nous a été possible de faire naître plusieurs 
fois ces efflorescences chez quelques enfants après un repos d’une ou de 
plusieurs semaines, il nous a semblé pouvoir conclure que le strophulus 
expérimental n’offre évidemment peu ou pas d’immunité directe. 

Nous n’avons pas réussi à cultiver le virus dans les oeufs couvis. Des es- 
sais sur des animaux au moyen d’un filtrat strophulogène ne nous ont 
pas fourni d’écarts pathologiques dans nos expérimentations. 

A la suite d’injections intracutanées composées de filtrats strophulo- 
gènes d’ 1/100 cc., nous avons constaté chez des enfants aussi bien que 
chez les adultes une cutiréaction se composant d’une réaction papuleuse 
à l’endroit de l’injection. Cette réaction avait disparu au bout de quel- 
ques jours et se trouvait entourée pendant 1 ou 2 jours d’une macule 
érythémateuse avec un diamètre d’ 1 cm. L’injection intracutanée 
d’ 1/100 cc. de personnes de contrôle qui n’avaient point communiqué 
avec des patients atteints du strophulus, causait une cutiréaction ne diffé- 
rant que peu de l’injection de contrôle au moyen d’une dissolution de 
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sel physiologique d’ 1/100 cc. La réaction positive ne semblait pouvoir 
être affaiblie ni annulée au moyen d’un sérum d’adultes. 

L’instillation d’un filtrat d’urine ou de fèces stérilisé de mères de 
patients qui faisaient des réchutes ne causait pas d’efflorescences. 

Le strophulus infantile est une affection qui se manifeste surtout dans 
les 2 premières années de la vie, ensuite les dispositions de l’enfant pour 
attraper le strophulus diminuent. 

A un âge plus avancé le strophulus se manifeste rarement ce qu’on 
pourrait attribuer au fait, que l’enfant croissant en âge jouit d’une im- 
munité graduelle par suite des infections subies antérieurement. 

Ceci explique, que des personnes - le cas concerne aussi les adultes- 
originaires d’un pays - comme l’Indonésie - où le strophulus se montre 
peu ou pas du tout, peuvent être atteintes de l’efflorescences après leur 
arrivée en Hollande. 

Par le fait de notre théorie sur la nature infectieuse du strophulus 
s’ouvrent de nouvelles perspectives en vue d’une thérapie préventive de 
cette affection cutané. 

Dans le cas où il s’agit de récidives qui se répètent sans cesse, il im- 
porterait de faire une enquête minutieuse sur les circonstances hygiéni- 
ques dans la famille du patient et pour couper court à ces récidives, il 
faudrait prémunir l’enfant contre de causes infectieuses éventuelles en 
lui faisant faire par exemple chambre à part et en lui réservant une ser- 
viette et un couvert spéciaux. Si de telles précautions restent vaines, il 
faudrait songer - si c'est possible - à isoler l’enfant un peu plus longtemps 
de sa famille. 
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