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Dit proefschrift verschijnt vele jaren na afsluiting van mijn 
academische studie aan de Universiteit van Amsterdam. Vele, 
reeds als student gekoesterde plannen, moesten doordat ik van 
1914—1918 in militairen dienst was, waarna een veelomvat
tende werkkring aan de gemeente-inrichtingen voor dermato
logie te Rotterdam volgde, worden uitgesteld. 
Nu het werk tot stand gekomen is, gaan mijn gedachten 
allereerst uit naar mijn oud-hoogleeraren in de geneeskunde 
aan de Amsterdamsche Alma Mater. Ik heb het steeds een 
bijzonder voorrecht gevonden, dat ik in een milieu mijn oplei
ding kreeg, waar Pel, Treub, Wertheim Salomonson, Straub, 
Saltet, de Vries, Lanz, Bolk en Van Rees deel uitmaakten van 
de geneeskundige faculteit. Met weemoed en innige dankbaar
heid denk ik aan hen terug. De professoren Winkler, Rotgans, 
Mendes da Costa, Burger en Ruitinga verlieten de Amster
damsche Hoogeschool, rude donati. Slechts van Rijnberk is nog 
aan deze universiteit verbonden. Hun allen ben ik den grootsten 
dank verschuldigd. Ook mijn leermeesters der philosophische 
faculteiten gedenk ik met groote waardeering. Jegens de 
leeraren uit mijn gymnasiale vooropleiding, vooral jegens hen, 
die mij de liefde voor de klassieken op zoo voortreffelijke wijze 
bijbrachten, koester ik nog immer de beste gevoelens van erken
telijkheid. Ik noem slechts de namen Chaillet, Strootman, van 
Everdingen en van Vessem. 
Ik vond het bijna vanzelfsprekend, dat ik U, hooggeleerde 
Carol, verzocht mijn promotor te willen zijn, wat Gij met groote 
welwillendheid aanvaardet. Om Uwe groote wetenschappelijke 
belangstelling in alle problemen betreffende lupus vulgaris — 
aan Uw kliniek toch werd ook het eerste onderzoek in Neder
land verricht naar de typen tuberkelbacillen, voorkomende in het 
weefsel van de verschillende vormen van huidtuberculose — 
heb ik de door U opgegeven taak gaarne aanvaard. 
Voor alle moeite, die Gij U voor mij gaaft, voor Uwe gestage 
aansporingen, voor Uwe leerrijke kritiek vooral ben ik U in de 
hoogste mate dankbaar. 



Zoo gaarne had ik mijn bijzonderen dank betuigd aan Dr. 
[. J. Th. Doyer, Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid, 
persoonlijk, voor zijn steun bij de in Noord-Holland gehouden 
enquête. Tijdens de bewerking van dit proefschrift is hij ons 
helaas door den dood ontvallen. 
Dat ik onder leiding van wijlen De Buy Wenniger in het 
ziekenhuis aan den Coolsingel en in de gemeentelijke polikliniek 
te Rotterdam mijn opleiding tot dermatoloog mocht ontvangen, 
is voor mijn later leven van zeer groote waarde geweest. Slechts 
ingewijden weten, wat deze geleerde werker, man van de prak
tijk, gewrocht heeft in medisch en sociaal opzicht. 
Het gemeentebestuur van Rotterdam dank ik op deze plaats 
voor het vertrouwen, dat het in mij stelde, door mij te benoemen 
tot hoofd van de afdeeling dermatologie van het ziekenhuis aan 
den Coolsingel en tot geneesheer-leider van de gemeentelijke 
polikliniek voor huid- en geslachtsziekten te Rotterdam. Ik 
hoop dit vertrouwen niet te beschamen. 
Ik stel het op den hoogsten prijs, dat Gij, zeergeleerde Westra 
en Feisser, als directeuren van genoemde instellingen, het mij 
mogelijk maaktet, dit proefschrift tot een goed einde te brengen. 
Mijn hartelijken dank aan U, zeergeleerde Kleipool, die met 
Uw rijke ervaring als directeur van de Rotterdamsche Finsen-
inrichting mij steeds met Uw raadgevingen hebt willen bijstaan. 
Gaarne maak ik hier gewag van de bereidwilligheid, waarmede 
de Zuid-Hollandsche collegae de vragenlijsten invulden. Velen 
onder hen zijn mij ook op andere wijze ter wille geweest. 
Mijn dank geldt ook mijn onmiddellijken medewerkers van 
Zwijndrecht en Edel, van wie ik veel heb moeten vergen bij 
afwezigheid in verband met dit proefschrift. 
Ik spreek hier mijn groote waardeering uit voor al het werk, wat 
de Heer J. Lucas te Rotterdam, met ijver en kennis van zaken, 
voor mij tot stand bracht. Dit geldt evenzeer voor Mejuffrouw 
J. Smaal. 
Bij Kees Schraal klopte ik nooit tevergeefs aan, wanneer ik 
hem noodig had voor de noodzakelijke literatuur. Ik hoop nog 
lang van zijn diensten gebruik te kunnen maken. 
Ten slotte dank ik allen, die mij bij de vervaardiging van mijn 
proefschrift op eenigerlei wijze behulpzaam waren. 
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HOOFDSTUK I. 

Inleiding. 

Van alle vormen van huidtuberculose komt de tuberculosis 
luposa, lupus vulgaris, meestal kortweg lupus geheeten, het 
meest voor. Over de pathogenese, de kliniek en de therapie is 
veel geschreven; veel minder echter over de sociale beteekenis 
van deze huidaandoening, waarbij in de allermeeste gevallen 
het gelaat is aangetast. Lupus is zoo bij uitstek een ziekte der 
kleine luiden, van de armen in de stad en op het land. Hij heeft 
zoo menige bestaansmogelijkheid onmogelijk gemaakt, omdat 
lupuslijders zoo vaak op onbarmhartige wijze uit hun emplooi 
worden gestooten. Verafschuwd door hun familie en mede-
menschen, geweigerd in logementen en kosthuizen, met schrik 
gezien in openbare vervoermiddelen, zijn zij vaak gedoemd, 
hun bitter lot als paria's der maatschappij in afzondering te 
dragen. De sociale beteekenis eener ziekte, dat is die voor de 
gemeenschap in haar geheel, hangt van een groot aantal fac
toren af. Deze zijn: de veelvuldigheid van haar voorkomen, de 
duur der ziekte, de eventueele invaliditeit, het vernietigen 
(tijdelijk of voor goed) der productiekracht, het veroorzaken 
van kosten voor geneeskundige behandeling, of van kosten voor 
levensonderhoud dergenen, die niet meer zelf in dat onderhoud 
kunnen voorzien, het ongemak, verdriet van de zieken zelve of 
hun omgeving en den weerslag daarvan op de gemeenschap 
enz. De strijd tegen den lupus vulgaris valt samen met de 
bestrijding van de tuberculose in het algemeen, daar in de meeste 
gevallen van lupus de besmetting waarschijnlijk endogeen tot 
stand komt. Ook op het terrein van de lupusbestrijding zullen 
voorzorg, zorg en nazorg veel maatschappelijke ellende kunnen 
voorkomen. Voor de sociale geneeskunde ligt hier nog een zeer 
groot arbeidsveld braak. 
Nederland wordt tot de landen gerekend, waar lupus vul-
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garis veel wordt aangetroffen. Van de frequentie is echter nog 
niet veel bekend, terwijl statistische gegevens practisch geheel 
ontbreken. Dit geldt voor vrijwel alle landen in Europa. Zonder 
kennis der frequentie en van statistische gegevens kan van een 
behoorlijke bestrijding van lupus geen sprake zijn. Betreffende 
lupus vulgaris nog het volgende: reeds in 1907 schreef de groot
meester der dermatologie Jadassohn: „Eine eingehende 
Statistik der Hauttuberkulose ist noch zu schaffen. Sie wird 
ihre verschiedenen Formen vor allem nach ihrer vermutlichen 
Pathogenese, sie wird ihre Beziehungen zu den anderen Lokali-
sationen der Tuberkulose, zur Haufigkeit der Tuberkulose in 
dem betreffenden Milieu, sie wird Zeit des Auftretens, Beruf, 
Stadt und Land, und alle möglichen sozialen, klimatischen etc. 
Verhaltnisse berücksichtigen müssen, wenn sie mehr geben 
soll als nackte Zahlen oder Illustrationen von Verhaltnissen, 
die wir schon gut genug kennen." Een lichtpunt in den strijd 
tegen den lupus was een reeks besluiten, genomen door een 
internationale commissie, op het 9e internationale Dermatolo-
gencongres in September 1935 te Buda-Pest gehouden, waar 
door den Rotterdamschen dermatoloog Dr. C. M. Kleipool de 
stand van zaken in ons vaderland werd uiteengezet. De ver
schillende lupusproblemen te belichten en een begin te maken 
met de frequentiebepaling in Nederland, is het doel van dit 
proefschrift. 
Moge deze verhandeling een aansporing zijn voor alle artsen, 
voor den wetgever en voor het particulier initiatief alles te doen, 
wat in hun vermogen is, de ziekte te voorkomen, haar na vroeg
tijdige herkenning op de beste wijze te doen behandelen, de 
patiënten in staat te stellen, zonder te groote financieele offers 
de vaak langdurige behandeling tot een goed einde te brengen 
en hen, bij blijvende invaliditeit, een menschwaardig bestaan 
te verzekeren. 
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HOOFDSTUK II. 

De kliniek en pathogenese etc. van Lupus vulgaris. 

De lupus vulgaris komt van alle vormen van tuberculosis cutis 
het meest voor. Rost, Keiler en Marchionini (1930) vermelden, 
dat lupus van alle vormen van huidtuberculose te Freiburg 
74.6 %, te Kiel 78 % en te Breslau 84.5 % uitmaakt. 
Bruner en Kauczynski behandelden te Warschau van 1925 tot 
1935 682 gevallen van tuberculosis cutis. Hieronder waren 630 
lupus vulgaris-patiënten (plm. 92 %). Preininger (1935) geeft 
70.3 % voor Hongarije en Miescher (1935) ongeveer 61 % 
voor Zürich. 

Kliniek. 

Lupus is een chronische huidtuberculose. Het is voor de 
spoedige behandeling en genezing van den patiënt van het aller
grootste belang, dat de diagnose lupus zoo vroeg mogelijk ge
steld wordt. Lupus begint met de z.g. lupusvlek, rood of bruin
rood van kleur. Deze elementaire laesies bouwen de lupushaard 
op. In den beginne ontgaat zoo n vlekje, dat slechts enkele 
milimeters in doorsnee is, èn den leek èn dikwijls den arts ook. 
Wanneer de roode kleur wat duidelijker wordt, kan het bij een 
kind op een angioom, bij een volwassene op een acne of rosacea-
efflorescentie lijken. Het veroorzaakt doorgaans geen subjec
tieve klachten en wordt uiterst langzaam grooter. Bij diascopie 
(bezichtiging door glas, waarvoor we een dik objectglaasje, 
een glazen tongspatel of een plessiemeter kunnen nemen, welke 
men op het plekje drukt, waardoor de huid ter plaatse anae-
misch wordt) zien we een scherp begrensd, speldeknopgroot 
vlekje van geel- of bruinroode tint, welke met de kleuren van 
appelgelei, reehuid of kandijsuiker vergeleken is. De appel
gelei-kleur is eigen aan het infiltraat, door Unna plasmoom ge
noemd. De bruine kleur berust op de eigen kleur der cellen, die 
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het onder de epidermis, in de cutis gelegen infiltraat opbouwen. 
De vlekjes, ook lupomen geheeten, zijn met een knopsonde 
gemakkelijk te verscheuren, waarna bloeding optreedt. Deze 
weekheid van het weefsel is voor lupus karakteristiek. Noch de 
plasmoomkleur, noch het teeken van de sonde zijn echter 
pathognostisch. De lupusvlekken vormen het beginstadium voor 
een verdere ontwikkeling, die naar verschillende richtingen kan 
gaan. Het zou mij te ver voeren, zoo ik de verschillende vormen 
van lupus beschreef. 
De klinische diagnose van lupus vulgaris is meestal niet 
moeilijk. Toch zijn er gevallen, waarbij verder onderzoek, ook 
het histologische, uitkomst moet brengen. Dit wordt door het 
volgende geïllustreerd: 
Prof. W. L. L. Carol publiceerde in het Nederlandsch Tijd
schrift voor Geneeskunde, no. 31, 1938, een studie over ,,Ge-
localiseerde, chronische ontsteking met vorming van nieuw 
lymphadenoid weefsel" (Lymphocytoma; lymphadenoidosis; 
granuloma lymphadenoides benignum.). Carol schrijft: „Het is 
bekend, dat bij huidaandoeningen lymphocyteninfiltratie kan 
voorkomen, al dan niet met vorming van kiemcentra; kort ge
leden namen wij dit verschijnsel waar in een geval van rosacea; 
het berust op begeleidende ontsteking en heeft bijkomstige be-
teekenis. Intusschen zijn ons de laatste decennia huid
aandoeningen bekend geworden, waarbij het genoemde weefsel 
het beeld bepaalt en primaire beteekenis heeft. Vermoedelijk 
heeft men hier een eigenaardige, chronische ontsteking als 
gevolg van verschillende prikkels, die ons grootendeels onbe
kend zijn: men kan aannemen, dat de aanwezigheid van prae-
existent lymphadenoid weefsel een belangrijke voorwaarde voor 
het ontstaan is. 
De klinische herkenning levert moeilijkheden op, allereerst 
wegens de zeldzaamheid en de geringe bekendheid. Voorts 
komt, vooral bij localisatie in het gelaat, verwarrende gelijke
nis voor met andere, dikwijls eveneens op chronische ontsteking 
berustende huidziekten. In de eerste plaats komen dan vormen 
van tuberculose (lupus vulgaris; lupus miliaris disseminatus, 
respectievelijk tuberculiden: ,,rosacealike tuberculides") in aan
merking." 
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Carol nam zes gevallen waar. Twee daarvan werden aan
vankelijk voor een vorm van lupus vulgaris gehouden. Bij een 
patiënte bestond localisatie aan de genitalia, overeenkomst met 
het luetisch primairaffect. Bij een andere achter beide ooren 
(men dacht aan amyloidosis localis en neurodermitis); verder 
bij een aan neus en wangen; bij een op een wang en bij twee 
aan, respect, vlak bij een oor. Bij allen werd de diagnose pas 
histologisch met zekerheid gesteld, hoewel in drie gevallen de 
diagnose lymphocytoom op grond van het klinische onderzoek 
in overweging werd genomen, hetgeen beteekent, schrijft Carol, 
,,dat de cliniek nog versterking behoeft: er zal ten minste ver
langd mogen worden, dat er clinisch met de aandoening reke
ning wordt gehouden." 
Aan de publicatie ontleende ik verder: 
De eerste patiënte was een vrouw van 41 jaar, bij wie in 1931 
knobbeltjes aan de neuspunt en de neusvleugels waren ont
staan. Zij waren tamelijk vast van consistentie en licht rood
bruin; opmerkelijk was de sterke transparantie, die aan een 
vocht bevattende cyste deed denken. Bij diascopie was de 
glazig doorschijnende bruine vlek aantoonbaar, die voor lupus 
vulgaris kenmerkend is. Wat trof was, dat de kleur lichter, de 
tint matter was dan gewoon. Histologisch werd een hoofdzake
lijk uit lymphocyten bestaand infiltraat gevonden met tamelijk 
veel reuscellen van een eigenaardig type; epitheloide cellen 
ontbraken. In 1931 werd de diagnose: een beginnende lympho-
cytentuberkel het waarschijnlijkst geacht, en werd de patiënte 
met de Finsen-lamp behandeld, doch onder deze behandeling 
breidde de aandoening zich langzaam uit. Na Röntgenbehan-
deling volgde later belangrijke verbetering. Bij opname in 1937 
blijkt, dat op den neus aan de punt en de vleugels de huid rood
bruin van kleur is; er zijn ook haarden ter plaatse van de juk-
bogen, waar de huid lichtrood is en op de rechterwang zijn 
enkele erytheemvlekjes te zien. De oppervlakte van alle haar
den is glad en soms lichtglanzend. Bij palpatie stelt men vast, 
dat er tamelijk diep in de cutis met de epidermis samenhan
gende infiltratie is, matig vast en onpijnlijk. De haarden op de 
wangen promineeren niet of nauwelijks; die op den neus zijn 
boven de huidoppervlakte verheven en hobbelig. Vooral aan de 
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neusvleugels zijn afzonderlijke knobbeltjes waarneembaar, on
geveer ter grootte van een erwt; duidelijke transparantie valt 
niet meer op. 
Overigens zijn aan de huid noch aan de inwendige organen 
afwijkingen te vinden. De caviaproef met weefsel van een 
knobbeltje viel negatief uit. De serumreactie op syphilis was 
eveneens negatief. Bij bloedonderzoek werden eosinophilie, 
licht versnelde bezinking en licht toxische verandering gevon
den. Men moest dus wel aannemen, dat de zieke een zuiver 
plaatselijke aandoening had, waarvoor geen oorzaak te vinden 
was, met geen tuberculose of leucaemie. 
Door al deze negatieve uitkomsten verkreeg het histologische 
beeld groote beteekenis. Het histologische onderzoek beves
tigde de diagnose lymphocytoom. Gevonden werd: ontsteking, 
respectievelijk granulatieweefsel. De lymphocyten gaven wel 
een groote monotonie, die even aan leucaemisch infiltraat deed 
denken, maar door de plasmacellen, de eosinophiele en neutro-
phiele leucocyten en de reuscellen werd de eentonigheid ge
broken. Nieuwgevormde vaatjes, zooals men bij granulatie
weefsel vindt, ontbraken niet; lymphadenoide bouw was duide
lijk (reticulinenet; follikels met kiemcentra). 
De tweede patiënte was een meisje van 13 jaar, dat al van haar 
prille jeugd een huidaandoening had aan haar rechterwang 
voor het oor. Zij had een drietal bruinroode, matig 
vaste, bijkans niet boven het huidoppervlak verheven knob
beltjes, die bij diascopie het verschijnsel van lupusknobbeltjes te 
zien gaven. Clinisch werd lupus vulgaris het waarschijnlijkst 
geacht. Het histologisch onderzoek wees uit, dat de bouw niet 
tuberculoid was. Ook was het moeilijk van lymphocytoom te 
spreken. Miescher heeft aan deze, tot dusver lymphocytoom 
genoemde aandoening den naam gegeven van granuloma 
lymphadenoides benignum. 
Groote moeilijkheden voor de diagnose geven ook lupoide 
haarden in de vroeg-tertiaire perioden van syphilis. Van 
Krieken schrijft in een artikel „Archiv für Dermatologie und 
Syphilis" 175 Bd. 5. Heft 1937: „Bij één geval moest de diag
nose, die klinisch aanvankelijk op lupus vulgaris en histologisch 
op tuberculose was gesteld, later op syphilis, c.q. in tuberculoid 
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opgebouwd tertiair luetisch infiltraat veranderd worden. De 
klinische diagnose tuberculose werd in den aanvang slechts 
schijnbaar door het negatief-zijn van het serologisch onderzoek 
gesteund. 
Het bleek later, dat deze opgave op een vergissing berustte 
en dat de Wassermann-reactie sterk positief was. Het mag 
overbodig heeten, op te merken, dat een negatieve reactie van 
Wassermann (respectievelijk negatieve andere serologische 
reacties) de lupus vulgaris niet uitsluit, evenmin als een posi
tieve reactie topische bewijskracht mag worden toegekend. Het 
is altijd het geheel der gegevens, dat in overweging genomen 
moet worden, en in het onderhavige geval is het belangwek
kend, dat klinisch aanvankelijk de diagnose zeker scheen, en 
b.v. bij een demonstratie van de Nederlandsche Vereeniging 
van Dermatologen door niemand in twijfel werd getrokken. 
Een ander, door Carol beschreven geval, waarbij de diagnose 
lupus vulgaris langen tijd was gesteld, respectievelijk in over
weging genomen was, is het volgende: 
De patiënt was een man van 61 jaar, die 6 jaar geleden een 
rood-blauwe, jeukende plek op den linkerschouder kreeg. Het 
proces heeft zich ook op andere plaatsen geopenbaard; beide 
bovenarmen zijn sinds 4 jaar aangetast. Behalve op de armen 
zijn ook op den romp erythemato-squameuse efflorescenties. 
Verder zijn er litteekens te zien, die overgebleven zijn na een 
caustische behandeling door den huisarts. Aan de buigzijde 
van den rechter bovenarm ziet men ulceraties met vegeteerenden 
rand. De huisarts zond tenslotte den patiënt naar een huidarts, 
die, met de diagnose lupus accoord gaande, den patiënt naar de 
Finseninrichting verwees. De patiënt werd daar enkele keeren 
met de Finsenlamp bestraald en in nadere observatie genomen, 
omdat de diagnose betwijfeld werd. Bij proefexcisie werden 
geen verschijnselen van tuberculose gevonden. Bij een haard 
bestond het beeld van een chronische vegeteerende ontsteking, 
die aan chronische pyodermia profunda denken deed. Bij een 
andere plek werd alleen versmalling van de epidermis met 
verstrijken der papillen en verspreid plasmacellen-infiltraat 
gevonden. De caviaproef viel van beide haarden negatief uit. 
De serologische reacties op syphilis waren negatief. Met het 
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oog op den scherpen rand van de aandoening rechts boven, 
en de verruqueuse haard werd aan de mogelijkheid van schim
melbesmetting gedacht, ook door de gelijkenis met in de litera
tuur beschreven gevallen. Terwijl intusschen ook mycosis 
fungoides in ampele overweging genomen werd, bleek de eerste 
veronderstelling de juiste, daar: 
le. van de huidoppervlakte culturen te kweeken waren, die er 

als mycotorula uit zagen, en 
2e. in de daarop nader onderzochte coupes met de Gramkleu

ring vele gist(achtig)en aantoonbaar waren. 
De diagnose werd gesteld op mycotorulosis generalisata res
pectievelijk profunda; de nadere soortbepaling van de schimmel 
werd nog verricht in het laboratorium voor schimmelculturen 
te Baarn (prof. Westerdijk) en gaf als uitkomst Candida 
albicans. 
De diagnose lupus vulgaris moet zijn gebaseerd op de gegevens 
van: 
a) het klinisch dermatologisch onderzoek, 
b) het onderzoek van den keel-, neus- en oorarts, 
c) het onderzoek van een consultatiebureau voor tuberculose, 
d) het serologisch onderzoek (W.R. enz.), 
e) het histologisch onderzoek, 
f) de cavia- en kweekproef door een bacterioloog. 
Hetzij de lupus gepaard gaat met exsudatieve verschijnselen en 
ulceratie, hetzij hij een droog karakter behoudt, in beide ge
vallen ontstaan litteekens. De lupus wordt meestal in het gelaat 
aangetroffen. Ik vond de volgende percentages over lupus in 
het gelaat: Leloir onder 312 patiënten in 85.6 %; Fischl onder 
70 patiënten in 84.3 %; Grön bij 264 patiënten 83.3 %; Forch-
hammer op 1200 patiënten 81 %; Leipold op 131 patiënten 
74.3 %; Steindl bij 110 patiënten 72 %; Kropatsch bij 1332 
patiënten 62.2 %; Kleipool bij 1785 patiënten 94 %; Rost bij 
875 patiënten 52.7 %; Kressner bij 497 patiënten 80.8 %; Muys 
op 511 gevallen 82 %. 
Mogelijke redenen van het zoo frequent aangetast zijn van het 
gelaat zijn: de teere huid van het gelaat en het meer blootge
steld zijn aan traumata en infecties dan de bedekte huid. Een 
nog meer belangrijke aanleiding tot het ontstaan van lupus 
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faciei is de nabijheid van primair geïnfecteerde slijmvliezen en 
lymphklieren. De belangrijkste localisatie van den lupus der 
slijmvliezen is die van het neusslijmvlies. De percentages wis
selen van 16.5 % tot 96 °/o. De hooge percentages worden vaak 
gevonden door rhinologen. Hun materiaal is in deze richting 
echter eenzijdig. Deze localisatie is voor de bestrijding van 
den lupus van het allergrootste belang. Lupusbestrijding zon
der hulp van den keel-, neus- en oorarts is ondenkbaar. 

Pathogenese. 

De besmetting bij lupus vulgaris kan exogeen en endogeen tot 
stand komen. Exogeen, door reehtstreeksche enting van tuber
kelbacillen in de huid, in hoofdzaak afkomstig van een aan 
tuberculose lijdend mensch. 
Hiertoe rekent men de z.g. primaire infectie van de huid, die 
echter zelden voorkomt. Wij kennen van dierproeven, die reeds 
door R. Koch werden verricht, de verschijnselen van de 
primaire tuberculose van de huid, waarbij sprake is van infectie 
van een organisme, dat vrij is van tuberculose. Een klassiek 
voorbeeld van het z.g. primaire complex, waarvan het ken
merkende is, dat er snel een zweer ontstaat en de regionaire 
lymphklieren al enkele weken na de besmetting het hoogtepunt 
van ontsteking bereiken, is de besnijdenistuberculose die 
vroeger niet zelden voorkwam. De infectie komt hierbij tot 
stand, doordat een aan tuberculose lijdende besnijder bij de 
ritueele circumcisie van de zuigeling voor de bloedstelping de 
wonde met zijn mond uitzuigt. Wolff (1921) deelt 56 van deze 
gevallen mee en Busni kon door eigen waarneming nog 10 
hieraan toevoegen. De prognose was vroeger infaust. Fischl 
nam een sterftecijfer van 50 % aan. Thans is de prognose beter, 
dank zij de stralentherapie. 
Voorbeelden van exogene infectie zijn verder: val van een kind 
met het hoofd op een sputumpotje met sputum: bij tatoueeren 
en het doorboren van oorlelletjes met een door sputum van 
een tuberculosepatiënt bevochtigde naald; infecties van eczemen 
bij kinderen (Baumel); het vaakst nog komt voor het brengen 
van tuberkelbacillen met den vinger op het neusslijmvlies. In de 
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meeste gevallen van lupus is de besmetting waarschijnlijk endo
geen tot stand gekomen, d.w.z. dat de bacillen afkomstig zijn 
van een ontstekingshaard elders in het lichaam. Dit kan qe-
schieden: a 

a) per contiguitatem, de huid wordt ziek door het direct over
gaan van een tuberculeus proces van een onder de huid 
gelegen orgaan op de huid (t.b.c. van lymphklier, bot, fas-
cie, spier). 

b) langs de lymphwegen, bijvoorbeeld van het neusslijmvlies 
op de wangen. 

c) haematogeen, besmetting door middel van den bloedsom
loop. 

Het prototype dezer haematogene vormen van lupus is de lupus 
exanthematicus, die op jeugdigen leeftijd ontstaat. Deze treedt 
meestal in multipele haarden op, voornamelijk na mazelen, 
verder na roodvonk, kinkhoest en andere infectieziekten. 
Hierbij wordt aangenomen, dat tijdens de ziekte de productie 
der antistoffen afneemt en bacillen, die in de circulatie geraken, 
nu in de huid gefixeerd kunnen worden, zonder dat hun ver
nietiging volgt. Is de patiënt herstellende, dan neemt de vor
ming van de antistoffen weer toe, ten gevolge waarvan de 
bacillen in de huid worden afgebroken. 
Lewandowsky formuleerde de volgende „wet": waar tuberkel
bacillen onder den invloed van antistoffen langzaam vernietigd 
worden en hierbij bacterie-eiwit wordt afgebroken, daar ont
staan tuberkels en tuberculoïde structuur. Het is hierbij onver
schillig, of de besmetting van buiten af of van binnen uit tot 
stand komt. 

Verhouding van lupus vulgaris tot tuberculose 
van inwendige organen. 

Bij lupus vindt men zelden een ernstige longtuberculose. 
Marfan formuleerde in 1886 de volgende „wet": 
„Tuberculose van de huid is een bescherming tegen ernstige 
tuberculose van de inwendige organen". Zijn standpunt, dat 
ook Bazin en Lasègue deelden, was, dat er eigenlijk geen ge-
localiseerde tuberculose is. Iedere tuberculose is een algemeene 
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ziekte, hoe gering ook de locale aandoening is. In 1919 formu
leerde Erich Hof fman het begrip esophylaxie. Hij verstaat daar
onder een op het geheele lichaam gerichte beschermende functie 
van het orgaan huid, tegen noxen, die van buiten of van binnen 
de huid treffen. In 1930 gingen Rost, Keiler en Marchionini 
de verhouding der huidtuberculose tot die der inwendige organen 
na. Zij kwamen niet tot een zekere uitspraak. In de publicatie 
van Kressner in 1931 en in die van Zieler en Hamel in 1934 
vindt men cijfers over de frequentie van het gelijktijdig voor
komen van long- en huidtuberculose. Toch ontbreken bijna 
overal klinische feiten van een groot aantal gedurende langen 
tijd geobserveerde patiënten. Men kreeg den indruk, dat een 
gunstige invloed van de huid op longaandoeningen niet aan te 
nemen was. Wail, Kutschera v. Aichbergen en Memmesheimer 
kwamen tot de erkenning van het feit, dat longtuberculose bij 
gelijktijdig bestaande huidtuberculose gunstig verloopt. Wail 
entte tuberculeuse cavia's, konijnen en apen intracutaan met 
culturen tuberkelbacillen, lupus knobbeltjes etc. Er ontstond een 
huidtuberculose, die histologisch zeer aan lupus vulgaris van 
den mensch deed denken. De op deze wijze intracutaan met 
tuberculose geïnfecteerde dieren gingen na 6—8—12 maanden 
ten gronde. Injiceerde hij intra-abdominaal, dan bleven de 
dieren slechts 1^—3 maanden in leven. Bij duidelijke huid
aandoeningen waren de veranderingen in de inwendige 
organen geringer, dan wanneer de primaire tuberculeuse huid
aandoening niet ernstig was en snel genas. Kutschera v. Aich
bergen ging uit van de waarneming, dat orgaantuberculose 
gunstig verloopt, wanneer tegelijkertijd een tuberculosis cutis 
bestaat. Bij een als hopeloos opgegeven geval van long- en 
larynxtuberculose ontstaat door toeval een tuberculosis cutis, 
door enting van eigen bacillen op een wonde, door krabben 
veroorzaakt. Daarna volgde een plotselinge verandering, op
vallende verbetering en genezing. Op de huid entte hij virulente 
tuberkelbacillen. Bij zware long-, larynx- of beentuberculose 
gelukte het hem in de meeste gevallen een jarenlang persis-
teerende huidtuberculose van verruqueusen of lupoïden vorm te 
doen ontstaan, die de inwendige tuberculose gunstig beïnvloedt. 
Memmesheimer (1936) onderzocht 312 lupuspatiënten uit het 
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Ruhrgebied (148 mannen en 164 vrouwen). Hoewel men 
gaarne grootere getallen zou hebben gewenscht, wil ik toch dit 
onderzoek niet stilzwijgend voorbijgaan. De patiënten waren 
minstens 6 jaar in observatie; velen zelfs 10 tot 16 jaar. 
De behandeling bestond bij allen in een locale en een zeer 
krachtige algemeene behandeling (lichtbaden, huidmassages, 
goede voeding). Bij de 148 mannelijke patiënten begon bij 55 
de huidaandoening tusschen het le en 10e levensjaar; bij 60 
in het 2e decennium; bij 28 tusschen 21 en 40 en bij 5 tusschen 
41 en 60 jaar. Van 164 vrouwen werden 58 in het le decen
nium ziek; 63 in het tweede, 39 in het derde en vierde en 4 in 
het vijfde en zesde decennium. In de eerste 2 decennia werden 
dus van 312, 239 door lupus aangetast. (In deze jaren is het 
lichaam het meest gevoelig voor tuberculeuse infectie. De huid 
maakt hier geen uitzondering). Bij 65 van deze patiënten 
werden klinisdh en röntgenologisch longaandoeningen vast
gesteld (bij 22 mannen en 43 vrouwen). De positieve bevin
dingen werden verdeeld in inactieve en actieve longtuberculose. 
De volgende tabel laat zien, wanneer de longaandoening be
gonnen was. De getallen tusschen haakjes zijn de actieve 
vormen. 
Leeftijd 1—10 11—20 21—40 41—60 

Mannen 22(5) 8(2) 11(3) 2 1 
Vrouwen 43(10) 11(3) 21(5) 8(2) 3 

Totaal 65(15) 19(5) 32(8) 10(2) 4 

Wij zien hier weer de twee eerste decennia domineeren. Bij de 
vrouwen komen in sterker mate longziekten voor dan bij de 
mannen. Of de longaandoening vóór de huidaandoening of 
omgekeerd tot stand was gekomen, kan men niet steeds uit
maken. De indruk was, dat er, wat betreft den tijd van ontstaan, 
een zeker verband tusschen beide bestond. Bij 8 patiënten werd 
de actieve longtuberculose reeds behandeld, vóórdat de lupus 
werd waargenomen. De vroeger niet behandelde longaandoe
ningen, die eerst bij het ontdekken van lupus werden gediag
nosticeerd en van welke de patiënten het bestaan niet ver
moedden, waren in het algemeen goedaardig. Daarentegen 
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waren bij 17 patiënten andere teekenen van tuberculose, klier-
zwelling etc. aanwezig, vóórdat de huidziekte ontstond. Op 
100.000 personen kwamen ongeveer 1500 patiënten met long-
tuberculose en ongeveer 50 lupuspatiënten voor. Bij de laatste 
zijn 10 met longaandoeningen (ongeveer 20 %). De 1500 
longpatiënten zijn in te deelen in 500 ernstige, 500 minder ern
stige en 500 lichte gevallen. Van de 10 lupuspatiënten met 
longtuberculose was deze laatste aandoening bij 8 licht en bij 
2 minder ernstig. Hieruit wordt afgeleid, dat de long
aandoening bij gelijktijdig bestaande lupus bij deze serie van 
goedaardig karakter was en is. 
Het beloop van de longaandoeningen gedurende de behande
ling der huidziekte was als volgt: (De lupus werd niet alleen 
locaal behandeld, doch men paste ook een algemeene behande
ling toe, nl. lichtbaden, huidmassage, goede voeding etc.) Van 
de 50 patiënten met een inactieven vorm was er geen na 6—20 
jaar als gevolg van de longaandoening gesuccombeerd. Drie
maal trad een voorbijgaande verergering op, voor het overige 
verbeterde de toestand of bleef hij stationnair. Een bijzondere 
behandeling van de longaandoening behoefde bij 45 patiënten 
niet te worden toegepast. Van de 15 patiënten met een actieven 
vorm stierf niemand aan de longziekte in 1—2 jaar na de obser
vatie en in 9—10 jaar na de observatie één. Alle anderen ver
beterden en kwamen langzamerhand in een inactief stadium. 
Onder de gestorvenen waren 2 vrouwen en één man, wat in 
overeenstemming werd geacht (ondanks het kleine getal) met 
de grootere ernst der aandoening bij vrouwen. In verband hier
mede is het van belang de cijfers te vermelden, die Münchbach 
voor Baden geeft van patiënten met uitsluitend longtuber
culose. Onder 10.000 sanatoriumpatiënten vond hij in het le 
stadium der ziekte na 2—9 jaar 7 % sterfgevallen, in het 2e 
stadium 20 % en in het 3e stadium 39 %. De gemiddelde levens
duur van patiënten in het 3e stadium was 6 jaar van het begin 
der ziekte af. Bij de open tuberculose zijn de cijfers belangrijk 
slechter. In denzelfden tijd waren hier 50 sterfgevallen met 
een gemiddelden levensduur van vijf jaar. Braeuning vond 
voor Stettin gelijke cijfers: n.1. bij open tuberculose een sterfte 
van 70 %. In het kolengebied van de Ruhr werden dezelfde 
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waarden gevonden. Door vergelijking gaven ze het bewijs, dat 
de longtuberculose bij lupuslijders beduidend beter verloopt. 
Hetzelfde vinden wij bij de controle van de arbeidsgeschiktheid 
der patiënten. Longpatiënten met lupus werden spoediger ge
schikt voor hun werk dan zij, die alleen longtuberculose hadden. 

Met lupus inactieve vorm 98 %. 
(observatie 6—20 jaar). 

Zonder lupus actieve vorm 
Miinchbach (Baden) 28 %. 
Essen 22 %. 

(observatie 2—9 jaar). 

Men vraagt zich af, of de huidaandoening de eenige aan
doening is, die een gunstige invloed heeft op het beloop van 
de longaandoening of dat andere invloeden daartoe meewerken. 
Dat van het eerste sprake kan zijn volgt uit de indeeling van 
de longaandoeningen volgens de ernst van het geval. We 
vinden voornamelijk bij lupuslijders lichtere ziektevormen, 
slechts 1/5 van alle longaandoeningen behoort tot de rubrieken 
minder ernstig en ernstig. 
Van de huidaandoening schijnt geen volledige immuniteit voor 
de longen uit te gaan, ook als de huidaandoening vóór de long
aandoening optrad, doch een „Verkümmerungs"- of gedeelte
lijke immuniteit. 
Men zou kunnen aannemen, dat bij dit proces van den lupus-
haard zelf uitgaande stoffen werkzaam zijn. Daarvoor zou ook 
het feit spreken, dat, volgens de literatuur, de longaandoening 
meestal vóór de huidziekte geneest. Er is ook nog een andere 
verklaring voor het gunstige beloop van de longaandoening, nl. 
de invloed van de op de huid gerichte algemeene behandeling, 
waaraan men thans zoo mogelijk alle lupuspatiënten 
onderwerpt. 
De meest uiteenloopende prikkels op de huid wekken een soort 
interne secretie op, waardoor stoffen ontstaan, die, naar tegen
woordig veelal beweerd wordt, eenerzijds het vitamine D, 
anderzijds histamineachtige hormonen bevatten. Deze stoffen 
zouden een genezenden invloed op het tuberculeuse organisme 
hebben. Ook neemt men aan, dat de reticulo-endotheliale 
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elementen der huid door huidprikkels nog meer in actie komen. 
Deze elementen kunnen de langs den lymphweg of bloedbaan 
aangevoerde ziektekiemen — ook tuberkelbacillen — verteren 
en op deze wijze onschadelijk maken. Het verteringsproces 
gaat hand in hand met de afscheiding van bepaalde hypothe
tische antistoffen, die den weerstand van het lichaam verster
ken. Doordat voor 30 jaar lupus alleen locaal behandeld werd, 
geven de publicaties van Forchhammer een onjuist beeld van 
het beloop der longaandoeningen bij lupuspatiënten. Men legt 
tegenwoordig den grootsten nadruk op de algemeene behande
ling, naast de locale therapie (Memmesheimer). 

Frequentie van den typus humanus 
en den typus bovinus» 

De lupus vulgaris komt meestal door van den mensch uitgaande 
besmetting tot stand; dat echter ook het bovine-type van den 
tuberkelbacil lupus vulgaris en andere tuberculeuse aandoenin
gen kan veroorzaken, staat onomstootelijk vast. 
In een recent artikel in het N. T. v. G. van 4 Maart 1939 van 
Dr. A. Charlotte Ruijs wijst zij er op, dat ook in ons land in een 
reeks publicaties de aandacht gevestigd is op het voorkomen 
van tuberculose bij den mensch, veroorzaakt door den runder
tuberkelbacil (Boer, van den Berg, van der Hoeden, Ruijs, van 
Krieken en Folpmers). Zij schrijft o.a.: 
,,De nieuwere voedingsbodems, in het bijzonder die van Löwen-
stein, maken het gemakkelijk tuberkelbacillen te kweeken en in 
een groot aantal gevallen het type vast te stellen, zonder viru-
lentiebepaling bij kalf of konijn. Voor de isolatie van tuberkel
bacillen uit materiaal, dat slechts weinig tuberkelbacillen bevat, 
staat de kweekproef, in het bijzonder voor het bovine type, 
echter iets achter bij de caviaproef. Dit geldt vooral bij onder
zoek van maagspoelsels, die bij de cavia onmiddellijk inge
spoten, maar voor de kweekproef eerst met zuur of loog voor-
behandeld moeten worden. 
(Zie ook N. T. v. G. 1936 blz. 364 en 1938 blz. 18). 
Wil men dus vergelijkbare cijfers over de veelvuldigheid van 
besmetting met het humane en het bovine type van den tuber-

15 



keibacil bij den mensch verkrijgen, dan moet men, indien het 
materiaal slechts weinig tuberkelbacillen bevat steeds cavia- en 
kweekproef naast elkaar doen, eventueel alleen de caviaproef 
en hieruit den stam voor de typebehandeling kweeken. 
,,In de hieronder vermelde onderzoekingen hebben wij bij 
microscopisch positieve sputa in hoofdzaak alleen de kweek
proef verricht, bij de maagspoelsels voor een deel alleen de 
caviaproef, bij alle andere materiaal steeds de cavia- en bij 
voldoende hoeveelheid daarnaast de kweekproef. 
Hieronder volgen de uitkomsten, verkregen bij patiënten uit 
Amsterdam en overig Nederland, ingedeeld naar den zetel 
van de aandoening, den leeftijd en de woonplaats der patiënten. 

TABEL I. 
Bepaling van het type van M. tuberculosis bij verschillende vormen 

van tuberculose. (Eigen onderzoek 1933—1938.) 

Leeftijd der patiënten. 

Materiaal Totaal 0 t/m 4 j. 5 t/m 14 j. Kinderen 15 j. en ouder 
totaal. 

t.hum. t.bov. t.hum. t.bov. t.hum. t.bov. t.hum. t.bov. t.hum. t.bov. 

LONGTUBERCULOSE: 
Amsterdam. 

maagspoelsel ] 
sputum f ... 352 24 79 11 110 9 189 20 163 4 
pleuravocht J (6%) (10%) (2%) 

Kleine steden en platteland. 
idem 202 24 28 7 73 3 101 10 101 14 

(9%) (12%) 

ANDERE VORMEN VAN TUBERCULOSE: 
Amsterdam. 

urine 39 9 10 71 81 31 8 
lumbaal vocht ... 36 7 14 3 14 3 28 6 8 1 
etter 26 8 53 42 95 17 3 
huidx) 24 11 3 1 3 0 6 1 18 10 

Totaal ~ 125 35 23 7 28 6 51 13 74 22 
(22%) (20%) (23%) 

Alle vormen van 
tuberculose ... 477 59 102 18 138 15 240 33 237 26 

( 1 1 % )  ( 1 2 % )  ( 1 0 % )  
1) Ten deele met van Krieken bewerkt. 
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Dr. Ruijs schrijft verder: 
„Uit deze tabel blijkt dus, dat men in Amsterdam bij kinderen 
met longtuberculose in een veel hooger percentage stammen 
van het bovine type vindt dan bij volwassenen. Bij de andere 
vormen van tuberculose zijn de cijfers nog klein, maar het totaal 
geeft merkwaardig overeenkomende percentages van bovine 
besmettingen bij kinderen en volwassenen. 
De cijfers van patiënten buiten Amsterdam, die in hoofdzaak 
uit Noord-Holland afkomstig waren, geven voor de volwassen 
longlijders een veel hooger percentage bovine besmettingen. 

In het artikel is verder een tweede tabel opgenomen betref
fende gegevens over verschillen in percentage bovine besmet
tingen bij den mensch tusschen de groote steden en de rest van 
het land. De volgende cijfers, ingedeeld naar woonplaats en 
leeftijd, zijn van Boer (Kinderen met meningitis in Zuid-Hol-
land), van Krieken (Huidtuberculose in Amsterdam en om
geving), Vedder (Longtuberculose in Amsterdam) en Folp-
mers (Huidtuberculose in Groningen en omgeving). Ook zijn 
gegevens van Van der Hoeden in de volgende tabel verwerkt. 
Samengevoegd zijn de cijfers uit de steden met meer dan 
100.000 inwoners (Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage, 
Utrecht, Groningen en Haarlem). Daartegenover staan die van 
de rest van het land. Van de provincies Noord-Brabant, Lim
burg en Zeeland is nog bijna niets onderzocht, van de 4 Noor
delijke provincies iets meer, het meeste van Noord- en Zuid-
Holland. 
In het geheel werden 1807 type-behandelingen verricht. 

TABEL II. 

Bepaling van het type van M. tuberculosis bij alle vormen van tuberculose 
in Nederland. (Boer, Folpmers, v. d. Hoeden, Van Krieken, Lampe, 

Ruijs, Vedder 1933—1938). 

Leeftijd der patiënten. 

Materiaal Totaal 0 t/m 4 j. 5 t/m 14 j. Kinderen 15 j. en ouder 
totaal. 

t.hum. t.bov. t.hum. t.bov. t.hum. t.bov. t.hum. t.bov. t.hum. t.bov. 
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LONGTUBERCULOSE: 
Steden met meer 
dan 100.000 inw. 669 30 100 14 156 12 256 26 413 4 

( 4 % )  ( 9 % )  ( 1 % )  
Overig Nederland 577 42 30 7 75 4 105 11 472 31 

( 7 % )  ( 9 % )  ( 6 % )  

ANDERE VORMEN VAN TUBERCULOSE: 
Steden met meer 
dan 100.000 inw. 182 47 26 9 30 6 56 15 126 32 

( 2 0 % )  ( 2 1 % )  ( 2 0 % )  
Overig Nederland 194 66 9 9 14 9 23 18 171 48 

( 2 5 % )  ( 4 3 % )  ( 2 2 % )  

1622 185 
( 1 0 % )  

Hieruit blijkt het verschil tusschen groote steden en de rest 
van het land, wat betreft het percentage bovine besmettingen 
bij volwassenen, terwijl dit bij kinderen met longafwijkingen 
gelijk is. Men kan dit verklaren, schrijft Dr. Ruijs, door aan te 
nemen, dat het groote melkgebruik op jeugdigen leeftijd aan
leiding is tot een aantal besmettingen met het bovine type via 
het darmkanaal. 
Van der Hoeden onderzocht op tuberkelbacillen a/ uit onver-
hitte melk bereide boerenboter en b/ weiboter, die vervaardigd 
wordt uit het vet, dat bij de kaasproductie op de melkwei ach
terblijft. Met de caviaproef vond hij in 49 monsters weiboter 
geen tuberkelbacillen; daarentegen op 36 monsters boerenboter 
2 maal. Eenmaal zijn tuberkelbacillen gevonden op 19 monsters 
karnemelk. Van 21 kaasmonsters viel het onderzoek negatief 
uit. Hij concludeert tot wettelijk voorgeschreven pasteurisatie 
van melk en tot het verbod uit onverhitte melk producten te 
bereiden.Van Loghem en Vedder vonden in 1931 te Amsterdam 
in 2 % van de monsters van slijtersmelk tuberkelbacillen. Ook 
Boer isoleerde eenige malen uit blijkbaar slecht gepasteuri
seerde melk tuberkelbacillen. 
Raw en Engelbreth meenen, dat lupus vulgaris door het bovine 
type zou worden veroorzaakt; lupus zou veel meer bij de land-
bouw- en veeteelt uitoefenende bevolking voorkomen dan bij 
de stadsbevolking. 
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Rupp vond echter, dat in Duitschland de verbreiding van den 
lupus (frequentie in verhouding tot het bevolkingscijfer) 
parallel liep aan de verbreiding van de long tuberculose en niet 
aan die van de rundertuberculose. De meeste patiënten met 
lupus kwamen wel van het land, maar zij hadden grootendeels 
lijders aan tuberculose in de familie, of hadden zelf inwendige 
tuberculose. De tuberculose onder het vee komt in Nederland 
vrij veel voor. In 1933 werd bij de keuringen over het geheele 
land bij 17.4 % der runderen tuberculose vastgesteld, waarvan 
open tuberculose bij 7638 stuks (1.42 %)en uiertuberculose bij 
4735 stuks (0.80 %). (Verslag van den Veterinair Hoofdin
specteur van de Volksgezondheid). 
In de verschillende provincies (waarvan de percentages van 
Noord- en Zuid-Holland het hoogst waren) was het met de 
tuberculose onder het vee aldus gesteld (1933): 
Friesland 16.2 % 
Groningen 12.22 %> 
Drente 9.13 % 
Overijssel 10.95 % 
Gelderland 6.41 % 
Utrecht 13.70 % 
N o o r d - H o l l a n d  .  .  .  3 1 . 0 0 %  
Z u i d-H o 11 a n d . . . . 30.70 % 
Limburg 14.80 % 
N o o r d - B r a b a n t  . . . .  1 0 . 2 0  %  
Zeeland 3.70 % 
Vee uit Zuid-Holland, elders geslacht, had in 17.36 % tuber
culose. Er bestaat ook kans, dat tuberculeus personeel de melk 
met humane bacillen besmet. Boer vond in monsters ongepasteu-
riseerde melk tuberkelbacillen van het humane type. Het zijn 
juist kinderen, die voor de besmetting met den bovinen tuber
kelbacil het meest vatbaar schijnen te zijn. Doordat zij het meest 
melk gebruiken, is bij hen de kans van besmetting het grootst. 
Wij zien dan niet zelden bij hen tuberculose van beenderen, 
gewrichten en klieren optreden. In Engeland en Schotland zijn 
in resp. 85.7 % en 84.9 °/o van de gevallen bij kinderen tot 5 
jaar de bovine tuberkelbacillen de oorzaak van halskliertuber-
culose. In Schotland bijzonder wordt de melk vaak ongekookt 
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gedronken. De controle op het vee in Engeland en Schotland 
is zeer slecht. Savage gaf in 1933 de volgende percentages over 
lupus vulgaris: 
in Engeland 177 gevallen 48.6 % bovine; 
in Schotland 13 gevallen 53.8 % bovine. 
C. Funk vond voor Duitschland (1936), dat het aandeel van het 
humane type voor het tot stand komen van lupus vulgaris is 
78.4 %, van het bovine type 21.6 %. 
Dr. Lampe publiceerde uit de kliniek van Prof. Carol en het 
Laboratorium van den Gemeentelijken dienst te Amsterdam 
(Hoofd Dr. A. Ch. Ruys) een onderzoek over den invloed van 
het verwijderen der milt op het beloop der Caviaproef bij Huid-
tuberculose. Aangezien geen belangrijke verschillen bij dieren 
met en zonder milt werden waargenomen, neigt schrijver tot 
de meening, dat de weerstand van de cavia tegen een besmet
ting met materiaal van huidtuberculose niet noemenswaard door 
een voorafgaande miltexstirpatie verandert. 

Meer vrouwen dan mannen aangetast door 
lupus vulgaris* 

In alle statistieken komt tot uiting, hoe onder de lupuspatiënten 
de vrouwen het meest vertegenwoordigd zijn. In de eerste 10 
levensjaren is dit niet zoo zeer het geval. Men heeft allerlei 
omstandigheden genoemd, die het domineeren der vrouwen in 
de statistieken zouden kunnen verklaren: bezigheden binnens
huis, de invloed van graviditeit en partus, vrouwen zouden door 
ijdelheid gedreven in grooter getale naar den arts gaan. Volgens 
Pelc is het grooter getal vrouwen met lupus te wijten aan 
het frequenter voorkomen van de aandoening in het gelaat der 
vrouw. (55.9 % mannen, 68.5 % vrouwen volgens Kropatsch). 

Lupus vulgaris op hoogen leeftijd. 
Men heeft gemeend, dat een besmetting door den tuberkelbacil 
van de seniele huid niet mogelijk was. Dit is onjuist; Fischl 
vond op 125 patiënten 21, bij wie de lupus begonnen was na 
het 60ste jaar. Lupus verloopt op lateren leeftijd goedaardiger, 
waarvoor men als oorzaak aanneemt gedurende het leven ver
worven immuniteit, doch ook, volgens Bollag, de geringere 
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neiging der huid tot ontstekingsprocessen door het te gronde 
gaan en oblitereeren der lymphbanen. 

Klimatologische invloeden. 
Aan Kleipool was het opgevallen, dat, in ons wisselend klimaat, 
lupus vaak in het voorjaar opvlamt, terwijl in den zomer en 
herfst de resultaten der behandeling bevredigend zijn. Ook 
Volk zag bij kinderen en bij patiënten met een ernstige tuber-
culeuse huidaandoening in de tweede 'helft van den winter en 
in het vroege voorjaar een duidelijke verergering van het proces 
(Cijfers worden noch door Kleipool, noch door Volk aange
geven). Een vochtige, koude winter is van invloed op de immu
niteitskrachten van het organisme, zoodat de tuberkelbacil 
weinig weerstand ontmoet (Volk). Gelijk bij vele andere ziek
ten het geval is, vinden we ook bij de tuberculose wat de morbi
diteit en de mortaliteit betreft, schommelingen gedurende het 
jaar. Ook de tuberculinereactie toont deze schommelingen. Er 
is dus een voorjaarstop van acute en subacute processen van 
tuberculose, doch ook van de tuberculineallergie bij den 
mensch (Volk, en De Rudder, Peyrer, Ossoinig). 

Vitamine C — stofwisseling en lupus vulgaris. 
De door Wolff en van Eekelen, respectievelijk door Harris 
en Ray ingevoerde verzadigingsproef leerde, dat vooral bij 
tuberculose, hooge vitamine C — verzadigingswaarden veelvul
dig voorkomen en dat er een zeker verband bestaat tusschen 
den ernst der verschijnselen (koorts, activiteit van het proces 
etc.) en de grootte der verzadigingswaarden. 
Door E. Wernick zijn in de kliniek van Schreus onderzoekin
gen gedaan over de spontane uitscheiding van ascorbinezuur 
in de urine van 14 lupuspatiënten en over het gedrag dier uit
scheiding tijdens en na verzadiging met vitamine C bij dezelfde 
patiënten. Zij schrijft in haar conclusie: 
„Es muss aber zur Zeit noch dahingestellt bleiben, ob der 
Schluss aus Harnausscheidungswerten auf den Grad der Vita
mine C — Versorgung eines Organismus überhaupt berechtigt 
ist", en: „auch ob die Ergebnisse von Belastungsversuchen hier-
über tatsachlich immer einen Entscheid erlauben, wie jetzt all-
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gemein angenommen wird, (nachdem bereits sichergestellt ist, 
dass aus der Höhe der Spontanausscheidung nicht olme weite-
res sichere Schlüsse zu ziehen sind), wird mindestens proble
matisch, wenn man bei genügend langer Weiterfolgung der 
Ausscheidung nach Absetzen der Belastung zum Beispiel in 
den wahrend der Belastungsperiode selbst nicht oder kaum 
ansprechende Fallen sieht, dass auch hier nach Absetzen der 
Zulage auffallenderweise eine sehr lange anhaltende Nachaus-
scheidung hoher Werte auftritt". 
Wernick zag geen succes van toediening van vitamine C bij 
haar patiënten met lupus vulgaris. 
Het schijnt, dat het laatste woord over de vitamine C — stof
wisseling bij lupus vulgaris nog niet gesproken is. Weinig zon 
en voeding met onvoldoende A en C vitaminen in den winter, 
zullen lupushaarden doen opvlammen en de genezing in dat 
jaargetijde tegengaan (Mallinckrodt-Haupt); waarschijnlijk 
zijn er ook nog lichtbiologische factoren, die hun invloed doen 
gelden (de Rudder). 
Bremener, Meyer, Kleipool en Volk willen lupuspatiënten, na 
voorbehandeling in de zomermaanden, gedurende den winter 
in een warm klimaat brengen en wel in een goed geoutilleerd 
sanatorium voor lupuspatiënten. Rusland en Frankrijk richtten 
reeds dergelijke sanatoria in. 

Besmettingsgevaar van lupus vulgaris. 
De beantwoording van de vraag, of lupus vulgaris al dan niet 
besmettelijk is, is vooral voor het groote publiek (en niet minder 
voor den patiënt) van groot belang. In lupeus weefsel zijn de 
tuberkelbacillen niet talrijk. Jadassohn en Grön achtten besmet
ting van andere personen practisch uitgesloten. Ulcereerende 
lupeuse processen zijn iets gevaarlijker. Hier kan het gevaar 
van besmetting voorkomen worden door goed zittende 
verbanden. 

Complicaties. 
Een ernstige complicatie van lupus vulgaris is het carcinoom, 
doch ook het sarcoom. Volgens Kleipool treedt het carcinoom in 
6.7 °/o van de gevallen op. Volgens Darier in 4 %, Reisner 
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in 3 %, Leloir 1.5 %, Sequeira en Wiohmann ongeveer 1.5 %, 
Thieme 1.2 %, Reyn 0.5 %, Stühmer en Mayr 3 bij ons 
eigen materiaal werd in 2.4 % der gevallen het bestaan van 
carcinoma in lupo opgegeven. 
Het ontstaan van carcinoom maakt de prognose van lupus on
gunstig. 
Het carcinoom is meestal een plaatepitheel-carcinoom. Men 
heeft vaak de Röntgenstralen als oorzaak ervan beschouwd. 
Carcinomen traden echter al op vóór de Röntgenstralen werden 
gebruikt. Sarcomen zijn veel zeldzamer. Het carcinoom ont
wikkelt zich meestal bij oudere, al jaren bestaande gevallen. 
O. Wahl vermeldt in een dissertatie de doodsoorzaak en de 
sectieverslagen van 50 lupuspatiënten uit het lupusinstituut te 
Giessen (1913—1938). Bij 28 was de directe oorzaak niet 
tuberculose, bij 22 gevallen was het tuberculose van andere 
organen dan de huid, nl. 11 keer longtuberculose, 3 keer mili-
tairtuberculose en 8 keer tuberculeuse meningitis. 

Lichttherapie» 
Het is ondenkbaar, een sociaal medische studie over lupus te 
schrijven, zonder met een enkel woord op de groote verdien
sten van Finsen te hebben gewezen voor de lichttherapie dier 
ziekte. Het is Finsen geweest, die al in 1893 zijn onderzoekin
gen over de chemische en biologische werking van het licht op 
het organisme begon en die de lichttherapie op wetenschappe
lijke gronden heeft opgebouwd. Hij toonde aan, dat de gunstige 
werking van het licht berust op het gehalte aan stralen met 
korte golflengte (blauwe, violette en ultraviolette), welke 
stralen door hem chemische werden genoemd. Deze stralen 
hebben volgens Finsen een dubbele werking: bij kleine doses 
een stimuleerende, bij groote een doodelijke werking op de 
cellen van dierlijk weefsel en op bacteriën. 
Finsen meende aanvankelijk, dat de uitstekende resultaten bij 
de lichtbehandeling van lupus op de doodende werking der 
chemische stralen op de tuberkelbacillen berustte. Latere on
derzoekingen, vooral van zijn medewerker Hans Jansen, be
wezen, dat deze opvatting niet juist is. 
Het gelukte niet, tuberkelbacillen op grooter diepte dan 0.2 mm. 
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te dooden. De genezing van lupus berust blijkbaar daarop, dat 
er een diepgaande, reactieve ontsteking met uitgebreide necrose 
der cellen, vooral van de pathologische cellen optreedt. Als de 
reactie vervolgens verdwijnt, wordt het tuberculeuse granulatie
weefsel door gewoon granulatieweefsel en later door litteeken-
weefsel vervangen. Alhoewel Finsen al enkele lupuspatiënten 
met geconcentreerd zonlicht had genezen, verving hij dit licht 
door electrisch koolbooglicht, omdat de pigmentatie, die na 
zonnebehandeling optrad, het diep indringen van de lichtstralen 
belette, en omdat het zonlicht te zelden voor de behandeling 
ter beschikking is. Er zijn echter ook nog andere overwegingen, 
die Finsen er toe brachten, de voorkeur aan het booglicht te 
geven. De ultraviolette stralen van het zonlicht worden door 
de atmospheer en door de kopersulfaatoplossing, die als filter 
wordt ingeschakeld om de groote hoeveelheid warmtestralen 
van het zonlicht te elimineeren, geabsorbeerd. 
Het zwaartepunt van zijn lichtbehandeling zocht Finsen steeds 
in het gebied der ultraviolette stralen. Bij de behandeling met 
lichtbaden schijnen echter ook de lichtstralen een voorname rol 
te spelen. (De gele stralen van het spectrum zijn in hoofdzaak 
lichtstralen). Het koolboog-lichtapparaat van Finsen bestaat 
uit een koolbooglamp, die op gelijkstroom brandt, welke ge
leverd wordt door een electriciteitsbron van 70 tot 120 Volt. 
Zij gebruikt 50 Amp. bij 50 Volt. Om de lichtbron zijn vier 
lenssystemen geplaatst, concentratoren in den vorm van teles
copen. Door deze kwartslenssystemen worden de lichtstralen 
in de concentratoren evenwijdig gericht en bij het uittreden aan 
de andere zijde geconcentreerd in brandpunten. De kwarts
plaat, naar de lamp gekeerd, wordt afgekoeld door gedestil
leerd water. Dit water moet bovendien de warmtestralen 
absorbeeren. Aan het einde, waar de stralen uittreden, is de 
cylinder eveneens ter absorptie der warmtestralen met gedestil
leerd water gevuld. De te behandelen plek wordt bloedleeg 
gedrukt en afgekoeld, door middel van een drukglas of com-
pressorium. Het anaemisch maken der te behandelen plek ge
schiedt hierom, omdat het bloed een groot deel van de 
scheikundig werkende stralen absorbeert. 
Reyn, assistent van Finsen, vereenvoudigde de Finsenlamp. 
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Hij construeerde een lamp voor een klein bedrijf met één con-
centrator, dus voor de behandeling van één patiënt. De Finsen-
Reynlamp verbruikt 20 Amp. stroom bij 50 Volt spanning. De 
koolspitsen vormen een hoek met elkaar. 
Over het algemeen heeft elke patiënt een verpleegster noodig, 
die het drukglas stevig tegen de huid moet drukken en de in
stelling van het behandelingsapparaat moet controleeren. In 
het Finseninstituut worden in de laatste jaren lampen gebruikt 
volgens den tegenwoordigen directeur Lomholt. Lomholt ver
eenvoudigde de behandeling deels door het automatisch maken 
der apparaten, waardoor minder personeel noodig is, deels door 
het intensiever maken der behandeling, waardoor de behande-
lingstijd korter werd. Het eerste probleem werd opgelost door 
invoering van een lampmodel, waarbij de positieve kool in de 
as van de concentrator is gebracht en verder door een construc
tiemethode, waardoor lamp, concentrator en compressor ver-
eenigd werden. Eén verpleegster zal over het algemeen drie 
der nieuwe apparaten en bijgevolg drie patiënten tegelijkertijd 
kunnen verzorgen. Door lenzen van gesmolten kwarts, dat 
practisch geheel thermoresistent is, inplaats van lenzen van 
natuurkwarts te gebruiken, kan de intensiteit worden opge
voerd. De afstand van de positieve krater tot de voorste lens 
is slechts 4 cm. Hierdoor wordt een veel grooter gedeelte van 
de krateremissie gebruikt dan vroeger, toen de afstand 10 cm. 
was. Het sterk vermeerderde licht zou echter tot ernstige ver
brandingen der huid aanleiding kunnen geven. Niet alleen de 
ultraroode, maar ook alle lichtstralen zijn zonder nuttig effect 
en overbodig. De Finsen-Lomholtlamp berust op het principe, 
dat men de warmte- en lichtstralen laat absorbeeren, zonder 
dat het werkzame ultraviolet in intensiteit vermindert. Dit werd 
bereikt door twee filters. Eén van een ammoniakale oplossing 
van kopersulfaat (sterk geconcentreerd ammoniak) de andere 
van een waterige oplossing van cobaltsulfaat, waarbij een kleine 
hoeveelheid zwavelzuur gevoegd is. Daardoor bevat de ge-
appliceerde stralenhoeveelheid 70 % ultraviolet licht (vroeger 
slechts 15 %). Op deze wijze is een intensieve bestraling der 
huid mogelijk, terwijl men geen verbranding ziet tot stand 
komen. 
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Diëettherapie. 

Dat de voeding groote beteekenis heeft voor de genezing van 
de tuberculose, is zeer lang vermoed. Het is de verdienste van 
Gerson hierop nader opmerkzaam gemaakt te hebben. 
In de laatste 12 jaren heeft men bij tuberculose in het alge
meen en ook bij huidtuberculose, voornamelijk bij lupus vulgaris 
in het bijzonder een diëettherapie toegepast volgens Gerson, 
Herrmannsdorfer en Sauerbruch. 
Gerson beoogde met een vegetarische, keukenzoutlooze 
voeding, die rijk is aan meelspijzen, onder gelijktijdige toedie
ning van een zoutmengsel (mineralogeen) en phosphorlever-
traan, alcaliseerend op vochten en weefsels te werken. Herr
mannsdorfer had reeds vroeger opgemerkt, dat voedings- en 
genotmiddelen, die een „Sauerung der Safte" veroorzaken, 
zoowel de wondgenezing alsook de genezing van acute pro
cessen gunstig beïnvloeden. Men zag echter zoowel met zuur-
makende, als met alkalisch makende voeding resultaten. Slechte 
resultaten had men echter vooral bij longtuberculose. Veel beter 
was het gunstig gevolg van de diëettherapie bij lupus vulgaris. 
Een enthousiast voorstander is Jesionek, de leider van het 
lupus-instituut te Giessen, geworden. Anderen (Lomholt, v. 
Zumbusch) zagen minder goede resultaten. Men heeft zelfs 
verergeringen van het ziekteproces waargenomen. Het diëet 
van Gerson, Herrmannsdorfer en Sauerbruch heeft een calo-
rieëngehalte van 2700—2800 calorieën. De verhouding eiwit, 
vet en koolhydraten is: 90 gram eiwit, 160 gram vet en 220 gram 
koolhydraten. Het diëet is zoutloos, terwijl de hoeveelheid vloei
stof en vleesch is beperkt. Veel groenten en vruchten, gedeel
telijk rauw verstrekt. De patiënten krijgen drie maal daags een 
theelepeltje van het door Gerson aangegeven mengsel van 
zouten, het mineralogeen en twee maal daags een eetlepel phos-
phor-levertraan. 
Jesionek zag ook zonder mineralogeen en zonder phosphor-
levertraan goede resultaten. 
Het aantal maaltijden bij het diëet is 7. Dat merkwaardiger
wijze bij huidtuberculose meer effect gezien wordt dan bij long
tuberculose, heeft mischien zijn grond in een verschuiving der 
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K, Ca, Mg, en Na-ionen in de huid, die Luithlen bij dierexpe
rimenten vond. 
De meeningen, op welk weefsel het diëet zijn invloed uitoefent, 
hetzij de parenchymcellen (Jesionek), hetzij de huidbloedvaten 
(Bommer), loopen uiteen. 
De combinatie van de van buitenaf inwerkende algemeene be
straling en het van binnen uit werkende zoutlooze diëet 
beschouwen de meesten wel als de beste vorm van algemeene 
behandeling van den lupus. 
In het instituut voor huidtuberculose te Moskou, waarvan Prof. 
M. M. Bremener directeur is, werden met goed resultaat 
proeven genomen met een gewijzigd zoutloos diëet van Gerson, 
Sauerbruch en Herrmannsdorfer. De hoeveelheid vet werd 
met 20—25 % verminderd en die der koolhydraten hoofdzake
lijk door vergrooting van de hoeveelheid brood met 25—30 % 
vermeerderd (alles zonder zout). Het calorieëngehalte van dit 
diëet bedraagt 2500—2600 calorieën (op 50—55 kg.). Men 
geeft 90 gram eiwit, 120 vet en 300 gram koolhydraten in 5—6 
maaltijden. In het bijzonder bij den ulcereerenden vorm van 
lupus zou dit diëet een groot nuttig effect hebben. 
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Naschrift (Hoofdstuk II). 

Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van het lupusinsti-
tuut te Giessen, werd in Mei 1938 een bijeenkomst van de 
Zuid-Westduitsche dermatologen te Giessen gehouden. Ik 
ontleen aan de voordrachten, die handelden over de tuberculose 
in het algemeen en de tuberculosis cutis in het bijzonder de vol
gende interessante gegevens: 
De besmetting van dieren door den mensch met het humane 
type van tuberkelbacillen komt voor (in dierentuinen waarge
nomen), doch het blijft bij op zich zelf staande gevallen. De 
besmetting van mensch op mensch door den typus bovinus 
heeft men nog niet aan kunnen toonen. Wellicht daardoor 
loopen de tuberculosecijfers van mensch en dier. nooit parallel. 
(In Duitschland van 1914—1918 toeneming van de tubercu
lose van den mensch, afnemen van de rundveetuberculose, na 
1918 omgekeerd) .Robert Koch meende experimenteel bewezen 
te hebben, dat tuberculose van den mensch niet gevaarlijk is 
voor dieren. Later werd het duidelijk, dat vooral jonge men-
schen gevoelig zijn voor de tuberculose van dieren. Beller vond 
in de wereldliteratuur 559 typebepalingen van den tuberkel
bacil, verricht bij lupuspatiënten. In 401 gevallen werd het 
humane en in 158 het bovine type gevonden. Zieler wijst er op, 
dat tuberculose van de huid in de meeste gevallen haematogeen 
tot stand komt. Dit geldt ook verreweg voor de meeste gevallen 
van lupus vulgaris. Ook de verruqueuse vormen zijn voor het 
grootste gedeelte superinfecties bij tuberculeusen door eigen of 
vreemde tuberculose, die ook bovien kan zijn.. Niet gepubli
ceerde, over meerdere jaren zich uitstrekkende onderzoekingen 
van alle patiënten van de Würzburger kliniek gaven de vol
gende resultaten: bij 182 lijders vond men met de dier- en 
kweekproef 118 maal den typus humanus, bij 17 patiënten 
(14.4 %) den typus bovinus. Bij 47 was het onderzoek nega
tief. Bij lupuslijders, 90 in aantal, gelukte de kweekproef steeds. 
Bij 79 vond men den typus humanus, bij 11 den typus bovinus 
(13.9%). Funk deelt mede, dat in 11 % tuberkelbacillen in 
de melk in Duitschland gevonden werden (dit lijkt ten opzichte 
van de in Nederland verkregen gegevens (zie blz. 18) wel 
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zeer hoog. Bessau wijst op het gevaar van bovine infectie door 
het genot van rauwe melk, hetgeen Funk ook van boter en 
sommige kaassoorten aanneemt. Henrich (district Hessen) 
maakt op een gevaarlijke circulus vitiosus opmerkzaam, die 
hierin bestaat, dat men, tegen officieel verbod in, varkens met 
bacillensediment van gecentrifugeerde melk voedert. In ge
noemd district zijn 20 % der geslachte varkens tuberculeus, bij 
welke 75 % der gevallen den typus bovinus werd gevonden. 
In het lupusinstituut Müncheberg werden bij lupuslijders in 
78.4 % van de gevallen den typus humanus en bij 21.6 % den 
typus bovinus gevonden. Tot het 20ste levensjaar was hetbovine 
type met 9.6 % en het humane type met 13.2 % van het totale 
aantal onderzochte patiënten (83) vertegenwoordigd. Gottron 
zegt, dat in Silezië bij koeien de uiertuberculose 3.4 % van de 
open t.b.c. bij deze dieren uitmaakt. Schmitt vermeldt, dat in 
de laatste jaren alle patiënten van het lupusinstituut van Gies-
sen ook in het consultatiebureau voor tuberculose werden on
derzocht. Bij alle patiënten werden long foto's gemaakt. Bott 
vond bij 427 lupuslijders 147 met specifieke longveranderingen 
(34.4 %). Met de specifieke pleuritiden erbij gerekend, wordt 
dit getal 52 %. Men trof hierbij 10 % actieve longtuberculose 
aan. Vooral bij slijmvlieslupus wordt longtuberculose gevon
den. (Bij 75 gevallen 33 maal longveranderingen). Deze 
getallen zijn een bewijs, dat er samenwerking moet bestaan 
tusschen dermatologen en internisten. 
Van groot belang is het opsporen van infectiebronnen. Bott 
vond bij nasporing in het milieu der lupuspatiënten, 95 maal, 
52 tuberculeuse personen, ouders, broers en zusters, kinderen. 
Zieler wees er reeds voor 24 jaar op, dat lupus meestal een 
onderdeel van een algemeene tuberculose is. In de laatste 15 
jaren hebben talrijke dermatologen betoogd, dat lupus zeer 
vaak gepaard gaat met longtuberculose. Jesionek en Zieler 
vonden 35—40 %, waarbij 5 % actieve vormen. Ook Funk 
wijst op het groote belang van het opsporen der infectiebron
nen; meer dan 50 % van zijn door den typus humanus geïnfec
teerde lupuspatiënten waren in eigen familiekring besmet. De 
behandelingsduur van lupuslijders is in 80 % van alle patiënten 
slechts 1—3 maanden bij klinische behandeling. Vooral de 
vroegtijdige herkenning van lupus is een dankbare taak. 
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HOOFDSTUK III. 

Stand der bestrijding van den lupus in Europa. 

In 1935 werd in Budapest het 9de internationale dermatologen-
congres gehouden. Een der hoofdthema's was: „Bestrijding van 
de huidtuberculose als volksziekte'. Er werden door verschil
lende deelnemers voordrachten gehouden, voornamelijk over de 
bestrijding van lupus vulgaris. Uit de volgende landen waren 
deskundigen aan het woord: Denemarken, Engeland, Italië, 
Sovjet-Rusland, Polen, België, Holland, Frankrijk, Zwitser
land, Hongarije, Spanje, Duitschland en Oostenrijk. Ik laat nu, 
en résumé, de stand van zaken in de verschillende landen met 
de meeningen der referenten volgen: 

Denemarken (Svend Lomholt, Kopenhagen). 
Ofschoon lupus vulgaris in Denemarken betrekkelijk veel voor
komt, is hij daar toch nog een zeldzaam voorkomende ziekte. 
Het is niet mogelijk het juiste getal van per jaar nieuw gediag
nosticeerde gevallen op te geven. Slechts bij uitzondering wordt 
de aandoening reeds in den loop van het eerste jaar herkend 
(zie tabel A). Toch kan men van de frequentie van lupus vul
garis een indruk krijgen door het aantal nieuwe gevallen, dat 
jaarlijks ter behandeling in het Finseninstituut komt. Hier 
wordt op zijn minst 80 % van alle in Denemarken voorkomende 
gevallen behandeld. Lomholt geeft een grafiek van het aantal 
geva l l en  i n  de  l a a t s t e  10  j a r en  me t  hun  l ee f t i j d en  (g r a f i ek  I ) .  

TABEL A. 
Leeftijd der patiënten bij waarneming der eerste Iupussymptomen. 

1-5 6-1011-1516-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-60 61 Totaal 
Mannen 43 27 25 29 20 14 13 14 9 8 9 4 215 
Vrouwen 38 51 52 45 33 45 33 40 26 39 55 18 475 
Totaal 81 78 77 74 53 59 46 54 35 47 64 22 690 

Leeftijd bij het begin der behandeling. 
Mannen 15 16 23 28 20 15 8 20 14 13 19 17 215 
Vrouwen 9 21 33 53 42 39 35 47 32 43 70 39 475 
Totaal 24 37 56 81 62 54 43 67 46 56 89 56^690 
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W at betreft de bestrijding, diene men allereerst preventief te 
werk te gaan, uitgaande van twee verschillende gezichts
punten: 
1 e. Het voorkomen van de aandoening in het algemeen en 
2e. Het voorkomen van de noodlottige verdere uitbreiding bij 
eiken patiënt afzonderlijk, daar een licht geval van lupus vul-
garis in den regel gemakkelijk en volkomen te genezen is. 
Lupus treedt steeds bij personen op, die van te voren door tuber
culose zijn aangetast. 
In het Finseninstituut te Kopenhagen werden bij 757 volwas
sen patiënten, die in de jaren 1922—1931 in behandeling waren, 
slechts bij 26 (3 %) verschijnselen van een actieve longtuber-
culose en bij hoogstens 55 (6 %) die van een oude inactieve 
tuberculose gevonden. Men onderzocht echter niet de patiënten 
systematisch met Röntgenstralen. Bij 250 lijders (33 %) vond 
men verschijnselen van een nieuwe of oude lymphadenitis colli. 
Alle lupuspatiënten reageerden zeer sterk op intracutane tuber-
culineënting, nl. 96 % van 150 patiënten reeds op een inspui
ting van 0.1 cm3, van een verdunning van 1 : 100.000. Sinds 
1900 werden 45 gevallen waargenomen van lupus vulgaris, 
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waarbij carcinoma in lupo was ontstaan. Lomholt vermeldt erbij: 
..meestal bij patiënten, die met Röntgenstralen waren behan
deld." Lupus vulgaris vindt men hoofdzakelijk bij de arme on
bemiddelde bevolking. Grafiek I laat een meer frequent 
voorkomen van de ziekte op het platteland dan in de stad zien. 
Men kan niet voorkomen, dat zich lupus vulgaris van de huid 
en de slijmvliezen ontwikkelt bij een patiënt met tuberculose. 
Ons doel moet uitsluitend zijn de tuberculeuse infectie 
als zoodanig te bestrijden, daar het ontstaan van lupus 
vulgaris zonder deze niet mogelijk is. De prophylaxe van de 
lupus valt dan ook samen met de prophylaxe van de tubercu
lose in het algemeen. In dezelfde mate als het gelukken zal de 
tuberculose als volksziekte te beteugelen, zal men er in slagen 
een afnemen van den lupus te bewerkstelligen. Dit kan men 
duidelijk in Denemarken zien, waar de verhouding van lupus 
vulgaris tot longtuberculose over het geheele land in getallen 
is uitgedrukt. Lomholt onderzocht verder 36 willekeurig ge
nomen lupus vulgarisgevallen op tuberkelbacillen. Het gelukte 
hem in 20 gevallen den typus humanus te vinden, 12 gevallen 
waren veroorzaakt door den typus bovinus en 4 door een 
atypische soort. 
En de prophylactische maatregelen tegen de tuberculose van 
den mensch èn die tegen de tuberculose van het vee vormen 
s a m e n  d e  p r o p h y l a x e  t e g e n  l u p u s  v u l g a r i s .  D a t  i e m a n d  
m e t  l u p u s  e e n  a n d e r  m e t  l u p u s  k a n  b e s m e t 
t e n  i s  n o g  n o o i t  w a a r g e n o m e n .  
Het vroegtijdig onder behandeling komen is een zeer voornaam 
punt; tabel A laat zien, hoe laat de lupuslijders dikwijls in 
behandeling komen. De prognose is het gunstigst voor jonge 
patiënten en voor kortbestaande gevallen. Voor Denemarken 
moet het zwaartepunt bij de artsen liggen. Op een bevolking 
van 4 millioen zijn er circa 2000 artsen (1 arts op 2000 per
sonen). Kennis van zaken en belangstelling van den arts zijn 
beslissend voor de bestrijding van lupus vulgaris. Het is Lom
holt echter gebleken, dat in de meeste gevallen de juiste 
diagnose al reeds vroeg was gesteld, doch dat de lijders niet 
te overreden waren zich in behandeling te stellen. 
Wat de therapie betreft: de lichtbehandeling volgens Finsen 
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gaf Lomholt de beste resultaten, vooral in cosmetisch opzicht. 
Voor het feit, dat vrouwen meer door lupus zijn aangetast dan 
mannen, kon referent geen verklaring geven. 76 % van zijn 
lupuspatiënten zijn weer gezond geworden, 24 % zijn zóó ver
beterd, dat zij weer in de maatschappij konden terugkeeren 
e n  a a n  d e n  a r b e i d  g a a n .  H i j  a c h t  o p n e m i n g  v a n  d e n  
p a t i ë n t  v o o r  F  i  n  s  e  n  b  e  h  a  n  d  e  1  i  n  g  i n  d e n  
regel het beste. Zeer lichte gevallen en kleine recidie-
ven kunnen ambulant worden behandeld. Lomholt acht circa 
60 bedden op een bevolking van 4 millioen menschen in Dene
marken voldoende (dat is: 15 bedden op 1 millioen bewoners). 
In het geheel zijn er 14 Finsen-Lomholtlampen en een voldoend 
aantal koolbooglampen om allen patiënten dagelijks een licht
bad te geven (maximaal één uur). Behalve in het Finseninsti-
tuut zijn er ook enkele Finsenlampen in 2 groote provinciale 
ziekenhuizen. Of men bij den practischen strijd tegen lupus 
moet centraliseeren of decentraliseeren, afgezien van den voor-
lichtingsarbeid, hangt geheel af van de methoden, die men als 
uitgangspunt voor de behandeling kiest. In Denemarken viel 
de keuze op de Lichtbehandeling volgens Finsen, die deels uit 
locale, deels uit universeele lichtbehandeling bestaat. Lomholt 
heeft zich steeds aan deze keuze gehouden en hij zal dat 
blijven doen, zoolang hem geen werkzamer middelen ter be
schikking staan. Lichtbehandeling brengt concentratie der 
behandeling met zich mede. Behalve dat de Finsenbehandeling 
een kostbaar armamentarium vraagt, eischt ze ook nog een 
reeks specialisten, een dermatoloog, een rhino-laryngoloog, zoo 
mogelijk een opthalmoloog. Het verplegend personeel moet een 
bijzondere ervaring bezitten. De betreffende specialisten 
moeten een speciale opleiding hebben gehad in de behandeling 
van lupus. Daar bijna alle lupuspatiënten onbemiddeld zijn, 
moeten de kosten uit openbare middelen worden bestreden. 
In Denemarken betaalt de staat de kosten. De eerste behande
ling moet grondig en volledig zijn. Vooral de meer uitgebreide 
lupusvormen moeten worden opgenomen. Hierdoor kan men de 
patiënten intensief behandelen. Ook de nabehandeling, waartoe 
ook de dagelijksche koolbooglichtbaden behooren, komt dan 
beter tot haar recht. Niemand kan echter een volkomen gene-

33 



zing garandeeren. Daarom moeten de patiënten herhaaldelijk 
worden gecontroleerd en bij een recidief wederom worden be
handeld. De eerste controle na een behandeling moet na 2—3 
maanden plaatsvinden, later na 6 en tenslotte na 12 maanden. 
Voor deze controle is een nauwkeurig aangelegd kaartsysteem 
dringend noodig. Een der grootste moeilijkheden, waarmede 
men in Denemarken te kampen heeft, is, dat lupuspatiënten niet 
steeds te overreden zijn, de langdurige en bezwaarlijke behan
deling te ondergaan. Voor de noodige voorlichting en over
reding kan de hulp van den huisarts niet gemist worden. Men 
moet rekening houden met het privé leven van den patiënt. Zoo 
zal men patiënten van het platteland bij voorkeur in den winter 
behandelen. De organisatie der lupusbestrijding in Denemar
ken laat niets te wenschen over. De nog bestaande moeilijk
heden zijn alle van persoonlijken aard: de moeilijkheid den 
practiseerenden artsen belangstelling voor de ziekte bij te 
brengen en de patiënten te overtuigen zich zoo vroeg mogelijk 
volledig en grondig te laten behandelen. Hierin verbetering te 
brengen is de taak van de ambtenaren, die met de lupusbestrij
ding zijn belast. 

Naschrift. In 1937 reisde Svend Lomholt naar Jutland, waar 
de ernstigste gevallen van lupus in Denemarken gevonden 
worden. Het doel van zijn reis was de resultaten van de Finsen-
behandeling te controleeren. Van 550 personen kon hij 330 
bereiken. Een derde (93) van de lijders was reeds patiënt vóór 
1924. 67 % van hen waren zonder symptomen, 21 % bijna 
zonder symptomen. Bij 12 % vond hij lupushaarden ter grootte 
van verscheiden lupusknobbeltjes. Twee derde der lijders (217) 
waren uit den tijd na 1924. Van dezen was 70 °/o zonder symp
tomen, 18 % bijna zonder symptomen en slechts bij 12 % 
werden nog noemenswaardige resten van lupus gevonden. Van 
de niet onderzochte 220 patiënten waren 23 gestorven, 32 
adressen onbekend, 112 gaven schriftelijk antwoord. 132 meen
den genezen te zijn en vonden een onderzoek overbodig, 93 
gaven geen antwoord. Bij het naslaan der ziektegeschiedenis
sen bleek, dat de meesten (65 %) bij het laatste onderzoek 
zonder lupussymptomen waren geweest. Ofschoon de controle 
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dus niet volledig was, bleek het toch overduidelijk, dat men er 
in geslaagd was, de meesten zonder symptomen te krijgen. Van 
groot belang was, dat de groep patiënten, bij wie resten c.q. 
recidieven van lupus werden gevonden een uiterst klein getal 
lijders telde. Lomholt deelt de lupuspatiënten in Denemarken in 
de volgende groepen in: 
1) mannen in de steden, 3) mannen op het platteland, 
2) vrouwen in de steden, 4) vrouwen op het platteland. 
Hun aantal vertoont het volgende opvallende verschil. 
Groep 1: 92 gevallen; groep 2: 182 gevallen; groep 3: 137 ge
vallen; groep 4: 280 gevallen. In de laatste groepen treft men 
veel laat ontstane gevallen aan. Aetiologisch kon men helaas 
geen grond hiervoor aangeven. Het percentage genezen patiën
ten was bij de vrouwen iets hooger dan bij de mannen, waar
schijnlijk hierdoor, dat bij de vrouwen meer belangstelling be
stond. Ongeveer de helft van de gevallen valt vóór de pubertijd. 
Onder 15 jaar bereikte men bijna 100 % genezing. 

Engeland. 

Dr. Robert Aitken uit Edinburgh deelt mede, dat lupus in 
Schotland geen algemeen voorkomende ziekte is. Hij geeft de 
volgende getallen: 
In Glasgow bedroeg het aantal lupuslijders in de laatste jaren 
0.3 tot 2.1 % van alle nieuwe huidziektegevallen, in Dundee 
0.4 %, in Aberdeen 0.78 %. Op de afdeeling huidziekten van 
de Royal Infirmary te Edinburgh wisselden de getallen in de 
laatste 5 jaren van 0,6 tot 1 % (per jaar bedraagt het getal 
nieuwe patienten met huidaandoeningen ongeveer 4000). Voor 
15 jaar was het percentage lupuslijders te Edinburgh hooger, 
n.1. 2.8 tot 4 %. In andere Schotsche klinieken neemt het aantal 
lupuspatiënten eveneens af. Het percentage lupuslijders is in 
eenige andere klinieken in Engeland hetzelfde als in Schotland 
en vertoont ook neiging kleiner te worden. 
Over het geheel genomen worden de ziekenhuizen in Groot-
Brittanie noch door den Staat, noch door de plaatselijke auto
riteiten gesteund. Slechts enkele worden in stand gehouden 
door de plaatselijke autoriteiten; deze zijn echter alleen voor 
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armlastigen. In de laatste jaren nam men echter ook andere 
patiënten op en zocht men contact met medische scholen. Hier 
en daar werden er dermatologen aan verbonden, o.a. voor de 
specialistische behandeling van lupus. Gedurende de laatste 
21 jaren zijn de autoriteiten van steden en graafschappen ver
plicht, alle vormen van tuberculose te laten behandelen. Men 
had echter meer aandacht voor de longtuberculose dan voor 
andere vormen. 
I n  S c h o t l a n d  e c h t e r  w o r d e n  a l  s i n d s  1 5  
j a r e n  a a n  d e  l u p u s l i j d e r s  g r a t i s  s p o o r w e g 
b i l j e t t e n  v e r s t r e k t ,  a l s  z i j  n a a r  z i e k e n 
h u i z e n  m o e t e n  r e i z e n  t e r  b e h a n d e l i n g  v a n  
hun lupus. In dezen tijd van werkloosheid zijn lupuspa-
tiënten, die nog werk hebben vaak moeilijk te overreden, zich 
te laten behandelen, uit angst, dat zij hun werk kwijt zullen 
raken. Dr. Aitken ondervond daarbij grooter moeilijkheden bij 
mannen dan bij vrouwen. Hij vindt het echter in dit verband een 
gelukkige omstandigheid, dat lupus meer bij vrouwen dan bij 
mannen aangetroffen wordt. Het schadeloos stellen van den 
patiënt of van den werkgever bij verzuim van werk door de 
stedelijke autoriteiten, acht Dr. Aitken van het allergrootste 
belang. Patiënten met een uitgebreiden lupus kunnen moeilijk 
werk krijgen en het is beter geld uit te geven voor hun genezing 
dan hen pauper te laten worden. 
In de laatste 15 jaren neemt de lupus in Schotland af. De 
redenen hiervoor zijn: 1) het geregelde geneeskundige school
toezicht; de lupusgevallen van de Royal Infirmery hadden voor 
de helft hun aanvang genomen vóór het 15de levensjaar, m.a.w. 
vóórdat het kind de school had verlaten. De behandeling kan 
dan in een vroeg stadium plaats vinden. 2) Op vele plaatsen 
wordt de tuberculeuse lymphadenitis thans behandeld met al-
gemeene lichtbaden in plaats van chirurgisch. Bij onderzoek 
van 270—280 lupuspatiënten vond hij, dat in bijna 50 % van de 
gevallen een adenitis colli was voorafgegaan. 
N i e t  a l l e e n  d e  m e d i c i ,  h u i s a r t s e n  e n  
c h i r u r g e n ,  d o c h  o o k  d e  s t u d e n t e n  i n  d e  
g e n e e s k u n d e ,  k u n n e n  e r  v o l g e n s  D r .  A i t k e n  
n i e t  g e n o e g  v a n  d o o r d r o n g e n  z i j n ,  d a t  d e  

36 



b e h a n d e l i n g  v a n  d e  t u b e r c u l e u s e  a d e n i t i s  
d o o r  l i c h t b a d e n  e e n  b e l a n g r i j k e  v o o r u i t 
g a n g  i s  i n  d e n  s t r i j d  t e g e n  d e n  l u p u s .  I n  5  
jaar tijd behandelde Aitken 104 gevallen van tuberculeuse 
adenitis, waarvan 29 reeds fistels hadden. Als deze patiënten 
niet met lichtbaden waren behandeld, zouden de meesten, zoo 
niet allen, een t.b.c. cutis hebben gehad, vóórdat de fistels 
ophielden te etteren. Op vele plaatsen in Engeland worden de 
koeien nog niet onderzocht op tuberculose. Door het gebruik 
van melk van deze geïnfecteerde koeien kunnen tuberculeuse 
hals- en buikklieren ontstaan. Als deze klieren gaan veretteren, 
kan, via de bloedstroom, bij koortsende ziekten als b.v. rubeola 
en varicellen, een lupus disseminatus ontstaan. 
In Schotland en Engeland vindt het onderzoek op tuberculose 
van koeien al gedurende 15 jaren plaats. Er moet echter nog 
meer worden gedaan. Alleen melk zonder tuberkelbacillen voor
komt het ontstaan van de tuberculeuse adenitis en bijgevolg ook 
van lupus. Daar de melk van koeien, waarbij tuberculose uitge
sloten is, duurder is dan gewone melk, moeten de stedelijke 
autoriteiten het verschil in kostprijs betalen, zoodat extra 
onkosten niet drukken op armlastigen. 
O o k  D r .  A i t k e n  g e b r u i k t  d e  L o m h o l t l a m p .  
O o k  d e z e  a r t s  a c h t  l u p u s  g e n e e s l i j k ,  v o o r 
a l  i n  d e  v r o e g e  s t a d i a .  V a n  d e z e  w a a r h e i d  
m o e t e n  w i j  d e  a r t s e n  e n  s t u d e n t e n  d o o r 
d r i n g e n .  

Italië. (Prof. Jader Capelli, Florence). 

Nauwkeurige cijfers van het aantal lupusgevallen in Italië zijn 
niet bekend .Capelli kreeg uit verschillende streken gegevens, 
die, alhoewel niet volledig, het aantal lupuslijders, waargenomen 
in de laatste 5 jaren, op meer dan 1000 doen stellen. Ook in 
Italië zijn meer vrouwen dan mannen door de ziekte aangetast, 
vooral op jeugdigen leeftijd. In enkele streken is de lupus aan 
het afnemen. De curve loopt echter niet parallel aan die van de 
afnemende tuberculose in het algemeen. Door het aangetast zijn 
van het gelaat, vaak bij de jonge vrouw, door de onherstelbare 
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verminking, en door de moreele depressie, die de lupus veroor
zaakt, is het lupusvraagstuk even belangrijk als het tuberculose-
v r a a g s t u k  i n  h e t  a l g e m e e n .  D e  b e s t e  m a a t r e g e l  
t e g e n  d e n  l u p u s  i s  d e  p r o p h y l a x e ;  d e z e  i s  
g e l e g e n  i n  d e  v r o e g e  e n  j u i s t e  h e r k e n n i n g  
d e r  a a n d o e n i n g  V o l k s o p v o e d i n g  i s  v a n  d e  
a l l e r g r o o t s t e  b e t e e k e n i s ,  o p d a t  m e n  n i e t  
v e r z u i m e  z i c h  s p o e d i g  o n d e r  m e d i s c h e  
b e h a n d e l i n g  t e  s t e l l e n .  O o k  b i j  d e n  a r t s  
e n  d e n  s t u d e n t  m o e t  b e l a n g s t e l l i n g  w o r d e n  
g e w e k t .  
In Italië bestaan reeds jaren lupusinstituten annex aan derma
tologische klinieken. Het oudste is het fotoradiotherapeutisch 
instituut te Florence, opgericht door Celso Pellizari, verder het 
instituut van Bertarelli te Milaan en het fotoradiotherapeutisch 
instituut te Napels. In het groote instituut ,,Carlo Forlanini" te 
Rome, opgericht op verlangen van Mussolini, onder leiding van 
Morelli, zal, naast afdeelingen voor neus-, keel- en oogziekten, 
voor verloskunde en orthopaedie, een dermatologische afdeeling 
worden gesticht. 
T e n s l o t t e  b e s c h i k k e n a l l e  d e r m a t o l o g i s c h e  
u n i v e r s i t e i t s k l i n i e k e n  o v e r  d e  b e s t e  m i d d e 
l e n  t e r  b e h a n d e l i n g  v a n  l u p u s p a t i ë n t e n .  
In Italië is de hulp aan lupuslijders verzekerd voor de niet 
bemiddelden öf door de verzekeringsvoorzorg, öf door de ge
meenten, öf door de genootschappen ter bestrijding der tuber
culose. 
Volgens de beschikking van het ,,Istituto nazionale Fascista 
della Previdenza Sociale" is ook de genezen lupus aanleiding 
tot pensionneering; dit vanwege de verminking, die het aan
nemen van ook genezen lupuslijders op de arbeidsmarkt onmo
gelijk maakt. 

Sovjet-Unie. (Prof. Bremener, Moskou). 

Rusland zou, vóór de revolutie, minstens 150—200.000 lupus
patiënten tellen. Ze woonden meerendeels verspreid op het 
platteland, zonder Finsenbehandeling en zonder doktershulp. 
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In 1921 werd te Moskou de eerste lupusinrichting met 30 bed
den geopend. Deze werd het organisatiecentrum voor de lupus-
bestrijding in de Sovjet-Unie. In 14 jaren groeide de inrichting 
uit tot een groot instituut. Het telde 170 bedden in 1935, 120 
in Moskou en 50 in De Krim; er zijn uitstekend geoutilleerde 
laboratoria, het heeft physicotherapeutische apparaten, inrich
tingen voor zonnebaden, werkplaatsen voor de patiënten en 
moulagefabrieken. Gedurende dit tijdvak werd te Leningrad 
een lupusinrichting met 150 bedden opgericht, te Swierdlowks 
een met 30, en te Odessa een met 80 bedden. Bovendien zijn 
in verschillende steden, Riazan, Smolensk, Minsk, Oriol, etc., 
kleine filialen met 10—30 bedden. Men is van meening, dat de 
strijd tegen de huidtuberculose meer een tuberculoseprobleem 
is dan een probleem van de dermatologie. Dermatologen alléén 
kunnen het lupusvraagstuk niet oplossen. Dit gelukt wel 
met medewerking van longspecialisten en door middel van 
t u b e r c u l o s e - i n r i c h t i n g e n .  V a n d a a r ,  d a t  i n  h e t  m i d 
d e l p u n t  v a n  d e  l u p u s b e s t r i j d i n g  d e  s t i c h 
t i n g  v a n  e e n  s p e c i a a l  t y p e  i n r i c h t i n g  s t a a t ,  
het z.g. luposorium, waar artse n-s p e c i a 1 i s t en 
e n  g e n e e s k u n d i g  p e r s o n e e l  g e s c h o o l d  w o r 
den voor den strijd tegen den lupus. Voorloopig 
heeft men 4 luposoria in de Sovjet-Unie. Deze onderhouden een 
voortdurend contact, zoowel met de tuberculose als met de 
dermatologische inrichtingen. Er wordt niet alleen door artsen 
en studenten streng medisch werk gedaan, doch er wordt ook 
onderricht gegeven in de prophylaxe van den lupus en de orga
nisatie van de lupusbestrijding. Niet alle lupuspatiënten worden 
daar behandeld; men kan zich dan ook wenden tot de klinieken 
voor huid- en geslachtsziekten, de ambulatoria en de dispen-
saires. Men staat op het standpunt, dat de tuberculose-inrich-
tingen actief deel moeten nemen aan de lupusbestrijding, ter
wijl er ook een dermatoloog aan verbonden moet zijn, geschoold 
in tuberculose-problemen en dat de algemeene behandeling van 
den lupuslijder op den voorgrond moet staan, de locale behan
deling pas op de tweede plaats. Na een ervaring van 25 jaar is 
Prof. Bremener tot de conclusie gekomen, dat zelfs de beste 
Finsenmethode een groot percentage recidieven geeft, wanneer 
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de patiënten na de behandeling in ongunstige sociale omstan
digheden komen. Op de eerste plaats zijn deze slechte voeding 
en gebrek aan zonlicht. De heliotherapie en de diëettherapie zijn 
èn voor de behandeling èn voor de prophylaxe het belangrijkst. 
In het Zuiden der Sovjet-Unie (Krim, Kaukasus) is de lupus 
een zeldzaam voorkomende ziekte. Dit is in andere landen ook 
het geval. Bremener meent, dat de eenzijdige voeding der plat
telandsbewoners, die onvoldoende vitaminen bevat en bestaat 
uit veel koolhydraten en scherpe spijzen (haringen, uien, zure 
en zoute soepen, augurken, kool, enz.) in de huid gunstige voor
waarden schept voor tuberculeuse processen. Die voorwaarden, 
gevolgen van een ernstige stofwisselingsstoornis, spelen de rol 
van een onspecifieke prikkel in de pathogenese der huidtuber-
culose. Vandaar de intensieve propaganda voor de helio- en 
diëettherapie als basis, niet alleen voor de therapie, maar ook 
voor de prophylaxe van de huidtuberculose. In iedere tubercu-
lose-inrichting is gelegenheid voor heliotherapie. Over de ge-
heele Sovjet-Unie bestaan thans tuberculose-dispensaires en 
tuberculose-afdeelingen aan algemeene dispensaires, waarin 
lupuslijders ambulant zonbehandeling kunnen krijgen. Als er 
weinig zon is (in den herfst en den winter), wendt men kunst
licht aan (boogvormige Finsenlantaarns en kwikzilverlampen). 
Ieder tuberculose-instituut heeft een afdeeling voor huidziekten, 
ook de z.g. t.b.c. dispensaire met een dermatoloog aan het 
hoofd. Bovendien is er in de Unie een in zijn organisatie mach
tig type inrichting, de z.g. eenheids-dispensaire, een soort 
medisch-prophylactisch ambulatorium, waarin ook afdeelingen 
zijn voor huidziekten en tuberculose. Iedere lupuslijder, die de 
hulp inroept van een luposorium of dispensaire wordt onder
vraagd over zijn sociale omstandigheden. Hij kan eventueel uit 
een fonds steun krijgen ter verbetering van zijn voeding en zijn 
behuizing. Men geeft mede als prophylactische maatregel 
brochures uit ter voorlichting van het publiek. Hierdoor hoopt 
men te bereiken, dat men zich zoo vroeg mogelijk tot den dokter 
zal wenden, waardoor een vroegtijdige behandeling kan worden 
ingesteld. Verder wordt gewezen op de hygiëne etc. van de 
huid. Men heeft op uitgebreide schaal arbeidstherapie ingesteld 
om de physieke en psychische waarde van den lijder op te 
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voeren (In alle luposoria zijn werkplaatsen). Speciale arbeids-
kolonies of speciale bedrijven voor lupuspatiënten worden niet 
wenschelijk geacht. Na en tijdens de behandeling geeft men 
den patiënten werk in fabrieken en op het land, terwijl men 
de massa duidelijk maakt, dat lupuslijders niet besmettelijk 
zijn voor hun omgeving en dat zij in staat zijn te werken. 40 % 
der zieken, die in de inrichtingen worden behandeld, zijn arbei
ders, de anderen zijn meestal boeren en employé's. Dank zij 
de organisatie van de behandeling en de verbetering van de 
maatschappelijke toestanden is het aantal lupuslijders sterk ge
daald. In vergelijking met vroeger zou het aantal tot 1/3 ge
slonken zijn. In Moskou komen jaarlijks op drie millioen in
woners 40 tot 50 nieuwe gevallen voor (1 : 60.000). Over het 
geheel zijn de getallen: 3000 nieuwe gevallen per jaar op 160 
millioen inwoners in de Sovjet-Unie. Ieder arts is verplicht, ten 
behoeve der statistiek, van eiken lupuspatiënt een kaart in te 
vullen. Deze wordt gezonden naar de naastbijzijnde t.b.c. dis-
pensaire, die de algemeene controle van de tuberculose-patiën-
ten heeft. 
Polen. 
Huidtuberculose, als speciaal probleem in Polen. 
(Dr. E. Bruner (Warschau) en Dr. K. Kauczynski (Lemberg), 
Enkele jaren voor de Wereldoorlog van 1914 is men onder aus
piciën van Dr. Adam Karwowski begonnen met de gratis be
handeling van lupuslijders. Alhoewel ook in Polen geen nauw
keurige cijfers van hun aantal bestaan, schat men dit op 20 a 
25 duizend. 
Het grootste dermatologische centrum in Polen is het stedelijke 
ziekenhuis St. Lazare te Warschau, met 553 bedden voor huid
en geslachtszieken. Interessant zijn o.a. de cijfers der vrouwe
lijke lupuspatiënten. 1917—1918 45 % van alle huidpatiënten, 
in 1927 28 %, in 1928 36 %, in 1929 36 %. Men onderzocht 
120 patiënten met lupus van de huid en van de slijmvliezen, 
klinisch en met behulp van doorlichting, op longtuberculose. In 
60 % van de gevallen vond men specifieke longafwijkingen. 
In slechts 5.83 % ernstige, progressieve longprocessen. 
In 1914 kreeg men de beschikking over een Finsentoestel aan 
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het ziekenhuis. Vanaf 1925 is een polikliniek, speciaal voor de 
bestrijding van lupus, aan het ziekenhuis in werking. Men heeft 
hulp van een laryngoloog, een longarts, een chirurg en een oog
arts. Van 1925 tot 1935 werden ambulant behandeld 682 
patiënten met huidtuberculose: 361 vrouwen, 220 mannen, 55 
meisjes tot 14 jaar, 46 jongens tot 14 jaar. Er waren 630 ge
vallen van lupus vulgaris. Van de vrouwen waren het meest 
arbeidsters, die door lupus waren aangetast, van de mannen 
arbeiders. Het grootste deel van de vrouwelijke lupuspatiënten 
kwam uit landbouwersgezinnen. Men heeft zich tot taak ge
steld: vroegtijdige herkenning van den lupus, het onderzoek van 
het milieu der zieken, de voorlichting, voortdurende medische 
en sociale zorg, controle van den gezondheidstoestand. Subsidies 
worden verstrekt door den staat, door maatschappelijke orga
nisaties, door steuncomité s. Ook in het Joodsche ziekenhuis 
behandelt de dermatologische af deeling lupuslijders. Van 18 
mannen en 19 vrouwen was de leeftijd 3 tot 10 jaar, van 91 
mannen en 132 vrouwen 10—20 jaar en van 95 mannen en 
152 vrouwen 20—30 jaar. 
Er is in 1925 een centrum ter bestrijding van den lupus opge
richt in de dermatologische kliniek van de universiteit Jean 
Casimir te Lemberg. Bovendien zijn er in deze stad nog twee 
lupusconsultatiebureaux, n.1. één voor mannen en één voor 
vrouwen. Van 1925 tot 1935 werden in de drie centra ± 3000 
lupuspatiënten behandeld. De meeste patiënten van de universi-
teits-lupusinrichting waren boeren, landbouwers en hun kin
deren. Het aantal mannen en vrouwen was het grootst op 
18-jarig en leeftijd. In Krakau, Poznan en Wilno behandelt men 
de lupuspatiënten voornamelijk in de dermatologische klinieken. 
Men streeft ernaar de belangstelling voor den strijd tegen den 
lupus te wekken bij de artsen en het groote publiek door couran
tenartikelen en lezingen voor artsen en sociale werksters. 
België. (Dr. Paul Frangois). 
In België zijn dertien klinieken voor huidziekten, die lijders 
aan tuberculosis cutis behandelen. Zeven hebben een volledige 
installatie voor de desbetreffende behandeling. Er kunnen ook 
lijders ter behandeling worden opgenomen. 
In de laatste jaren was het aantal lupus-vulgarispatiënten 386. 
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Frangois meent aan dit getal 100 te moeten toevoegen, daar 
niet alle klinieken hem de gegevens verschaffen. Onder deze 
386 lijders waren 36 door hun uitgebreide lupus verminkt. Bij 
140 waren ook de slijmvliezen aangetast. De grootste belem
mering bij de behandeling was het onbemiddeld zijn der patiën
ten. Vooral onder de arme plattelandsbewoners is de lupus zeer 
verbreid. De kosten moeten bestreden worden uit de kassen 
van particuliere instellingen, daar België geen wet kent ter be
strijding der tuberculose. Ook bij het publiek ontmoet men 
groote onkunde en een gebrek aan vertrouwen in de genezing, 
vooral door den langen duur der behandeling. Door huisbe
zoeksters en propagandisten moet dit euvel bestreden worden. 
Reeds gedurende drie jaren heeft de regeering het lupusvraag-
stuk onder de oogen der medici gebracht, zoodat vele begin
nende gevallen in behandeling zijn gekomen. Ook de 
professoren in de dermatologie aan de universiteiten zullen de 
studenten vele malen per jaar de noodige klinische en thera
peutische kennis moeten bijbrengen. Verpleegsters en huisbe
zoeksters zullen eveneens moeten worden onderricht. Onder
wijzers moeten, wanneer zich een langdurige huidaandoening 
bij een kind voordoet, den schoolarts of de ouders waarschu
wen. Alle prophylactische maatregelen tegen de tuberculosis 
pulmonum, in het bijzonder die van de consultatiebureaux tegen 
de tuberculose, zijn ook van het allergrootste nut tegen de 
tuberculosis cutis. Een wet zal patiënten moeten verplichten 
hun hulp te zoeken bij, en publieke vereenigingen hun hulp te 
verleenen aan de in dit opzicht goed geoutilleerde centra. Men 
is het erover eens, dat de gevallen van huidtuberculose en 
vooral van lupus vulgaris behandeld moeten worden in speciale 
klinieken, geheel voor dit doel uitgerust en geleid door terzake 
deskundige dermatologen. Deze inrichtingen zullen zoo veel 
mogelijk verspreid moeten zijn over verschillende streken van 
het land. 

Frankrijk. (Dr. Jean Meyer). 

De dermatologen Audry, Milian en Gougerot hebben als 
eersten gewezen op het sociale belang van den strijd tegen 
den lupus vulgaris. In Juli 1933 werd opgericht de ,,Association 
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frangaise pour 1'aide aux lupiques". Deze vereeniging heeft de 
medewerking van bijna alle professoren in de dermatologie en 
van de hoofden van de groote dermatologische klinieken. In het 
Finseninstituut van de medische faculteit te Parijs (höpital 
Saint-Louis) werden in 1929 t/m 1934 309 gevallen van lupus 
vulgaris ingeschreven, nl. 220 uit Parijs en de voorsteden, 47 uit 
de omgeving van Parijs en 42 patiënten uit de provincie. Er 
w a r e n  9 1  m a n n e l i j k e  l i j d e r s  ( 3 0  % )  e n  2 1 8  v r o u w e n  ( 7 0  % ) .  
Meyer schat het aantal lupuspatiënten over geheel Frankrijk 
op ± 4000. 
Door patiënten naar Odeillo in de Pyrenées-Orientales of naar 
Vallauris, aan de kust van de Middellandsche Zee te zenden, 
kan men den duur der behandeling bekorten. Deze stations, 
waarvan het eerste in de bergen ligt, hebben de voordeelen van 
intensief zonlicht en een zacht klimaat. De patiënten gaan er 
bij voorkeur in den zomer heen, na een locale behandeling. Ook 
gaan vele patiënten gedurende 2 of 3 maanden naar het platte
land voor zonnebaden onder geneeskundige controle. Niet alle 
streken van Frankrijk leenen zich voor zonnebehandeling van 
den lupus. Het zeeklimaat van de Noordzee en het Kanaal, de 
Noordenwind van de vlakten van Vlaanderen en de Rhöne-
vallei zijn schadelijk. 
De „Association frangaise pour 1'aide aux lupiques streeft 
ernaar de behandeling van den lupus zich te doen ontwikkelen 
in den zin van den strijd tegen de tuberculose. Zij wordt ge
holpen door het openbaar armbestuur, door sociale verzekerin
gen en werkt samen met de officieele organisaties tegen de 
tuberculose (comité nationale de défense contre la tuberculose). 
Volgens Meyer zal elke lupuspatiënt des zomers 2 of 3 maan
den in de zon moeten liggen, zoolang de genezing niet volkomen 
is. Sommige patiënten, die medische hulp niet kunnen missen, 
moeten naar een sanatorium en wel bij voorkeur naar een in
richting, waar ook een locale therapie kan worden toegepast. 
Anderen kunnen volstaan met rustkuren in de zon. De helio-
therapie is in het bijzonder noodzakelijk voor jonge patiënten 
met pas bestaanden lupus. Patiënten van het platteland, die 
zoo gemakkelijk de heliotherapie kunnen toepassen, hebben 
vaak van de geneeskrachtige eigenschappen van de zon geen 
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flauw begrip. Men is genoodzaakt hen soms naar een sana
torium te zenden. Om de patiënten in staat te stellen korteren 
of langeren tijd hun werk te kunnen verzuimen (zonder dat de 
familie schade lijdt) terwille van hun opname in een sanatorium 
of voor zonnebaden in den zomer, hebben de bovengenoemde 
sociale instellingen de meest practische maatregelen genomen. 

Zwitserland. (Prof. Miescher, Zürich). 

De tuberculose is in Zwitserland zeer verbreid. In 1933 bedroeg 
het percentage gestorvenen aan tuberculose 9 % van alle sterf
gevallen (4382 op 47.181 sterfgevallen). In Zwitserland, met 
zijn zeer groote landelijke bevolking, komt ook de huidtubercu-
l o s e  e n o r m  v e e l  v o o r .  E e n  u i t v o e r i g e  s t a t i s t i s c h e  
b e w e r k i n g  v a n  h a a r  f r e q u e n t i e  b e s t a a t  
e c h t e r  n i e t .  
Van de universiteitskliniek te Zürich heeft Dr. Vogler de cijfers 
bewerkt (een belangrijk deel van Oost-Zwitserland). Per jaar 
bedraagt het aantal patiënten met huidtuberculose gemiddeld 
185 (op gemiddeld 7000 patiënten in totaal). Van 1917 tot 
1934 werden 680 patiënten met huidtuberculose behandeld. 
Hieronder waren 85 mannen en 214 vrouwen met lupus vul-
garis, te zamen 299. (39 uit de stad, 250 van het land, 10 met 
onzekere herkomst). Er komen dus 83 % van de lupuslijders 
van het land. Het aantal vrouwelijke patiënten domineert sterk 
over dat der mannen (71 % tegen 29 % mannen). 

Begin van de lupus vulgaris. 
Mannen Vrouwen Totaal 

le decennium 20 33 53 
2e „ 20 21 41 
3e 18 19 37 
4e „ 4 22 26 
5e „ 1 24 25 
6e „ 1 17 is 
7e — 3 3 
8e 12 3 
Onzeker 20 73 93 

~299 
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Leeftijd bij het begin der behandeling. 
Mannen Vrouwen Totaal 

le decennium 6 3 
2e 18 25 43 
3e „ 31 47 78 
4e „ 15 31 46 
5e „ 8 39 47 
6e „ 4 43 47 
7e „ 2 22 24 
8e — 3 3 
9 e  1 1 2  
Het grootste aantal patiënten behoort tot het 2e en 3e decen
nium. Doch een groot percentage kwam nog in behandeling 
tot in het 6e decennium. 

Duur van de ziekte vóór de behandeling. 
Tot 1 jaar — 30 gevallen, 
tot 2 jaar — 26 
3—4 jaar — 26 
5—6 jaar — 15 
7—10 jaar — 36 
11—15 jaar — 20 
16—20 jaar — 16 
meer dan 20 jaar — 37 
nnbenaald — 93 ,, 

Meer dan de helft (65 %) van deze 206 patiënten waren 5 en 
meer jaren ziek, voor zij in behandeling kwamen. Velen bleven 
al in het begin dezer behandeling weg. Doordat geen voldoende 
organisatie bestond, was controle onmogelijk. Zoodoende was 
het percentage genezingen zeer klein. Zwitserland heeft sinds 
1 9 2 8  e e n  w e t  t e r  b e s t r i j d i n g  d e r  t u b e r c u l o s e .  D e z e  w e t  
v o o r z i e t  o o k  i n  d e  o n k o s t e n  v a n  d e  b e h a n 
deling van on bemiddelden. (10-12%). Er zijn ook 
particuliere vereenigingen ter bestrijding der tuberculose. Deze 
geven bijdragen van 25—33 %. Door het feit, dat de kantons 
economisch en organisatorisch onafhankelijk zijn, ontstaan voor 
de lupusbestrijding de grootste moeilijkheden, wanneer een 
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patiënt in een kliniek behandeld wordt, die niet tot zijn kanton 
behoort. Alhoewel een deel der onkosten vergoed wordt, moet 
hij zelf of zijn gemeente zware financieele offers brengen. Door
dat de Zwitschersche boer geïsoleerd woont, leeft hij ook vaak 
geestelijk geïsoleerd, waardoor hij geen begrip heeft van de 
noodzakelijkheid van behandeling. Alle universiteitsklinieken 
behandelen lupuspatiënten. Er ontbreekt echter een centrale, 
zoo mogelijk alle gevallen omvattende organisatie, alsmede een 
voldoende financieele hulp van staatswege. Er is geen terrein, 
waar de organisatie zoo n belangrijke rol speelt als juist hier, 
zelfs bij de allerbeste behandelingsmethode. 

Hongarije. (Prof. Preininger, Dr. Szantó, Prof. Lang). 

Menbeschiktin Hongarije over onvoldoende getallen van lijders 
aan huidtuberculose. Preininger noemt de cijfers, door Jenö 
Szantó verzameld, n.1. in 1932: 1928 en in 1934: 1048 patiënten. 
De feitelijke toestand is anders. Bij de eerste opgave hebben de 
artsen met privé-praxis niet meegewerkt, bij de tweede heeft de 
„Soziale Landesversicherungsanstalt" geen melding van cijfers 
gedaan. Het totale aantal patiënten, lijdend aan huidtuberculose 
schat Preininger 3 maal zoo groot. Onder de 1048 patiënten 
(1934) hadden 68.2 % lupus vulgaris. In Oostelijk Hongarije 
is het percentage 70.2 %, zoodat in Hongarije 2/3 van het 
totaal aantal patiënten met huidtuberculose lijdt aan lupus vul
garis. De morbiditeit is het grootst tusschen 20 en 40 jaar. 
Vrouwen zijn het meest aangetast. Op 326 zeer uitvoerig mee
gedeelde gevallen is 60 % landbouwers, arbeiders en daglooners, 
3.07 % der zieken hebben van beroep moeten veranderen. 
2.77 % zijn invalide. Bij 28.07 % is de arbeidsgeschiktheid sterk 
verminderd. In de inwendige organen werd bij 326 gevallen 
slechts 21 maal tuberculose gevonden (longen, nieren, been
deren etc.). Bij 60 % van de gevallen werd geen onderzoek 
daarnaar gedaan: waar men dit onderzoek wel verrichtte, vond 
men bij 27 % van de lijders longprocessen. Bij lupus vulgaris 
waren in 37.66 % de slijmvliezen aangetast. Bij 39 patiënten 
bestond de ziekte meer dan 20 jaar (12.16 %), bij 65 meer dan 
10 jaar (19.22 %). Op 542 patiënten werd bij 7 lupuscarci-
noom waargenomen. In de graafschappen Csongrad, Hadju, 
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Pest en Bacs werd het meest huidtuberculose aangetroffen. 
Hier is het sterftecijfer der tuberculose het grootst, terwijl ook 
hier de meeste gevallen van rundertuberculose voorkwamen. 
Er heerscht hier een ontstellende toestand op hygiënisch gebied. 
In de Hongaarsche laagvlakten zijn van de 1.200.000 stuks 
vee ± 200.000 dieren ziek aan tuberculose. In 1894 gaf Baron 
Koranyi den stoot tot het bestrijden der tuberculose in Hon
garije. Sedert heeft men de beschikking over 12 sanatoria, 
respectievelijk ziekenhuizen, 23 ziekenhuispaviljoens, 5 herstel
lingsoorden, 1 schoolsanatorium en 74 consultatiebureaux. Er 
zijn 14 vereenigingen, die zich den strijd tegen de tuberculose 
ten doel hebben gesteld. De frequentie der tuberculose is echter 
zoo groot, voornamelijk in de laagvlakten, dat deze instituten 
niet in staat zijn, alle patiënten te verzorgen. Op initiatief en 
onder leiding van Prof. Neüber werden te Debrecen de scho
lieren van de le klasse der lagere scholen o.a. door dermato
logen, paediaters, röntgenologen en laryngologen onderzocht, 
klinisch en serologisch. 20 % van de kinderen leden aan tuber
culose, 4.2 % van alle onderzochte kinderen aan actieve tuber
culose. Huisbezoeksters bezoeken de familieleden en brengen 
rapporten uit over het milieu van het kind. De veestapel zal 
nauwkeurig gecontroleerd moeten worden, terwijl men de land
wegen stofvrij zal moeten maken. De eerste taak van de be
strijding der huidtuberculose is dus een preventieve. Preininger 
heeft veel vertrouwen in de kennis der Hongaarsche artsen, 
ook van de huidartsen. Ook hier is het publiek weer dermate 
onkundig van de dreigende gevaren, dat het telaat den arts 
opzoekt. Ook hier zal de volksvoorlichting groot nut kunnen 
afwerpen. In Hongarije zullen in de hoofdsteden en in de 
groote steden van de provincie, naar buitenlandsch voorbeeld, 
afdeelingen moeten worden opgericht met veel bedden, welke 
uitsluitend zullen dienen voor huid- en beendertuberculose. 
Szantó vermeldt, dat ongeveer 20 % van de runderen in Hon
garije tuberculeus is. Hij gelooft, dat het bovine type van den 
tuberkelbacil in Hongarije een grooter rol speelt bij het tot stand 
komen van de huidtuberculose dan in andere landen. Er zal 
een strengere controle op de melk moeten worden uitgeoefend. 
Een zeer groot aantal patiënten komt pas onder behandeling 
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tusschen het 19e en 21e levensjaar, terwijl de lupus meestal in 
de eerste tien levensjaren begint. Als het gelukt, alle begin
nende lupusgevallen op te sporen, zouden de genezingskansen 
veel grooter zijn. Szantó verwacht zeer veel van het schoolkin
deren-onderzoek, mits de schoolartsen van de lupusdiagnostiek 
op de hoogte zijn. 
De strijd tegen den lupus is eerst dan doeltreffend, wanneer 
de behandeling in speciale, voor huidtuberculose ingerichte 
instituten, gecentraliseerd, plaats vindt. Szantó acht ook een 
centraal kaartsysteem voor het geheele land dringend nood
zakelijk. Met behulp hiervan is controle op de patiënten moge
lijk. In Hongarije is samenwerking tusschen de consultatie-
bureaux voor longtuberculose met die voor geslachtsziekten. 
Szantó is van meening, dat de consultatiebureaux voor long
tuberculose tevens met de voorzorg van den lupus belast moeten 
worden, omdat bij de lupuspatiënten zoo vaak de orgaantuber-
culose wordt verwaarsloosd. Prof. Lang stelde een statistiek 
samen van lijders aan huidtuberculose van 1925—1934 uit de 
stad Pécs en de graafschappen Baranya, Somogy en Tolna, 
een gebied van 950.000 inwoners. Van de 379 patiënten met 
huidtuberculose waren 143 lijdende aan lupus vulgaris (37 % ). 
Ook Lang noemt als reden van het slecht slagen der therapie 
o.a. de indolentie en het slecht voorgelicht zijn van het publiek, 
alsmede het gebrek aan Finsen-apparaten. 
De organisatie van de lupusbestrijding in Duitschland. 

(Prof. Stühmer). 
Reeds in het begin van deze eeuw ging het toentertijd bestaande 
centrale comité ter bestrijding van de tuberculose in Duitsch
land, zich bemoeien met den strijd tegen den lupus, op aan
sporing van Neisser (Breslau) en Lang (Weenen). Een lupus-
comité werd in den boezem van deze vereeniging gevormd, dat 
gelden beschikbaar stelde voor de behandeling van onvermo
gende lupuspatiënten. De patiënten werden behandeld in de 
universiteitsklinieken en de groote ziekenhuizen met een der
matologische af deeling, tot Jesionek het eerste groote lupusin-
stituut oprichtte te Giessen. Ondanks een intensieve en 
voortreffelijke behandeling, werd het getal ernstige lupus
patiënten grooter. Stühmer neemt als oorzaak hiervan aan, dat 
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een vooropgezet plan, om door grondige behandeling tot alge-
heele genezing te komen, ontbrak. In 1925 begon Stühmer vanuit 
Münster de lupuspatiënten in Westfalen op te sporen. Er be
stond een „Krebs- und Lupusausschuss" die, door particulieren 
gesteund, over de middelen beschikte, onbemiddelden in hun 
behandeling te helpen. Door den grooten oorlog waren deze 
middelen practisch verdwenen. Met het overgebleven geld 
werd, dank zij de bereidwilligheid voornamelijk van de ,,Lan-
desversicherungsanstalt", de strijd tegen den lupus weer 
opgenomen en de Westfaalsche vereeniging ter bestrijding van 
kanker en lupus opgericht. Men begon met te trachten de ver
breiding van den lupus te weten te komen. 
In 1934, bij het vertrek van Stühmer naar Freiburg, nam het 
getal der lupuslijders nog steeds toe, ondanks een intensieve 
opsporing gedurende 7 jaren. Nog talrijke patiënten nl. hadden 
zich aan de behandeling weten te onttrekken. Stühmer schrijft: 
„Die Gründe für diese Erscheinung sind jedem bekannt, der 
sich mit Lupuskranken beschaftigt. Anfangs haben die Kranken 
keine Schmerzen und Belastigungen. Wenn sie auf kosmetische 
Dinge keinen Wert legen, stört die relativ geringfügige Er-
krankung nicht, selbst, wenn sie an sichtbarer Stelle sitzt. Mit 
zunehmender Belastigung beginnt meist eine Behandlung, die 
aber auf Wunsch der Kranken in der Regel ambulant durch-
geführt wird, und in den allermeisten Fallen nur zu einer ober-
flachlichen und nicht endgültigen Heilung führt. So treten bald 
Rückfalle auf und der Kranke sucht wiederum einen Arzt auf. 
Haufig wahlt er einen anderen Arzt, weil er von dem ersten 
befürchtet, dass er zu klinischer Behandlung raten wird. 
Manche Kranken begeben sich auch wohl in Laienbehandlung 
oder pfuschen selbst jahrelang mit Hausmitteln. Nur selten 
wird der Entschluss gefasst einmal gründlich zu klinischer Be
handlung über zu gehen. In jeder Vorgeschichte sehen wir eine 
derartige Kette von unzulanglichen Behandlungsversuchen, die 
zwar vorübergehend ertragliche Zustande schufen, aber nie-
mals zur endgültigen Heilung führten. Die schlimmste Scha-
digung des Lupuskranken durch ein solches fehlerhaftes 
Verfahren sehe ich darin, dass mit jeder folgenden unzurei-
chenden Behandlung immer wieder ein Stück Vertrauen in das 
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arztliche Können abgebaut wird. So wird der Patiënt mutlos, 
zieht sich zurück, drückt sich auch wohl aus Furcht vor Schmer-
zen und füllt so das Heer der schweren und schwersten Falie 
auf, bei denen dann nur noch eine langwierige und kostspielige 
Behandlung zum Ziele führen kann." 
Daarom moet volgens Stühmer een doelmatige lupusbestrijding 
de volgende drieledige taak hebben: 
1 .  H e t  s t e l s e l m a t i g  o p s p o r e n  d e r  p a t i ë n t e n .  
2 .  D e  s t e l s e l m a t i g e  b e h a n d e l i n g  v a n  i e d e -

r e n  l u p u s p a t i ë n t  t o t  g e n e z i n g  i s  o p 
g e t r e d e n .  

3 .  E e n  s t r e n g e  c o n t r o l e  o p  e e n m a a l  o p g e 
s p o o r d e  p a t i ë n t e n .  

Deze arbeid moet geleid worden vanuit een centraal punt. 
De stelselmatige bestrijding werd het eerst in Westfalen toege
past. Men legde een centraal kaartsysteem aan en hield voor
drachten met lichtbeelden speciaal voor personen, die met de 
jeugd in aanraking kwamen. Enkele punten werden naar voren 
gebracht, nl.: 
Ie. dat de meeste patiënten zich pas in het 2e of 3e decennium 
onder behandeling stellen, terwijl de lupus meestal in de kin
derjaren begint. 
2e. dat bij lupus steeds het gevaar dreigt voor kanker. 
De statistiek van de doodsoorzaak in Westfalen laat zien, dat 
ongeveer 1/3 van de oudere lupuspatiënten aan carcinoom sterft. 
Voornamelijk waren dit niet bestraalde gevallen. Men riep de 
medewerking in van de toehoorders, om tijdig de patiënten te 
ontdekken. Het gevolg van zulke voordrachten was, dat men 
in de desbetreffende districten energiek aan het werk toog om 
de lupuspatiënten op te sporen. Men reikte vlugschriften uit 
met afbeelingen van lupuslijders. Deze vlugschriften werden 
ook bij de brieven gevoegd, die men aan autoriteiten en patiën
ten verzond. 
De inhoud van dit vlugschrift is als volgt: 

DER LUPUS. 
Der Lupus (die fressende Flechte), die haufigste Form der 
Hauttuberkulose, hat in unserer Bevölkerung eine so erschrec-

51 



kende Verbreitung gefunden, dass eine tatkraftige Bekampfung 
unter der Mithilfe aller Volkskreise dringend erforderlich ge
worden ist. Nach den Erfahrungen, welche bisher bei einer 
planmassigen Lupusbekampfung gemacht worden sind, muss 
man in Deutschland mit etwa 60.000 Lupuskranken rechnen! 
Wenn man bedenkt, dass es sich da meist um schwere und 
schwerste Falie handelt, so kann man ermessen, welches Mass 
von Elend sich hinter dieser Zahl verbirgt. Man muss vor 
allen Dingen auch bedenken, welche wirtschaftliche Belastung 
die Volksgemeinschaft durch diese Kranken erfahrt. Und 
dabei ist der Lupus in seinen schweren Formen als eine unbe-
dingt vermeidbare Erkrankung anzusehen. 
Der Lupus hat für den Trager durch seine entstellende und 
zum Teil verstümmelnde Wirkung, besonders an sichtbaren 
Körperstellen, keine geringere Bedeutung als früher der Aus-
satz (Lepra). Er unterscheidet sich aber von der Lepra dadurch, 
dass auch die oberflachlichen Herde praktisch keine Anstec-
kungsfahigkeit für die Umgebung besitzen. 

Die furchtbaren Zerstörungen, welche die in der Regel zuerst 
im Gesicht auftretende Erkrankung anrichtet, bedrohen den 
Trager mit schwerem Siechtum und schliessen ihn bald durch 
die schweren Entstellungen vom Erwerbsleben und der 
menschlichen Gesellschaft aus. Von lange Zeit bestehenden, 
zunachst unscheinbaren Herden aus, verbreiten sich die un-
heimliche Erkrankung allmahlich, oft aber auch in plötzlichen 
Schüben und zieht schliesslich Nase, Mund, Ohren und auch 
die Augen durch die narbigen Veranderungen der Umgebung 
in Mitleidenschaft. Abgesehen von entstellender Verstümme-
lung kann es zu schweren Augenerkrankungen kommen, die 
nicht selten in ein- oder doppelseitiger Erblindung enden. Im 
weiteren Verlauf kann eine Aussaat der Krankheitserreger auf 
dem Blutwege erfolgen. Verstümmelungen der Hande, der 
Füsse und grosse geschwürige Prozesse an allen möglichen 
Körperstellen sind dann die Folge. 
Verhangnisvoll ist die Tatsache, dass der Lupus lange Zeit 
völlig schmerzlos verlauft, so dass die Erkrankten zunachst 
nicht die Notwendigkeit energischer arztlicher Behandlung ein-
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sehen, sich vielmehr mit unzureichenden Massnahmen be-
gnügen oder der Entwicklung überhaupt tatenlos zusehen! 
Die Ansteckung erfolgt nicht von anderen Lupuskranken, son-
dern sie geht von Lungenkranken aus, die den Schwind-
suchtserreger mit dem Auswurf in ihrer Umgebung verbreiten. 
Durch Unachtsamkeit und Unsauberkeit findet der winzige 
Koch'sche Bazillus auf der ausseren Haut des Gesichtes oder 
an entzündlichen Stellen der Nasenschleimhaut Eingang. Es 
kommt zunachst zu ganz kleinen Krankheitsherden, deren Ent-
fernung leicht möglich ist. Wird aber die rechtzeitige Behand-
lung durch den kundigen Arzt versaumt, so schreitet der Lupus 
auf der Oberflache und auch unsichtbar in der Tiefe der Haut 
fort, bis dann manchmal ganz plötzlich ausgedehnte Geschwüre 
auftreten, welche bald Nase, Mund, Ohren und Augen be-
drohen. Unbehandelte Falie zeigen die verhangnisvolle Nei-
gung, in den Zahllosen Narben die Krebsentwicklung zu 
begünstigen. Solche Hautkrebse auf vernachlassigten Lupus-
herden sind in der Regel besonders bösartig und führen unter 
grossen Schmerzen zum Tode, wenn nicht rechtzeitig geschulte 
arztliche Hilfe kommt. Es ist festgestellt, dass ein Lupuskran-
ker, welcher in ein höheres Alter kommt, in sehr hohem Masse 
der Gefahr der Krebserkrankung ausgesetzt ist, so dass auch 
ein bis dahin relativ harmloser Lupus plötzlich zu einer tödlich 
verlaufenden Erkrankung werden kann. 
Diese Tatsache mahnt dringend zu energischer arztlicher Be-
handlung jedes Lupuskranken! 
Die Behandlung hat in den letzten Jahren grosse Fortschritte 
gemacht. Durch Einführung neuer Behandlungsmethoden 
(Diatbehandlung, algemeine Haut- und Körperpflege, Sonnen-
bader, elektrische Schneidverfahren usw.) besteht heute die 
Möglichkeit, jeden beginnenden Lupus sofort zu beseitigen und 
auch schwere und schwerste Falie auszuheilen. Der Lupuskrebs 
hat bei Anwendung der neuen Methoden an Haufigkeit ab-
genommen und wird ebenfalls bei frühzeitiger Behandlung mit 
S i c h e r h e i t  g e h e i l t .  F ü r  d i e  B e h a n d l u n g  g i l t  a l s  
Grundsatz: Je eher, desto besser! Mit jedem 
Monat ungestörten Bestandes verringern sich die Heilungsaus-
sichten und nehmen die dauernden Entstellungen zu. Man 
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lasse sich nicht durch die Schmerzlosigkeit kleiner Anfangs-
herde tauschen! Nur energische, planmassige Zusammenarbeit 
des Arztes und des Erkrankten kann zum Ziele führen. Gehen-
lassen und Hinauszögern aus Furcht oder Bequemlichkeit racht 
sich bitter. 
Der Lupus wird meist schon in der Kindheit erworben, Skrophu-
löse, mit Hautausschlagen und Halsdrüsen behaftete Kinder, 
welche oft an Schnupfen leiden, sind dringend verdachtig, 
Trager einer versteckten Haut- oder Schleimhauttuberkulose zu 
sein. Bei Kindern auftretende, langere Zeit bestehende Haut-
knötchen, auch unscheinbarer Art, sind stets auf Lupus ver
dachtig! 
Wir richten deshalb die dringende Bitte an alle Eltern, Lehrer, 
Erzieher, an die in der Fürsorge beschaftigten Helfer und 
Helferinnen der Behörden und der NS. — Volkswohlfahrt, 
ferner überhaupt an alle Behörden, Gemeindevorsteher, Schul-
arzte usw. an alle Gliederungen der Partei und der öffentlichen 
Wohlfahrtspflege, uns bei der Auffindung der eben beginnen-
den Falie behilflich zu sein! 
Jeder kann helfen und durch persönliches Eingreifen und guten 
Ratschlag solche Kranke der Behandlung zuführen, solange es 
noch Zeit ist. Jeder Volksgenosse hat die Verpflichtung, am 
Werke der Lupusbekampfung aktiv teilzunehmen, weil es für 
jeden gilt, die ungeheure Belastung der Volksgemeinschaft 
durch diese schauderhafte Erkrankung zu verringern. 
Die Behandlung, welche in den meisten Fallen weitgehende Bes-
serung, oft Heilung und vor allem Schutz vor schwerer Ent-
stellung und Krebsentwicklung gewahrleistet, muss erganzt 
werden durch eine regelmassige Nachuntersuchung der einmal 
behandelten Kranken, damit kleine Rückffalle sofort wieder 
beseitigt werden können. Eine grosse Zahl bis dahin unglück-
licher Lupuskranker konnte durch planmassige Fürsorge und 
Behandlung dem Erwerbsleben und der Familie erhalten oder 
wieder zugeführt werden. Auch entstellende Verstümmelungen 
werden bei gutem Willen der Erkrankten durch gutsitzende 
Ersatzteile unsichtbar gemacht, so dass kaum mehr ein Rest 
der Erkrankung sichtbar bleibt. 
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Das im Auftrage des Reichstuberkuloseausschusses in den Be-
zirken der Deutschen Arbeitsfront begonnene Werk einer plan-
massigen Lupusbekampfung in Deutschland kann in absehbarer 
Zeit mit Sicherheit zum Ziele geführt werden, wenn Aertze, 
Kranke, Versicherungstrager und die gesamte Oeffentlichkeit 
in klarer Erkenntnis der Notwendigkeit durchgreifender Arbeit 
einmütig zusammenwirken! 
In de kliniek van Stühmer bevindt zich een tentoonstelling van 
moulages, statistieken, afbeeldingen etc. van de lupusbestrij-
ding en over de resultaten van de behandeling. Ook bij een 
reizende tentoonstelling over het carcinoom heeft genoemde 
verzameling dienst gedaan. 
Vier tot zes weken na een voordracht werd in den regel ter
zelfder plaatse een lupusspreekuur gehouden. Hiervan werd 
zeer druk gebruik gemaakt en men zag vele ernstige gevallen 
van lupus, die eindelijk besloten waren, uit hun schuilhoeken te 
voorschijn te komen. 
Op deze wijze kan men volgens Stühmer 70—80 % van de 
lupuspatiënten registreeren. Men schat het aantal lupuspatiën-
ten in Westfalen op 1 : 1000 (In 1937 5.14 : 1000). 
I n 1933 werd het beschreven systeem uitge
breid tot over geheel Duitschland. Er werden 
voor 13 werkdistricten inspecteurs benoemd. De rijkstubercu-
losecommissie heeft de organisatie ter hand genomen. I n 
D u i t s c h l a n d  z o u d e n  z f c  6 0 . 0 0 0  l u p u s l i j d e r s  
v o o r k o m e n ,  w a a r v a n  ±  2 5 . 0 0 0  g e r e g i s t r e e r d  
z ij n. 
S  t  ü  h m  e r  v i n d t  v o o r  e i k e n  l u p u s  v a n  e e n i g e  
u i t g e b r e i d h e i d  b e h a n d e l i n g  i n  e e n  z i e k e n 
h u i s  n o o d z a k e l i j k .  
(Thans, 1937, zijn er 5 lupusinstituten: in Breslau, BadCanstatt, 
Giessen, Handorf bij Münster en Müncheberg bij Berlijn). 
Opname in een speciaal lupusinstituut acht Stühmer 
voor de psyche der patiënten van de allergrootste beteekenis 
(Zie hoofdstuk 7). Een model lupusinrichting is het in 1930— 
1931 opgerichte ,,Haus Hornheide" te Handorf bij Münster 
voor 135 patiënten. Hier wordt door de patiënten allerlei arbeid 
verricht. De controle der patiënten, een zeer belangrijk deel der 
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drieledige taak ter bestrijding van lupus, moet volgens 
S t ü h m e r  p l a a t s  v i n d e n  a a n  d e  p e r i p h e r i e  
o p  b e p a a l d e  s p r e e k u r e n  v o o r  l u p u s p a t i ë n -
t e n ,  d o o r  z e e r  e r v a r e n  a r t s e n .  N i e t  o p  c o n 
s u l  t  a  t  i  e  b  u  r  e  a  u  x  v o o r  t u b e r c u l o s e !  
Patiënten, die dermate verminkt zijn, dat zij niet meer in het 
arbeidsproces in te schakelen zijn, kunnen ondergebracht wor
den in de z.g. Schucanstichting, op de terreinen van huis Horn-
heide. De lupuspatiënten worden in Duitschland grootendeels 
op staatskosten behandeld. Het is niet moeilijk, schrijft Stühmer, 
hen er van te overtuigen, dat dit feit de verplichting met zich 
medebrengt, ook eens persoonlijke wenschen terzijde te stellen 
om in den kortst mogelijken tijd tot een zoo goed mogelijk resul
taat te komen. 

Voormalig Oostenrijk. (Prof. Volk, Weenen). 

In 1935 was de toestand in Oostenrijk als volgt. Een nauw
keurige statistiek bestond er niet. Tijdens den grooten oorlog 
en er na is het getal lupuspatiënten zeer toegenomen. Schafer 
zag in den oorlog te Breslau een verdubbeling van het aantal 
lupuslijders.In Weenen vond Götzl, dat er op de 1000 inwoners 
2 lupuslijders aangetroffen werden. Lang schatte het getal 
lupuslijders van het Oostenrijk van vóór den oorlog, zonder 
Hongarije, op 20.000, wat volgens Volk te laag geschat is. Lang 
stippelde voor Oostenrijk de richtlijnen uit voor de bestrijding 
van lupus vulgaris. Het lupusinstituut moet de centrale plaats 
zijn voor het desbetreffende land of district, dat, in samenwer
king met de consultatiebureaux voor tuberculose, alleen in staat 
is lupuspatiënten te ontdekken. Immers in de buurt van lijders 
aan longtuberculose zijn de lupuspatiënten te vinden. Volk vindt 
centraliseering der lupusbehandeling zeer essentieel. Hij wil 
de belangstelling der artsen (ook van de consultatiebureaux en 
van de schoolinspectie) voor deze patiënten wekken en aan de 
indolentie der lijders zelf een einde maken. Ook moeten geeste
lijken en onderwijzers gewezen worden op het nut van hun 
medewerking (voordrachten, tentoonstellingen en vlug
schriften). 
Het ideaal voor de behandeling van den lupuspatiënt is het 
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lupusinstituut, waarvan het personeel zich geheel in dienst van 
de behandeling van den lupus heeft gesteld. 
Lang stichtte te Weenen een lupusinrichting voor de Oosten-
rijksch—Hongaarsche monarchie, die het ideaal was van een 
universeele behandelingsinrichting van den lupus vulgaris. Hier 
werden de artsen en verpleegsters opgeleid, die later in kleinere 
afdeelingen van het rijk zouden werken. De richtlijnen van 
Lang waren een maatstaf voor andere landen, nl. om de lupus-
behandeling te centraliseeren. 120 patiënten konden er opge
nomen worden. Of een patiënt ambulant of klinisch behandeld 
moet worden, hangt af van de medische en sociale indicaties. 
De ziekenfondsen betalen de ambulante behandeling, doch ook 
een kortdurende opname in een lupusinrichting. Bij langere 
interneering betalen de staat en de gemeenten. Het slechtst er 
aan toe zijn die minvermogenden, voor wie de publieke licha
men niet behoeven te betalen. Zij bezitten niet genoeg om een 
langere behandeling te ondergaan, schikken zich in hun lot en 
zien af van de behandeling. Deze patiënten moeten geholpen 
worden. Volk heeft al jaren op het volgende de aandacht ge
vestigd: Veel lupuspatiënten, die in het klimaat van Oostenrijk 
s l e c h t s  l a n g z a a m  o f  i n  h e t  g e h e e l  n i e t  g e n e z e n ,  v e r b e t e r e n  
s n e l ,  n a  e e n  v e r b l i j f  a a n  d e  M i d d e l l a n d s c h e  
Z e e .  H i j  w i l  i n t e r n a t i o n a l e ,  b i l l i j k e  z e e 
hospitia opgericht zien, waarheen alle landen 
van Europa de daarvoor geschikte gevallen kunnen uitzenden. 
Ook Volk dringt op strenge controle aan van de ambulante 
lupuspatiënten, van hen, die, na opname in een instituut, in am
bulante behandeling zijn gekomen. Men bereikt zoo een ge
regelde behandeling en een controle op eventueel ontstane 
recidieven. Van groot sociaal nut zijn de behandelingen des 
avonds, voor hen, die gedurende den dag werk verrichten. 
Volk wijst op het belang van de samenwerking tusschen medici 
en de voorzorg voor de werkverschaffing aan ontslagen patiën
ten. Het publiek, dat vasthoudt aan de besmettelijkheid van 
den lupus, moet voorgelicht worden. 
Jadassohn en Lang stelden lupuspatiënten te werk in zieken
huizen en wetenschappelijke instituten. Dit heeft op de psyche 
dier patiënten een gunstigen invloed. De lupusinstituten moeten 
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de patiënten allerlei werk laten verrichten, desnoods de arbeid 
verplichtend stellen. 
Het belangrijkste in den strijd tegen den lupus is de prophylaxe, 
in het bijzonder voor kinderen. Alle statistieken over de ver
spreiding van lupus over de verschillende beroepen gaan mank 
aan het feit, dat al naar de plaats waar het lupusinstituut ge
legen is, hetzij in een stad met voornamelijk in de industrie 
werkzame bevolking, hetzij op het platteland met voornamelijk 
in het boerenbedrijf werkzame menschen, de samenstelling 
van het patiëntenmateriaal verschillend is. 
Zoo domineeren in Weenen (1930) op 1000 lupuslijders, arbei
ders met 67 gevallen, intellectueelen met 63 en schoenmakers, 
kleermakers, ververs, boekdrukkers, horlogemakers en kappers 
met 63. 
Onder de vrouwelijke patiënten waren de grootste getallen: 
huisvrouwen 307, arbeidsters 91, keukenpersoneel 88. 
Het getal landarbeiders en arbeidsters was uit den aard der 
zaak slechts klein. (Leipold vond in Pommern, dat de morbidi
teit onder de landelijke bevolking 6 maal zoo groot is als in de 
stad). 

Bulgarije. (Beton). 

De lupus vulgaris is in Burgarije zeer verbreid, vooral onder de 
plattelandsbewoners. Er zijn zeer veel ernstige gevallen. Er be
staat geen statistiek. In 10 jaren zag Beron in zijn kliniek 500 
lupuspatiënten, waaronder 20 % leed aan lupus der slijmvliezen, 
terwijl bij 6 patiënten, d.i. ongeveer 1 %, de ziekte met carci
noom gecompliceerd was. Beginnende gevallen ziet men zelden. 
In het land is zeer veel tuberculose; de hygiënische toestanden 
zijn er slecht, de kennis der artsen onvoldoende, vooral van de 
diagnose van den beginnenden lupus. De Staat betaalt 
de kosten der behandeling. Er bevindt zich in Bulgarije slechts 
één lupusinstituut, nl. in de dermatologische kliniek te Sofia, 
met 10 bedden. 

Spanje. (Peyri, Barcelona). 

Prof. Peyri vermeldt, dat van 1907 tot 1935 op zijn polikliniek 
en kliniek te Barcelona, een daling te constateeren is van de 
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huidtuberculose van 8.9 % tot 0.98 % van het totaal der ge
vallen. Die daling valt samen met het gebruik van het B.C.G. 
vaccin. 35 % van de pasgeborenen zijn ingeënt met het B.C.G. 
vaccin vanaf 1927. In den strijd tegen de tuberculosis cutis acht 
hij het gebruik van het B.C.G. vaccin gebiedende eisch. 

Frequentie van lupus in verschillende landen van Europa. 

Leloir rekent Noord-Frankrijk, Holland, Duitschland, Oosten
rijk en Finland tot de landen, waar veel lupus voorkomt. In de 
Zuidelijke landen, bijv. Zuid-Frankrijk, is de aandoening min
der frequent dan in de Noordelijke. Nederland o.a. wordt door 
Nicolas en Gaté aangehaald als een land met veel lupus. Grön 
(1921) berekent, dat in Noorwegen op iedere 5000 inwoners 
één lijder aan lupus vulgaris voorkomt. Finsen geeft als cijfer 
voor Denemarken aan: 1 op 2000; Pelc voor Tschecho-Slowa-
kije 1 op 4500. 

Jader Capelli (1934) schrijft, dat het aantal lupuslijders, waar
genomen in Italië van 1928 af, meer dan 1000 bedraagt. Bre-
mener geeft als cijfer voor de Sovjet-Unie 70.000; Brünner en 
Kauczynsky schatten het aantal lupuspatiënten in Polen op 
20 a 25.000. Frangois meent, dat in België plm. 500 lupuslijders 
zijn. (Dit getal lijkt mij wel wat te klein; Schrijver.) Meyer 
berekent het aantal patiënten in Frankrijk (1934) op ongeveer 
4000. In Duitschland zouden 60.000 patiënten zijn. Lang schatte 
het aantal in Oostenrijk van voor den oorlog (zonder Honga
rije) op 20.000, wat volgens Volk te laag geschat is. Kleipool 
en Folpmers berekenen het aantal lupuspatiënten in Nederland 
op 2400, ik op ongeveer 3000. Van de overige landen van 
Europa bestaan geen opgaven. 

Bij de telling in Westfalen (1933) acht Stühmer het gevonden 
aantal 60 % van het werkelijk getal lupuslijders. Dit percentage, 
schrijft Kleipool, is voor Nederland te laag: als men rekening 
houdt met de zeer verspreide en gemakkelijke ligging der be
handelingscentra, voorkomend in de dichtst bevolkte deelen van 
het land, zal, volgens hem, een percentage van 70 % het juiste 
zijn. 
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HOOFDSTUK IV. 

De tegenwoordige organisatie van de lupusbestrijding in 
Nederland. 

In den strijd tegen den lupus kan men ook in Nederland twee 
perioden onderscheiden. In de eerste periode bestond de be
strijding in het toepassen van oude en nieuwere geneesmidde
len, terwijl een inwendige behandeling en hygiënische maat
regelen nauwelijks werden toegepast. In de tweede periode, die 
ingeluid werd door de nieuwe Finsentherapie, voegde men aan 
de therapie sociale maatregelen toe. 
In 1903 werd een vereeniging te Rotterdam opgericht, die ge
legenheid tot behandeling, volgens Finsen gaf in een inrichting, 
waarin 8 patiënten tegelijk bestraald konden worden. Dr. Bol-
laan, de eerste directeur, die geen huidarts was, vestigde zich 
na enkele jaren metterwoon te Utrecht en stichtte ook daar een 
Finseninrichting, die begin Januari 1906 in gebruik werd ge
nomen. Van de Rotterdamsche Finseninrichting is thans Dr. 
C. M. Kleipool, huidarts, de geneesheer-directeur. 
In 1904 kwam te Amsterdam de Nederlandsche Vereeniging 
tot hulp aan lupuslijders tot stand. Zij verleende geldelijken 
steun aan lupuslijders. Ook door haar werd een Finseninrich
ting te Amsterdam in het leven geroepen, onder leiding van den 
huidarts Muys. Toen uitbreiding noodig bleek, voerde men 
onderhandelingen met den Gemeentelijken Geneeskundigen 
Dienst daar ter stede. In 1911 werd in een gebouw van dien 
Dienst de nieuwe inrichting geopend, onder leiding van Prof. 
Mendes da Costa en den Heer Muijs. Er vormden zich nog meer 
vereenigingen, die zich ten doel stelden den lupus te bestrijden, 
nl. in 1905 te Zwolle, in 1906 te Groningen (tot ondersteuning 
van lupuspatiënten in de drie noordelijke provinciën), in 1907 
te Meppel en in 1908 te Nijmegen. 
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Dr. G. van Schouwen had te Heerenveen een eigen Finsenin-
richting met in 1909 een pension „Violetta" in de buurt der 
inrichting. Het is de groote verdienste van Dr. van Schouwen 
geweest, dat hier ook arbeidstherapie werd toegepast. De ver-
eeniging tot verschaffing van huisvesting aan lupuslijders ver
strekte de middelen hiertoe. Na het overlijden van Dr. van 
Schouwen heeft laatstgenoemde vereeniging ook de behande
ling in haar naam en statuten opgenomen en den arts Velt-
man met de leiding belast. In den crisistijd is deze lupusinrich-
ting gesloten. 
Afgezien van de universiteitsklinieken voor dermatologie te 
Groningen, Utrecht en Leiden, die een eigen afdeeling voor de 
behandeling van lupuspatiënten hebben, zijn er thans in Neder
land nog twee Finseninstituten te Amsterdam en Rotterdam. 
Ook in enkele groote ziekenhuizen, o.a. te Den Haag en Nij
megen worden lupuspatiënten behandeld. Verder bezitten 
enkele dermatologen Finsenlampen, o.a. te Den Haag, Deventer 
en Middelburg. 
Het Finseninstituut te Rotterdam kan ook patiënten opnemen. 
Kleipool schrijft in zijn rapport op het internationale dermato-
logencongres te Budapest over de financiëele zijde van de lupus-
bestrijding in Nederland: „Daar in Nederland, gelijk in andere 
landen, het meerendeel van de lupuslijders tot de arme bevol
king behoort, geschiedt de behandeling kosteloos of voor ver
minderden prijs, waarbij verschillende systemen gelden. De 
universiteitspoliklinieken behandelen kosteloos. De bewoners 
van Amsterdam worden gratis behandeld in het stedelijk lupus-
instituut. Dit geldt ook voor de armlastige inwoners van Rotter
dam en Den Haag in de inrichtingen van deze steden, die 
daarvoor een gemeente-subsidie ontvangen. Voor de overige 
minvermogenden zorgen de plaatselijke armbesturen, daar de 
armenwet de gemeente verantwoordelijk stelt voor de onver-
mogenden, verder confessioneele organisaties en particulieren, 
terwijl de Nederlandsche vereeniging tot hulp aan lupuslijders 
te Amsterdam, waarvan de Heer Muys voorzitter is, de helft 
van de onkosten en soms meer betaalt, inclusief de reiskosten. 
Voor leden van ziekenfondsen betalen de respectieve zieken
fondsen zeker niet algemeen alle onkosten. In Nederland be-
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staat geen wettelijke regeling van het ziekenfondswezen. Door
dat men niet overal denzelfden maatstaf aanlegt, geeft dit nog 
wel eens moeilijkheden. Op grond van de sociale verzekerings
wetten kunnen lupuspatiënten ook wel volgens de bepalingen 
van de invaliditeitswet worden behandeld, wanneer dreigende 
invaliditeit door behandeling kan worden voorkomen. Door 
ruime toepassing van deze paragraaph zullen velen van de be
handeling kunnen profiteeren; in de praktijk echter stuiten we 
soms op moeilijkheden. Er moet nl. gevaar zijn van blijvende 
invaliditeit, welke door den uitvoerder der wet niet altijd wordt 
aanvaard, ook al is de medicus zeker van zijn opvatting. 
De staat bemoeit zich niet met de directe behandeling en de 
onkosten van verzorging (wel voor de Rijksuniversiteitsinrich
tingen). Hij bepaalt zich tot het geven van subsidie aan de 
Nederlandsche vereeniging tot hulp aan lupuslijders te Amster
dam en aan de Nederlandsche vereeniging tot bestrijding van 
lupus te Rotterdam. Ook het particuliere initiatief helpt. Rotter
dam ontvingt in de eerste 25 jaren van zijn bestaan 260.000 
gulden aan giften. 

S p e c i a l e  1  u  p  u  s  s  a  n  a  t  o  r  i  a  b e z i t  N e d e r l a n d  
niet. Patiënten kunnen worden opgenomen in de meeste sana
toria voor tuberculose. De inrichtingen in Nederland, uitgerust 
met Finsen-, Finsen-Reyn-, Lomholtlampen, met hoogtezon en 
eenige koolbooglichtapparaten etc. worden te onzent tot dusver 
voldoende geacht voor behandeling der patiënten. De inrich
tingen zijn verspreid over het land, wat in deze moeilijke tijden 
in financiëel opzicht een voordeel is. 
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HOOFDSTUK V. 

Lupus vulgaris in Noord- en Zuid-Holland. 

Resultaten eenet enquête. 

Inleiding. 
De in Februari 1939 overleden hoofdinspecteur van de Volks
gezondheid, Dr. J. J. Th. Doyer, destijds inspecteur van de 
Volksgezondheid voor de provincie Noord-Holland, verleende 
op verzoek van Prof. Dr. W. L. L. Carol en den huidarts D. 
Muijs zijn medewerking bij een onderzoek naar de frequentie 
etc. van lupus vulgaris in genoemde provincie. Prof. Carol stelde 
deze enquête in met de bedoeling, de uitkomsten in het proef
schrift van Dr. J. A. van Krieken op te nemen; het bleek echter, 
dat een afzonderlijke bewerking de voorkeur verdiende. Doyer 
zond aan alle artsen en aan de desbetreffende specialisten 
formulieren, welke ik met een kleine wijziging ook voor Zuid-
Holland gebruikte, over welke provincie Prof. Carol mij ver
zocht een enquête te houden. Met groote bereidwilligheid 
stond Dr. Doyer de ontvangen vragenlijsten aan mij ter be
werking af. De toenmalige inspecteur van de Volksgezondheid 
voor Zuid-Holland kon ons, op bepaalde gronden, zijn mede
werking in den zin van Dr. Doyer niet verleenen. Ik heb toen 
het initiatief genomen aan practisch alle Zuid-Hollandsche 
collegae de vragenlijsten toe te zenden. Het is zeer te betreu
ren, dat de officiëele instanties om voor ons onbegrijpelijke 
redenen hun hulp weigerden. Ook Miescher (Zwitserland) 
beklaagde zich op het internationale congres te Buda-Pest er 
over, dat, in tegenstelling met Duitschland, samenwerking met 
de autoriteiten in zijn land nog niet tot stand was gekomen. 
Het is te hopen, dat in de toekomst een minder starre houding 
zal worden aangenomen ten opzichte van samenwerking met 
den arts voor de frequentiebepaling en andere statistische ge
gevens van den lupus in de overige provinciën. De mij ter be-
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schikking staande gegevens bewijzen, dat een degelijke organi
satie dringend noodig is. Op het gebied der lupusbestrijding 
beteekent een goede organisatie meer dan de beste behande
lingsmethode. 

Beantwoording der vragenlijsten. 
Noord-Holland. Een alleszins bevredigend resultaat had de 
enquête, die in de jaren 1935—1936 in deze provincie gehouden 
werd, want van de 715 door Doyer verzonden lijsten ontving 
hij 707 ingevuld terug (d.i. ruim 98 %). Dit succes werd o.a. 
bereikt door de medewerking van de leiders der consultatie-
bureaux voor tuberculose. 
Bijzondere vermelding verdienen de keurige staten, die door het 
Amsterdamsche Finseninstituut werden ingezonden (340 lupus-
patiënten). In totaal vermeldden 164 formulieren de initialen 
van 179 mannen en 391 vrouwen, lijdende aan lupus vulgaris, 
samen 570 patiënten. 

Zuid-Holland. In deze provincie verzond ik 1010 formulieren. 
Dat 80 % van de collegae de vragenlijsten ingevuld terugzon
den mag voor een persoonlijke enquête, gehouden in 1937, niet 
ongunstig genoemd worden. Dr. J. Ph. Elias, Voorzitter van de 
Zuid-Hollandsche Vereeniging „Het Groene Kruis" en be-
heerend redacteur van het maandblad „Ons Groene Kruis 
stelde mij in de gelegenheid van te voren een artikel in genoemd 
blad te schrijven, ter opwekking der collegae, om de vragen
lijsten naar best vermogen in te vullen. Wanneer de vragenlijst 
na drie maanden niet terugontvangen was, stuurde ik een dupli
caat. In vele gevallen heb ik telefonisch inlichtingen ingewon
nen. Het bleek mij bijna steeds, dat de artsen, van wie ik de 
vragenlijst niet terugkreeg, geen lupuspatiënten in hun praktijk 
hadden. Meermalen heb ik patiënten ter plaatse kunnen be
zoeken, terwijl ook bij herhaling patiënten voor de juiste 
diagnose naar mij werden verwezen. 135 vragenlijsten, door 
collegae en mij ingevuld, vermelden de initialen van totaal 733 
lijders aan lupus vulgaris (265 mannen en 468 vrouwen). Ter 
voorkoming van dubbeltelling werd voor beide provinciën een 
kaartsysteem aangelegd. 
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De vragenlijsten zagen er als volgt uit: 

Vragenlijst. 

Betreft: onderzoek naar het voor
komen van lupus in de 
provincies: 
NOORD/ZUID-HOLLAND. 

Antwoord van: 
Dr.: 
te: 
Nr.: 

1. Kent Gij in de plaats (en), waar Gij 
practiseert lijders aan lupus vulgaris? 
Zoo ja, in welke plaats (en) wonen zij? 
Hoe groot is hun aantal in iedere 
plaats afzonderlijk? 
Hoeveel mannen? ) D 
Hoeveel vrouwen? j BeroeP? 

2. Welke zijn de eerste letters van hun 
voor- en achternaam en welke is hun ge
boortedatum? 
(Deze vraag wordt gesteld om even
tueel dubbele opgave te kunnen con
troleeren. 

3. Op welken leeftijd is hun ziekte begon
nen en op welken leeftijd zijn zij onder 
behandeling gekomen? 

4. Zijt Gij van meening, dat de behande
ling voldoende is? 
Waar worden zij behandeld? 

5. Is de diagnose door een specialist 
gesteld? (Bij twijfelgevallen is afzender 
dezes gaarne bereid, geheel op eigen 
kosten ten Uwent te komen). 

6. Begon de lupus na een acute infectieziekte 
(b.v. mazelen)? 

7. Bestaat er eenig vermoeden omtrent de 
bron der besmetting? (tuberculeuse huis-
genooten, tuberculeus vee). 

8. Is de huidaandoening gecompliceerd 
met tuberculose van andere organen? 

9. Nadere opmerkingen: 
Handteekening: 
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In de toekomst zullen de vragenlijsten moeten worden samen
gesteld volgens de besluiten door de internationale commissie 
in 1935 te Buda-Pest genomen (zie hoofdstuk VII). Deze be
sluiten werden pas gepubliceerd in 1937, toen onze vragen
lijsten reeds verzonden waren. 
De ingevulde lijsten stelden mij in staat op vele vragen, noodig 
voor een goed inzicht in het lupusprobleem een antwoord te 
geven, alhoewel de invulling der lijsten niet altijd met de ge-
wenschte zorg geschiedde. De verzamelde gegevens bewijzen 
echter op voldoende wijze, dat lupus vulgaris ook ten onzent 
een ziekte is van groote sociale beteekenis. Als men hiervan 
eenmaal doordrongen is, dan zal ook ons land niet achter mogen 
blijven in het organiseeren van een geheel Nederland omvat
tende lupusbestrijding, volgens de richtlijnen, vervat in de 
besluiten der internationale lupuscommissie. 
Thans ga ik over tot de analyse van de door ons geformuleerde 
vragen, tot de waardebepaling van de ontvangen antwoorden 
en tot de gevolgtrekkingen, waartoe deze aanleiding geven. 
Wat anderen vóór ons vonden, zal mede worden vermeld. 

Vraag 1. Kent Gij in de plaatsen, waar Gij practiseert lijders 
aan lupus vulgaris? Zoo ja, in welke plaats (en) waren zij? Hoe 
groot is hun aantal in iedere plaats afzonderlijk? Hoeveel man
nen? Hoeveel vrouwen? Beroep? 
De bedoeling dezer vraag is op de eerste plaats te komen tot de 
frequentiebepaling van lupuslijders. 
De vraag: in welke plaatsen zij wonen, zal ons met eenige waar
schijnlijkheid het domineeren der lijders in de steden boven 
het platteland of omgekeerd doen weten. In andere statistieken 
komt vooral tot uiting, dat slechte hygiënische toestanden, 
armoede en bedompte woningen factoren zijn, die het ontstaan 
van lupus kunnen bevorderen. Vandaar, dat bij beter gesitueer
den lupus zelden voorkomt. Een nauwkeurige beroepsstatistiek 
is derhalve gewenscht. In de vragenlijsten voor Noord-Holland 
werd niet naar het beroep gevraagd, terwijl de Zuidholland-
sche vragenlijsten ons geen inzicht hebben gegeven in dit 
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probleem. De beroepen, die in de literatuur genoemd worden 
als bevorderlijk voor het ontstaan van lupus, zijn: die van kleer
maker, schoenmaker, los werkman, metaalbewerker, arbeider in 
de bouwvakken en boerenarbeider. 

Klimatologische invloeden. 

Ook klimaat en jaargetijde zijn waarschijnlijk mede van invloed 
op de genese van lupus. Grön geeft hiervan het volgende voor
beeld: In Stockholm telde hij slechts 18 lupusgevallen, terwijl in 
Bergen, waarvan het getal inwoners een derde is van dat van 
Stockholm, doch waar een vochtig zeeklimaat heerscht, 60 ge
vallen werden waargenomen. Von Mallinckrodt-Haupt vond 
een zeer groot aantal lupuslijders in relatief arme bergstreken, 
waar veel regen valt, b.v. in vele districten van het Schwarz-
wald en in Württemberg. Ook in Midden- en Opper-Baden 
tellen de meest bergachtige streken het grootste aantal lupus-
patiënten. De oorzaak hiervan is volgens schr.: armoede, slechte 
hygiënische toestanden, onvoldoende voeding (arm aan vitami
nen). Lupus behoeft, volgens Jadassohn en Volk, niet hand in 
hand te gaan met inwendige tuberculose. In Finmarken, waar 
de meeste tuberculose van Noorwegen gevonden wordt, komt 
lupus bijna niet voor. Het tegenovergestelde vindt men echter 
in de Duitsche kolendistricten (Westfalen, Silezië), waar be
halve veel long tuberculose ook veel huidtuberculose voorkomt. 
Slechte voeding en overmatige arbeid zullen hier vermoedelijk 
wel gunstige factoren zijn voor het ontstaan der huidtuber
culose. 

Frequentiecijfers Noord Holland. 

U i t  d e  i n l e i d i n g  b l i j k t ,  d a t  i n  N o o r  d - H  o  1 -
l a n d  1 7 9  m a n n e n  e n  3 9 1  v r o u w e n ,  t e z a m e n  
570 patiënten, lijdende waren aan lupus, d.i. 
v o o r  g e h e e l  N o o r  d - H  o l l a n d  1  l u p u s p a t i ë n t  
o  p  2 8 7 7  i n w o n e r s .  
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Zuid-Holland. 

I n  d e z e  p r o v i n c i e  w a r e n  d e  c i j f e r s :  2 6 5  m a n 
nen 468 vrouwen, in totaal 733 1 u p u s 1 ij d e r s. 
I  n  Z u  i  d - H  o l l a n d  k o m t  1  l u p u s p a t i ë n t v o o r  
o p  2 8 7 5  i n w o n e r s .  
Een merkwaardige overeenkomst! 
I n  b e i d e  p r o v i n c i ë n  t e z a m e n  w a r e n  4 4 4  m  a  n -
n  e  1  i j  k  e  e n  8 5 9  v r o u w e l i j k e ,  d . i .  1 3 0 3  l u p u s -
p a t i ë n t e n .  
In Noord-Holland was de verhouding mannen tot vrouwen 
1 : 2.18 en in Zuid-Holland 1 : 1.77. In beide provinciën samen
geteld is de verhouding 1 : 1.93. 
Hamel gaf voor Duitschland, Garcia del Mazo voor Spanje 
aan, dat 2/3 van hun lupuspatiënten van het vrouwelijk geslacht 
waren. Capelli (Italië) vond onder zijn patiënten 2 maal zoo
veel vrouwen als mannen. Kleipool vermeldt in het Jaarverslag 
van de „Nederlandsche Vereeniging tot Bestrijding van Lupus" 
(Lupusinstituut te Rotterdam) 64 % vrouwen op 36 % man
nen (1 : 1.77, zie Zuid-Holland). 
Ook Lomholt, Meijer, Miescher, Preininger, Volk e.a. vonden 
belangrijk meer vrouwelijke lupuspatiënten dan mannelijke. 
Kressner hield een enquête onder de patiënten van de Würz-
burger Universiteitskliniek voor Dermatologie. In een publi
catie, die in 1931 verscheen, was de verhouding van mannen tot 
v rouwen  m e t  l u p u s  1  :  2 .5  (Z i e  ook  hoo fds tuk  I I ) .  

Leeftijd van de in de enquête opgegeven patiënten. 
De frequentie en de opgegeven leeftijden heb ik in enkele 
tabellen en grafieken tot uitdrukking gebracht. Van de ons op
gegeven patienten waren de meesten in de leeftijdsklasse van 30 
tot 40 jaar. Het feit, dat bijna 2/3 van onze 1303 patiënten onder 
de twintig jaar besmet zijn (zie beantwoording vraag 3), leidt 
tot de volgende conclusies: 
a) nog te veel lijders stellen zich te laat onder medische be

handeling. 
b) de behandeling was aanvankelijk onvoldoende. 

(Grafieken IIA, IIB, IIIA, IIIB, IV en V) 
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Leeftijden van de opgegeven lupuspatiënten. (Noord-Holland.) 

Leeftijdsklasse 0—9 10—19 20—29 30—39 40—49 50—59 60—69 70—... 

Mannen 8 17 27 48 34 29 11 5 
Vrouwen 7 30 63 83 77 66 48 17 

Totaal M. en Vr. 15 47 90 131 111 95 59 22 

Aantal mannen in Noord-Holland 179 
Aantal vrouwen id. 391 
Totaal aantal patiënten in Noord-Holland 570 

Detailleering der laagste leeftijdsklassen: 

Leeftijdsklasse 0—4 5—9 10—14 15—19 

Mannen 3 5 7 10 
Vrouwen 2 5 10 20 

Totaal M. en Vr. 5 10 17 30 

Lupuspatiënten in Noord-Holland, met leeftijdsklassen. 
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Lupuspatiënten in Noord-Holland, met leeftijdsklassen, gedetailleerd. 

Leeftijdsklasse 0—9 10—19 20—29 30—39 40—49 50—59 60—69 70-... 

Mannen ~6 27 49 63 53 40 22 5~ 
Vrouwen 8 40 64 101 94 95 45 21 

Totaal M. en Vr. H 67 ÏÏ3~ 164 147 135 67 26 

Onderverdeeling 0—9 en 10—19. 

Leeftijdsklasse 0—4 5—9 10—14 15—19 

Mannen 2 4 9 18 
Vrouwen 2 6 12 28 

Totaal M. en Vr. 4 10 21 46 
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Aantal lupuspatiënten in Zuid-Holland, met leeftijdsklasse. 

Aantal lupuspatiënten in Zuid-Holland, 
met leeftijdsklasse, gedetailleerd. 
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Aantal lupusgevallen in de provincies Noord- en Zuid-Holland tezamen. 

Tabel met leeftijdsklassen. 

Leeftijdsklasse 0—9 10—19 20—29 30—39 40-^9 50—59 60—69 70—... 

Mannen 14 44 76 ÏTl 87~ 69 33 FÖ~ 
Vrouwen 15 70 127 184 171 161 93 38 
Totaal M. en Vr. 29 114 203 295 258 230 126 48 

Onderverdeeling 0—9 en 10—19. 

Leeftijdsklasse 0—4 5—9 10—14 15—19 
Mannen 5 9 16 28 
Vrouwen 4 11 22 48 
Totaal ~9 20 38 76~ 

Leeftijd der lupuspatiënten in Noord- en Zuid-Holland tezamen. 
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Verschil in frequentie tusschen stad en platteland. 

Volgens Albert, Engelbreth, Fönss, Leipold, Martenstein en 
Steindl worden op het platteland meer menschen ziek aan tuber
culose van de huid dan in de stad. Raw en Engelbreth conclu
deerden hieruit, dat de lupus voornamelijk veroorzaakt wordt 
door den bovinen typus van den tuberkelbacil. De onjuistheid 
hiervan is aangetoond door Fönss, Leipold, Lewandowsky, 
Rupp en Zieler. 
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Kleipool komt in het 32 ste jaarverslag van de „Nederlandsche 
Vereeniging tot Bestrijding van Lupus" (1935) tot de conclu
sie, dat de lupus in Nederland een ziekte is, die niet in groote 
meerderheid op het platteland voorkomt. Ook Pelc vond in 
Tschecho-Slowakije, dat op het land niet meer lupus voorkomt 
dan in de steden. Het is echter een vaststaand feit, dat men 
daar meer verwaarloosde en ernstige gevallen aantreft (Volk). 
Of de stad of het land meer lupuspatiënten opleveren, is slechts 
dan na tegaan, wanneer wij in het bezit zijn van een uitge
breide en volledige statistiek, anders heeft men rekening te 
houden met toevalligheden als: 
a) de meer of minder intensieve lupusbestrijding. 
b) de plaats van het lupusinstituut. 
c) grootte van een stad en het daarbij behoorende landelijke 

district. 
d) volledigheid van de opsporing. 

etc. 
Om de vraag te kunnen beantwoorden, waar de lupuspatiënten 
het meest voorkomen, in de stad of op het platteland, heb ik de 
gemeenten verdeeld in de volgende groepen: 

I Gemeenten grooter dan 100.000 inwoners. 
II Gemeenten van 50.001—100.000 inwoners. 

III Gemeenten van 20.001—50.000 inwoners. 
IV Gemeenten van 5.001—20.000 inwoners. 
V Gemeenten kleiner dan 5.001 inwoners. 

In deze groepen kwamen de volgende aantallen lupuslijders 
voor (De Romeinsche cijfers slaan op bovengenoemde 
indeeling): 

Noord-Holland. Zuid-Holland. 
m. vr. totaal. m. vr. totaal. 

I 129 231 360 I 116 224 340 
II 3 7 10 II 25 52 77 

III 11 31 42 III 14 23 37 
IV 12 40 52 IV 58 75 133 
V 24 82 106 V 52 94 146 

179 391 570 265 468 733 
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Uit deze tabel blijkt, dat groep I (de groote steden van Noord
en Zuid-Holland) tezamen reeds meer dan de helft van het 
aantal lijders in deze provincies heeft. Maar daar deze onder
scheidene groepen geen gelijk aantal inwoners hebben, geven 
deze absolute getallen geen zuiver beeld van den werkelijken 
toestand. 
In casu is de verhouding stad tot platteland 1 : 0.50 bij een 
grens 20.000 inwoners en bij een grens van 5.000 inwoners 
wordt de verhouding 1 : 0.24 (Grafiek VI). 

MANNEN VROUWEN TOTAAL 

I Steden grooter dan 99.999 inwoners. 
II Steden met 50.000 tot 99.999 inwoners. 

III Steden met 20.000 tot 49.999 inwoners. 
IV Steden met 5.000 tot 19.999 inwoners. 
V Plaatsen kleiner dan 5.000 inwoners. 

ABSOLUTE cijfers over stedengroepen met hun aantallen lupus
patiënten. 

De stedengroepen hebben echter ongelijke aantallen inwoners. 
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Thans de relatieve berekening: ik rekende uit, op hoeveel in
woners van elke groep een lupuspatiënt(e) voorkwam en hoe 
groot dit getal patiënten was op een millioen inwoners. Nu 
blijkt, volgens nevenstaande grafiek dat de groote steden van 
groep I ver onder het platteland blijven. Men ziet ook, dat de 
gemeenten met 20.001 tot 50.000 inwoners (groep III), welke 
hoofdzakelijk bestaan van industrie, een gunstig beeld ver-
toonen, in tegenstelling met gegevens uit de literatuur volgens 
welke arbeiders uit de industrieën een groot percentage lupus-
lijders op kunnen leveren. 
Om de relatieve verhouding stad en platteland te berekenen, 
nam ik drie groepen van gemeenten boven 20.000 inwoners bij 
elkaar en eveneens de twee onder de 20.000. Het gaat dan, wat 
betreft het totaal der eerste serie over 3 X een millioen inwo
ners en wat de tweede betreft over 2X1 millioen. 
De verhouding van deze series werd zuiver gemaakt door het 
(relatieve) totaal lupuslijders der serie van 3 met 2/3 te ver
menigvuldigen. 
Bij een grens van 20.000 inwoners staan stad en platteland 
dan tot elkaar als hun totalen van patiënten 1 : 1.58 (relatief) 
en absoluut 1 : 0.50. 
Bij een grens van 5.000 inwoners (een serie van 4 groepen en 
een van 1, de eerste vermenigvuldigd met 1/4) als 1 : 1.97 
relatief en 1 : 0.24 absoluut (Grafiek VII). 
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LUPUSPATIËNTEN in steden en plaatsen, gegroepeerd naar het 
aantal inwoners. 

MANNEN VROUWEN TOTAAL 

VII 

I Steden grooter dan 99.999 inwoners. 
II Steden met 50.000 tot 99.999 inwoners. 

III Steden met 20.000 tot 49.999 inwoners. 
IV Steden met 5.000 tot 19.999 inwoners. 
V Plaatsen kleiner dan 5.000 inwoners. 

RELATIEVE cijfers over de stedengroepen: de lupusaantallen herleid 
tot op 1.000.000 inwoners per groep. 

Men zou de opmerking kunnen maken, dat een enkele stad zeer 
veel of zeer weinig lupuslijders zou kunnen hebben, waardoor 
de uitkomsten voor een groep sterk beïnvloed zouden kunnen 
worden. Dit kwam vrijwel niet voor. 
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Nu de beroepen van onze lupuspatiënten, voornamelijk in de 
enquête over Noord-Holland niet zijn opgegeven, heb ik, in 
navolging van Kressner, van een economische-geografische in
deeling der beide genoemde provincies gebruik gemaakt, welke 
indeeling het Centraal Bureau voor de Statistiek bij de publi
caties van de uitkomsten van de beroepstelling tijdens de 
Volkstelling van 1930 en in het onlangs verschenen Marktana-
lytisch Handboek voor Nederland in het licht gaf. 

(Grafiek VIII) 
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Er bestaat nl. binnen de provincies nog verschil in de ken
merkende eigenaardigheden der afzonderlijke gemeenten. 
Zoo onderscheiden we in Noord-Holland 9 heterogene ge
bieden, waar in den regel een bepaald hoofdmiddel van bestaan 
is aan te wijzen. 
Zuid-Holland telt 8 van dergelijke gebieden (ik was genood
zaakt enkele onbeduidende wijzigingen aan te brengen om de 
provinciegrens te handhaven). We kunnen deze gebieden be
schouwen als een compromis tusschen den landbouw en de 
industrie. Alhoewel men geen al te groote waarde aan de ge
volgtrekkingen zal mogen hechten, heb ik toch een poging ge
daan om na te gaan of hier een zekeren invloed van het voor
naamste middel van bestaan op de frequentie van den lupus 
is aan te wijzen. 
Ik herhaal in dit verband de opmerkingen van Volk, dat be
paalde toevalligheden als een meer of minder intensieve lupus-
bestrijding de afstand van het lupusinstituut etc. op de frequen
tie van den lupus van invloed kunnen zijn. 
Hier volgen de getallen van lupuspatiënten in de verschillende 
gemeenten: 

Aantal lupuspatiënten in gemeenten van Noord-Holland 
met meer dan 100.000 inwoners. 

Amsterdam 118 mannen 207 vrouwen. 
Haarlem 11 mannen 24 vrouwen. 

Aantal lupuspatiënten in gemeenten van Noord-Holland 
met 50.001—100.000 inwoners. 

Hilversum 3 mannen 7 vrouwen. 
Aantal lupuspatiënten in gemeenten van Noord-Holland 

met 20.001—50.000 inwoners. 

Alkmaar 1 man 6 vrouwen. 
Beverwijk 2 mannen 4 vrouwen. 
Bussum 1 man 1 vrouw. 
Haarlemmermeer 1 man 5 vrouwen. 
Helder (Den) 1 man 3 vrouwen. 
Velsen 1 man 3 vrouwen. 
Zaandam 4 mannen 9 vrouwen. 
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Aantal lupuspatiënten in gemeenten van Noord'Holland 
met 5.001—20.000 inwoners. 

mannen, vrouwen. 
Aalsmeer 0 4 
Assendelft 1 4 
Beemster 0 1 
Bergen 0 2 
Bloemendaal 1 1 
Castricum 0 1 
Edam 1 1 
Enkhuizen 1 1 
Heiloo 0 1 
Hoorn 1 3 
Huizen 1 1 
Koog aan de Zaan 0 1 
Krommenie 1 1 
Laren 0 1 
Medemblik 1 0 
Naarden 0 2 
Nieuweramstel 0 4 
Purmerend 1 2 
Texel (eiland) 1 2 
Weesp 1 1 
Wieringen (eiland) 0 2 
Wormerveer 0 3 
Zandvoort 1 1 

Aantal lupuspatiënten in gemeenten van Noord-Holland 
met minder dan 5.000 inwoners. 

mannen, vrouwen. 
Aerdenhout 0 1 
Akersloot 0 1 
Amstelveen 1 3 
Andijk 1 3 
Bennebroek 1 0 
Benningbroek 0 2 
Broek op Langendijk 1 3 
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Broek in Waterland 1 1 
Durgerdam 1 0 
Egmond 0 1 
's-Graveland 1 1 
Groet 0 1 
Haarlemmerliede 0 1 
Halfweg 0 2 
Heemskerk 2 2 
Heemstede 1 3 
Hoogwoud 0 2 
Ilpendam 1 1 
Kwakel (De) ^ 0 1 
Landsmeer 0 1 
Limmen 0 2 
Lutjebroek 0 2 
Monnikendam 0 2 
Muiden 0 2 
Nederhorst den Berg 0 2 
Nieuwen dam 0 2 
Nieuw Vennep 1 1 
Noorden 0 1 
Oostzaan 1 1 
Opperdoes 0 1 
Osdorp 0 1 
Overveen 1 1 
Pancras (Sint) 0 1 
Santpoort 1 2 
Schagen 0 2 
Schoorl 0 2 
Twisk 0 1 
Uitgeest 1 2 
Volendam 0 2 
Vijfhuizen 0 2 
Weesperkarspel 1 3 
Wervershoof 0 1 
Westwoud 0 2 
Wognum 0 1 
Wormer 1 2 
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Wijde Wormer 0 2 
Wijk aan Duin 1 2 
IJmuiden 4 7 
Zaandijk 1 0 

Aantal lupuspatiënten in gemeenten van Zuid'Holland 
met meer dan 100.000 inwoners. 

Rotterdam 88 mannen 163 vrouwen. 
's-Gravenhage 28 mannen 61 vrouwen. 

Aantal lupuspatiënten in gemeenten van Zuid'Holland 
met 50.001—100.000 inwoners. 

Delft 5 mannen 2 vrouwen. 
Dordrecht 5 mannen 5 vrouwen. 
Leiden 8 mannen 21 vrouwen. 
Schiedam 7 mannen 24 vrouwen. 

Aantal lupuspatiënten in gemeenten van Zuid'Holland 
met 20.001—50.000 inwoners. 

Gouda 5 mannen 8 vrouwen. 
Hillegersberg 1 man 1 vrouw. 
Vlaardingen 5 mannen 8 vrouwen. 
Voorburg 3 mannen 6 vrouwen. 

Aantal lupuspatiënten in gemeenten van Zuid'Holland 
met 5.001—20.000 inwoners. 

mannen, vrouwen. 
Alphen a/d Rijn 2 4 
Barendrecht 2 2 
Oud-Beyerland 3 2 
Bodegraven 3 4 
Capelle a/d IJssel 4 4 
Gorinchem 2 4 
's-Gravenzande 0 1 
Hardinxveld 5 1 
Hazerswoude 1 4 
Hendrik-Ido-Ambacht 1 0 
Hillegom 2 1 
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IJsselmonde 2 2 
Katwijk 1 4 
Krimpen a/d IJssel 1 1 
Leerdam 6 2 
Lisse 6 2 
Maassluis 1 1 
Monster 0 2 
Naaldwijk 1 2 
Noord wijk 0 2 
Noordwijkerhout 1 1 
Oegstgeest 1 1 
Overschie 1 2 
Papendrecht 0 1 
Pijnacker 0 3 
Ridderkerk 1 0 
Rijswijk 0 1 
Sassenheim 2 0 
Schiebroek 1 1 
Sliedrecht 0 1 
Voorschoten 1 3 
Waddinxveen 3 5 
Wassenaar 0 5 
Wateringen 0 1 
Woerden 4 2 
Zoetermeer 0 2 
Zwijndrecht 0 1 

Aantal lupuspatiënten in gemeenten van Zuid'Holland 
met minder dan 5.000 inwoners. 

mannen, vrouwen. 

Aar (Ter) 0 1 
Abbenbroek 0 1 
Ammerstol 1 1 
Asperen 1 1 
Barwoutswaarder 1 0 
Benthuizen 0 1 
Bergambacht 2 3 
Bergschenhoek 2 5 
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Berkel O 2 
Bleskensgraaf 1 O 
Bommel (Den) 0 1 
Brielle 1 2 
Dirksland O 1 
Ever ding en O 3 
Giessen Nieuwkerk 0 1 
Gouderak 1 0 
's-Gravendeel 0 2 
Haastrecht 1 3 
Hagestein 0 2 
Heerjansdam 1 0 
Hekendorp 2 0 
Hoogmade 0 1 
Kethel 1 0 
Koudekerk 0 1 
Leiderdorp 2 2 
Leimuiden 1 2 
Lekkerkerk 0 1 
Lexmond 2 1 
Meerkerk 1 0 
Middelharnis 2 4 
Moordrecht 2 2 
Nieuwenhoorn 2 3 
Nieuwe Tonge 0 1 
Nieuwe Wetering 0 1 
Nieuwkoop 0 2 
Nieuw Helvoet 0 1 
Nieuw Lekkerland 0 2 
Nootdorp 0 2 
Numansdorp 2 1 
Ooltgensplaat 1 1 
Oostvoorne 0 1 
Ouddorp 0 1 
Oude Tonge 0 2 
Oudewater 6 4 
Oude Wetering 0 1 
Reeuwijk 2 1 
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Rhoon 0 1 
Roekan je 0 1 
Rozenburg (eiland) 1 0 
Rijnsaterwoude 0 1 
Rijnsburg 0 1 
Schelluinen 2 1 
Schoonhoven 1 4 
Schoonrewoerd 0 1 
Sommelsdijk 1 
Spijkenisse 1 2 
Stad aan 't Haringvliet 0 1 
Stolwijk 1 0 
Valkenburg 1 0 
Vianen 1 3 
Vlaardinger Ambacht 2 1 
Waar der 1 0 
Warmond 0 1 
Woubrugge 2 1 
Zoeterwoude 0 4 
Zwartewaal 0 2 
Aan de hand van deze gegevens bepaalde ik het aantal lupus-
lijders in de verschillende heterogene gebieden, waarvan hier
onder een opgave volgt (De numereering van de gebieden is 
dezelfde als die van het Bureau voor de Statistiek). 

Noord-Holland. 

10) Wadden en Zuiderzee- M. Vr. 
eilanden 1 4 1 lupuspatiënt op 4716 inw. 

16) Noordelijk Noord-Holland 
en Westfriesland 7 39 1 „ „4412 „ 

17a) Duinstreken in Midden- en 
Zuidelijk Noord-Holland 28 55 1 ,, ,, 3288 

18) Landbouw en veeteeltstreek 
van Hollands Noorderkw. 7 23 1 „ 1610 „ 

19) De Zaanstreek 7 15 1 „ „ 3060 „ 
20) Amsterdam e. o. 120 215 1 „ 2338 „ 
21) Haarlemmermeer e. o. 1 20 1 „ „ 3250 „ 
22) De Vechtstreek in Noord-

Holland 2 8 1 „ 2221 
23) Het Gooi in Noord-

Holland 6 12 1 „ „ 6649 „ 
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Zuid-Holland. 

17b) Duinstreken in Zuid-
Holland 15 23 1 „ „ 3650 „ 

25) Leiden en de Rijnstreek 26 57 1 „ „ 2043 „ 
26) 's-Gravenhage e. o. 31 68 1 „ „ 5172 „ 
27) Midden Zuid-Holland 41 50 1 „ „ 2321 
28) Rotterdam 88 163 1 „ „ 2463 „ 
29) De Nieuwe Waterweg 13 33 1 „ „ 2216 „ 
30) Het industriegebied langs 

Merwede en Noord 34 40 1 „ „3192 „ 
33) Zuid-Holl. eilanden 17 34 1 „ „ 2288 „ 

Uitgaande van onze berekening over Noord-Holland, dat 1 
lupuslijder telde op 2877 inwoners en Zuid-Holland dat 1 
lupuslijder telde op 2875 inwoners, blijkt het dat Amsterdam 
(1 op 2338) en Rotterdam (1 op 2384) den indruk geven van 
ook relatief een hoog aantal lupuspatiënten te bevatten. Den 
Haag (1 op 5172) daarentegen steekt bij genoemde groote 
steden wel heel sterk af. 
Uit de tabel blijkt ook, dat het gemiddelde voor Noord-Holland 
ten zeerste verhoogd wordt door de cijfers van gebied 18 
(Landbouw- en veeteeltgebied van Hollands Noorderkwartier 
1 lupuslijder op 1610 inwoners). 
Het Gooi gaf ons slechts 1 lupuslijder op 6649 inwoners. 
In Zuid-Holland zijn gebieden 25, Leiden en de Rijnstreek (] 
op 2043), 29, de Nieuwe Waterweg (1 op 2216), en 33, de 
Zuid-Hollandsche eilanden (1 op 228) het ongunstigst. De 
duinstreken in Midden- en Zuidelijk Noord-Holland en in 
Zuid-Holland telden resp. 1 lupuslijder op 3288 en 1 op 3650 
inwoners, wat, gezien de nabijheid van de Noordzee niet on
gunstig schijnt. 
Gebied 16 (Noordelijk Noord-Holland) telt, volgens de ont
vangen opgaven slechts 1 lupuslijder op 4412 inwoners. 
Ik ben mij ervan bewust, dat de waarde van de opgaven, door 
ons ontvangen, niet te hoog moet worden aangeslagen. Het 
bleek immers aan Stühmer, dat, door de gehouden lupusspreek-
uren, gepaard met een intensieve propaganda, nog tallooze 
lupuspatiënten er toe gebracht werden, zich aan te melden en 
zich onder behandeling te stellen. 
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Ook in Nederland, waar, dank zij de voortreffelijke propa
ganda, zulke fraaie resultaten zijn verkregen met de vrijwillige 
aanmelding van tuberculosepatiënten op de consultatiebureaux, 
zal een intensieve lupusbestrijding dezelfde resultaten kunnen 
boeken als bij de tuberculosebestrijding het geval is. 
Hieronder volgt een overzicht over het aantal lupuspatiënten 
per 10.000 in gemeenten boven 20.000 inwoners, gerang
schikt naar de grootte (Noord- en Zuid-Holland samen). 

Aantal lupuspatiënten per 10.000 inwoners in gemeenten boven 

20.000 inwoners. Gerangschikt naar de grootte). 

Aantal Aantal op 10.000 
inwoners lupuspatiënten inwoners 

Amsterdam 783351 325 4.15 
Rotterdam 598621 251 4.19 
's-Gravenhage 486754 89 1.83 
Haarlem 133305 35 2.69 
Leiden 75115 29 3.87 
Hilversum 68764 10 1.45 
Schiedam 62266 31 5.00 
Dordrecht 60643 10 1.65 
Delft 53371 7 1.32 
Velsen-IJmuiden 45916 15 3.26 
Zaandam 35585 13 3.61 
Den Helder 35405 4 1.14 
Gouda 32108 13 4.06 
Haarlemmermeer 31195 6 1.94 
Alkmaar 30691 7 2.26 
Vlaardingen 30309 13 4.33 
Bussum 27846 2 0.71 
Voorburg 25244 9 3.60 
Hillegersberg 22030 2 0.91 
Beverwijk/Wijk a. Duin ... 20148 9 4.29 
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Opvallend groot is het aantal lupuspatiënten per 10.000 
inwoners in de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Beverwijk, 
Rotterdam, Amsterdam, Gouda, Leiden, Zaandam en 
Voorburg. 
Men ziet, dat de cijfers van deze gemeenten het gemiddelde 
van Noord- en Zuid-Holland samen, dat 3.5 per 10.000 
inwoners bedraagt, overtreffen. Hierna volgen dezelfde ge
gevens in grafiekvorm. (Grafiek IX.) 
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Vraag 3. Op welken leeftijd is hun ziekte begonnen en op 
welken leeftijd zijn zij onder behandeling gekomen? 
Lupus vulgaris is een ziekte, die in de meeste gevallen ontstaat 
vóór het 20ste jaar. Dit blijkt uit alle statistieken. In het eerste 
levensjaar is lupus een groote zeldzaamheid en als Kressner 
een percentage vindt van 2.7, dan lijkt dit getal haar te hoog 
en twijfelt zij aan de juiste waarneming van de ouders. Bij
gaande tabel en grafieken bevestigen, wat ook de meeste andere 
auteurs vonden. Bij 806 van onze 1303 patiënten is de ziekte 
begonnen vóór het 20ste jaar (2/3 van alle patiënten). 429 
patiënten waren door lupus aangetast vóór het 10e jaar 1/3 van 
het totaal). Rost, Keiler, Marchionini en Kressner, vonden het
zelfde. Uit onze gegevens blijkt, hetgeen ook Volk vond, dat de 
frequentie van lupus na het 30e jaar afneemt. Ook bij onze 
statistiek komt tot uiting, dat een volledige immuniseering der 
huid na het 60e jaar niet optreedt, immers nog 9 patiënten acqui-
reerden hun lupus na dien leefijd (0.69 %). De percentages, 
die anderen in dit verband vonden, waren: Kressner 2.5 %, 
Albert 1.6 %, Fischl 1.9 %, Bollag 3.9 %. Zelfs is ons nog één 
geval opgegeven van een vrouw met nieuw ontstanen lupus na 
het 70e levensjaar. 
Jadassohn wees erop, dat op zeer hoogen leeftijd meestal 
benigne vormen van lupus vulgaris worden waargenomen. Deze 
vormen hebben een zekere neiging om oppervlakkig te ver-
loopen, terwijl men vaak in het centrum over groote opper
vlakte spontane genezing ziet optreden. 

Op welken leeftijd is de lupus ontstaan? 

(Noord- en Zuid-Holland tezamen). 

Leeft.klasse: 0—9 10—19 20—29 30—39 40—49 50—59 60—69 70— 

Mannen: 177 124 73 40 22 7 1 0 
Vrouwen: 252 253 155 108 58 25 7 1 
Totaal 
M. en Vr. 429 377 228 148 80 32 8 1 
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Detailleering der laagste leeftijdsklassen: 

Leeftijdsklasse: O—4 5—9 10—14 15—19 

Mannen: 79 98 66 58 
Vrouwen 94 158 134 119 

Totaal M. en Vr.: 173 256 200 177 

Grafieken X-XI 

Op welken leeftijd is de lupus ontstaan? 

(Noord- en Zuid-Holland teramen.) 

sa* 
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Op welken leeftijd is de lupus ontstaan? Gedetailleerde leeftijdsklassen, 

Leeftijdsklasse 
Verhouding mannen tot vrouwen per leeftijdsklasse: 
Leeftijdsklasse: M.: Vr. 
0—9 1 : 1.42 

10—19 1:2.04 
20—29 1:2.12 
30—39 1 : 2.7 
40—49 1 : 2.64 
50—59 1 :3.57 
Verhouding mannen tot vrouwen per leeftijdsklasse (gedetail
leerd): 
Leeftijdsklasse: M.: Vr. 
0—4 1 : 1.19 
5—9 1 : 1.61 

10—14 1:2.03 
15—19 1:2.05 
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In het eerste decennium domineert het vrouwelijk geslacht niet 
zoo duidelijk als op lateren leeftijd over het mannelijk geslacht 
in de statistiek. 
Hamel en Leipold vonden zelfs meer jongens door lupus aan
getast dan meisjes. Ik kan dit, evenals Kressner, Lomholt en 
Miescher, niet bevestigen. Ik vind op een leeftijd van 0—9 jaar: 
177 jongens en 252 meisjes met lupus. Wel blijkt echter uit mijn 
gegevens, dat ± 40 % (Kressner 44.1 %) van alle lupeuse 
mannen en 29.3 % (Kressner 30.1 %) van alle lupeuse vrou
wen voor het 10e jaar aangetast zijn. Een verklaring van het 
meer voorkomen van lupus bij vrouwen boven het 20e jaar dan 
bij mannen van deze leeftijdsklasse gaf ik in Hoofdstuk II. Dat 
tuberculosis luposa op den kinderleeftijd zoo veelvuldig voor
komt, ligt volgens Kressner in de op dien leeftijd voorkomende 
neiging tot generaliseering der tuberculose. 
Het is een ervaringsfeit, dat gevallen van jongen lupus bedui
dend sneller genezen dan langer bestaande gevallen. Dit geldt 
in het bijzonder voor jonge individuen. 
Wanneer wij uitgaan van de indeeling van Axel Reijn, die 
lupus welke ten hoogste 4 jaren bestaat, een jongen lupus en 
alle langer bestaande gevallen ouden lupus noemt, dan blijkt 
uit mijn tabel (Zie tabel), dat van de 1079 opgegeven 
patiënten 42.3 % binnen 4 jaar na het ontstaan van den lupus 
o n d e r  b e h a n d e l i n g  k w a m ;  5 7 . 7  %  v a n  m i j n  g e v a l l e n  
k w a m e n  p a s  l a t e r  d a n  n a  4  j a a r  o n d e r  b e 
handeling. De cijfers van Lomholt zijn: 52.8% jonge 
lupus en 47.5 % oude lupus. 

Miescher echter vermeldt cijfers, die nog ongunstiger zijn dan 
d e  m i j n e .  U i t  h e t  h o o g e  p e r c e n t a g e  g e v a l l e n ,  
w a a r b i j  m e e r  d a n  4  j a r e n  v e r l i e p e n  a l 
v o r e n s  d e  b e h a n d e l i n g  w e r d  b e g o n n e n ,  
b l i j k t ,  o p  g r o n d  v a n  w a t  i k  i n  d e n  a a n h e f  
v e r m e l d d e ,  d a t  d e  b e t e e k e n i s  v a n  d e n  l u p u s  
v u l g a r i s  o o k  i n  N e d e r l a n d  n i e t  o n d e r s c h a t  
mag worden. (Grafiek XII) 
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Tijdsverschil tusschen ontstaan van den lupus en de 
eerste behandeling. 

(Opgaven over 1079 of 83% van alle patiënten). 

Aantal Mannen. Vrouwen. Totaal Aantal Mannen. Vrouwen. Totaal 
jaren. M. en Vr. jaren. M. en 

Vr. 
0 30 53 83 31 3 6 9 
1 33 77 110 32 2 6 8 
2 47 77 124 33 1 3 4 
3 24 52 76 34 0 3 3 
4 23 40 63 35 1 6 7 
5 17 33 50 36 0 4 4 
6 19 41 60 37 1 2 3 
7 17 22 39 38 0 1 1 
8 11 25 36 39 2 2 4 
9 11 29 40 40 1 2 3 

10 13 22 35 41 0 2 2 
11 11 25 36 42 1 3 4 
12 7 14 21 43 2 3 5 
13 6 17 23 44 0 3 3 
14 9 20 29 45 1 1 2 
15 9 10 19 46 0 0 0 
16 7 14 21 47 0 0 0 
17 7 6 13 48 1 0 1 
18 6 13 19 49 2 0 2 
19 4 8 12 50 0 0 0 
20 5 13 18 51 2 0 2 
21 3 8 11 52 0 0 0 
22 4 8 12 53 0 1 1 
23 4 7 11 54 0 0 0 
24 3 7 10 55 1 0 1 
25 5 5 10 56 0 0 0 
26 3 3 6 57 1 2 3 
27 2 5 7 58 0 0 0 
28 1 2 3 59 0 0 0 
29 0 3 3 enz.: 0 0 0 
30 1 6 7 
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Tijdsverschil tusschen ontstaan van den 

lupus en de eerste behandeling. 

XII 

Vraag 4. Zijt gij van meening, dat de behandeling voldoende 
is? Waar worden zij behandeld? 

Het eerste lid van vraag 4 is aldus opgevat, dat alleen lupus-
gevallen werden opgegeven, van welke de behandeling onvol
doende was. Het is een verheugend feit, dat in Noord-Holland 
de behandeling van slechts 40 gevallen onvoldoende werd ge
acht, in Zuid-Holland van slechts 45 patiënten. Als redenen 
werden opgegeven: onverschilligheid, geen medewerking der 
ouders, geldgebrek, niet in staat om te reizen. Als eenmaal de 
lupusbestrijding hier te lande beter georganiseerd zal zijn, zul-
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len practisch geen lupuspatiënten meer van de gewenschte hulp 
behoeven verstoken te blijven. 
In dit verband lijkt het mij niet van belang ontbloot de meening 
van Richard Volk weer te geven over de vraag: „Wie moet 
lupus behandelen?" Hij schrijft: 
„So sehr man vom praktischen Arzte verlangen muss, dass er 
einen Lupus diagnostizieren kann, so wenig darf man von ihm 
verlangen, dass er ihn auch behandeln kann. Es sei ruhig aus-
gesprochen: Die Behandlung des Lupus gehort nicht mehr in 
die Sprechstunde des praktischen Arztes, auch nicht in die des 
dermatologischen Spezialisten. Natürlich ist das cum grano 
salis zu verstehen. Wer eine solide chirurgische Technik be-
sitzt — aber auch nur der und nicht jeder Gelegenheitschirurg 
— wird natürlich einen kleinen Lupusherd selbst exzidieren 
und nicht den Patienten deswegen an ein Institut verweisen.Wo 
es sich aber um ausgedehntere Falie handelt, kommt man mit 
den Mitteln, die dem Arzte in der Sprechstunde oder selbst 
in einem beliebigen Krankenhausezur Verfügung stehen, nicht 
aus. Auch der Spezialist muss sich sagen, dass er als einzelner 
unmöglich das ganze Rüstzeug in Bereitschaft haben kann, 
welches der heutige Stand der Wissenschaft vom Lupusthera-
peuten verlangt. Ist das nicht der Fall, so geschieht es, dass die 
Indikation zur Therapie nicht nach dem Wesen des Falies, 
sondern nach dem Inventar des Arztes gestellt wird, nicht zum 
Vorteil des Patienten. Der eine hat eine Quarzlampe und be
handelt jeden Lupusfall damit, der andere verwendet in ahn-
licher Weise seinen Röntgenapparat, der dritte ein paar Milli-
gramm Radium, über die er verfügt. So geht der Fortschritt 
wieder verloren, den wir in den letzten Jahren gemacht haben, 
und der darin liegt, nicht eine Behandlungsart für die einzig 
richtige zu halten, sondern mehrere kombiniert zu verwenden. 
U m  d i e  B e h a n d l u n g  d e n n o c h  z u  e r m ö c h -
l i c h e n ,  m ü s s e n  a l s o  S t a a t  o d e r  d i e  V e r -
sicherungen oder private W o h 11 a t igk ei t — 
u n d  t a t s a c h l i c h  m e i s t  a l l e  v e r e i n t  —  e i n -
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t r e t e n .  U n d  d a s  g e h t  n u r ,  w e n n  m a n  d i e  
L u p u s b e h a n d l u n g  f u r  e i n e n  b e s t i m m t e n  
Umkreis in einem Institut z e n t r a 1 is i e r t." 
De conclusie is dan ook, dat op enkele uitzonderingen na, 
alleen een lupusinstituut ,,in bedrijf" de beste waarborgen geeft 
voor de behandeling van den lupuslijder. 
De beantwoording van het tweede lid van vraag 4: „Waar 
worden zij behandeld?" gaf de volgende cijfers: 

In Noord-Holland, werden in het Amsterdamsche lupusinstituut 
340 van de 570 in Noord-Holland wonende patiënten behan
deld (59.7 %). 230 patiënten waren bij huisartsen, dermato
logen en andere specialisten in behandeling. 

Van Zuid-Holland zijn de getallen: 

Finseninstituut te Rotterdam 279 patiënten 
Inrichting met Finsenarmentarium te Den Haag 39 patiënten 
Universiteitskliniek te Leiden 80 patiënten 
Universiteitskliniek te Utrecht Patiënten uit 

Zuid-Holland) 54 patiënten 

Samen: 452 patiënten 

452 patiënten (van de 733) in Zuid-Holland bezoeken insti
tuten, waar Finsenapparaten aanwezig zijn (61.7 %). 
Bij dermatologen waren 53 patiënten in behandeling, terwijl 
nog 228 behandeld werden door andere specialisten en huis
artsen. 

O o k  d e z e  g e t a l l e n  g e v e n  t e  d e n k e n .  I k  v e r 
wijs slechts naar de bovenvermelde meening van den alleszins 
bevoegden Volk. Van de 1303 lupuspatiënten in Noord- en 
Zuid-Holland samen worden 792 (60 %) behandeld in insti
tuten met Finsenarmamentarium. Dat nog 40 % der lijders niet 
de voordeelen geniet van een instituut ,,in bedrijf" is m.i. een 
ongewenschte toestand, die ernstig onder het oog dient gezien 
te worden. (Grafiek XII1A) 
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Kotterdam 

Utrecht voor zoover het Zuid-Holland betreft. 

Zwart: worden niet in instituten met Finsen-armamentarium behandeld. 

Wït: worden wel in instituten met Finsen-armamentarium behandeld. 

XIIIA 

Vraag 5. Is de diagnose door een specialist gesteld? 

Van 553 lupuslijders op 570 in totaal in Noord-Holland was de 
diagnose door een specialist gesteld (97 %); in Zuid-Holland 
was dit getal bij 675 van de 733 in totaal (92 %). 
De eischen, die men wetenschappelijk voor de juiste diagnose 
„lupus vulgaris" mag stellen, heb ik in Hoofdstuk II uiteenge
zet. In hetzelfde hoofdstuk werd aan de hand van verscheidene 
gevallen bewezen, dat de diagnose vaak zeer hooge eischen stelt 
aan het wetenschappelijke kunnen van den arts. 

Vraag 6. Begon de lupus na een acute infectieziekte b.v. 
mazelen? 

Er worden in de literatuur eenige acute infectieziekten opge
geven, die met of zonder exantheem verloopen, waarna lupus 
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kan optreden. Het meest bekend is de lupus post-exanthema-
ticus na mazelen. Ook na roodvonk en varicellen zag men lupus 
ontstaan. Zooals ik in hoofdstuk II vermeldde, is de z.g. lupus 
post-exanthematicus het prototype der haematogene vormen 
van lupus (begin op jeugdigen leeftijd, multipele kleine en 
groote lupushaarden in korten tijd optredend). Kressner deelt 
19 gevallen (op 615 lupuspatiënten) mede, bij wie na acute 
infectieziekten de aandoening optrad en waarin zij aan-
knoopingspunten vindt voor het endogeen metastatisch ontstaan 
der ziekte. De acute infectieziekten waren: mazelen (5 gevallen 
van lupus), roodvonk (4 gevallen) pneunomie (5 gevallen), 
parotitis (2 gevallen), griep (2 gevallen) en kinkhoest (1 ge
val). Jadassohn noemt ook nog in dit verband de diphterie. 
Het ontstaan van multipele lupushaarden is een zeker bewijs, 
dat de lupus langs haematogenen weg tot stand gekomen is. 
Wij moeten echter bij multipele lupushaarden onderscheid 
maken tusschen de gevallen, waarbij reeds in den beginnen 
verscheidene haarden aanwezig waren, die in korten tijd zijn 
ontstaan, en die, waarbij in het beloop der ziekte verscheidene 
haarden ontstonden. 
Ook in onze enquête komen 15 lupusgevallen voor, ontstaan na 
acute infectieziekten (bijzonderheden werden niet opgegeven), 
nl 6 gevallen ontstaan na mazelen, 2 na varicellen, 1 na pokken, 
3 na diphterie, 1 na bronchitis en 1 na kinkhoest. 
Carol haalt in zijn artikel over ,,Huidtuberculose, in het bijzon
der lupus vulgaris" (zie literatuuropgaven) een bevinding van 
Dittrich aan, die, bij obductie van een lupuspatiënt, bij wien 
de aandoening na mazelen, in de kindsheid was ontstaan en 
bij wien gedurende 25 jaren herhaaldelijk uitzaaiingen waren 
voorgekomen, in het mesenterium een verkalkte lymphklier 
vond ter grootte van een hazelnoot, van binnen verweekt en met 
talrijke tuberkelbacillen. Dittricht achtte het waarschijnlijk, dat 
van hieruit de uitzaaiingen tot stand kwamen. 
Volk telde bij een 3-jarig meisje 59 lupushaarden na mazelen. 
Na dezelfde acute infectieziekte bij een jongen van 5 jaar zelfs 
170 haarden. 
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Lupus, ontstaan tijdens en na zwangerschap. 

Bij de waarschijnlijk metastatisch ontstane lupusgevallen ver
meldt Kressner ook nog een geval, waarbij lupus was opge
treden na een partus. Patiënte leed aan tuberculosis pulmonum 
indurativa. Ons werden 4 gevallen van lupus medegedeeld, 
waarvan bij twee ervan lupus tijdens de zwangerschap en bij 
twee lupus tijdens het kraambed was ontstaan. 
Men hecht tegenwoordig meer beteekenis aan het endogeen 
ontstaan van lupus dan vroeger het geval was. Daar men echter 
vaak op gegevens van den patiënt moet afgaan, is voorzichtig
heid bij de beoordeeling van geval tot geval zeker geraden. 

Vraag 7. Bestaat er eenig vermoeden omtrent de bron der 
besmetting? (tuberculeuse huisgenooten, tuberculeus vee). 

Tuberculosis cutis kan bij den mensch tot stand komen door 
tuberkelbacillen, afkomstig uit zijn omgeving of uit zijn eigen 
organisme. Volgens Funk zouden meer dan 50 % van de door 
den typus humanus geïnfecteerde lupuspatiënten door hun eigen 
familie besmet zijn. 
Lupus komt meestal daar voor, waar menschen onder ongun
stige hygiënische en sociale omstandigheden leven. Hier gedijt 
de tuberculose ook het beste. Daarom moet men aan de moge
lijkheid van besmetting in de familie groote beteekenis toeken
nen. Kressner kreeg van 469 lupuslijders de volgende gegevens 
betreffende hun familie en naaste omgeving: 
192 maal kwam longtuberculose voor, 7 maal beender- en ge-
wrichtstuberculose, 17 maal tuberculose van de huid, 9 maal 
meningitis tuberculosa en 6 maal tuberculose van de lymphklie-
ren. Zij vond dus 231 maal tuberculose bij familieleden en in 
de naaste omgeving (49 %). Brandt geeft een percentage van 
34.8, Rost van 32.3 en Steindl van 31. In 81 gevallen woonden 
twee en meer tuberculeuse personen in de naaste omgeving van 
de lupuslijders. Ook volgt uit deze getallen de zeer groote be
teekenis van de longtuberculose (40.9 % ). 
O n s  w e r d e n  2 1 8  g e v a l l e n  v a n  l u p u s  o p g e 
g e v e n ,  b i j  w e l k e  d e  f a m i l i e  o f  d e  n a a s t e  
o m g e v i n g  l i j d e n d e  w a s  a a n  t u b e r c u l o s i s  
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p u l m o n u m .  V e r d e r  k w a m  b i j  3 4  l u p u s g e -
v a l l e n  l u p u s  i n  d e  f a m i l i e  o f  n a a s t e  o m 
g e v i n g  v o o r  ( 2 . 6 % ) .  
Over het familiaire voorkomen van lupus vulgaris loopen de 
cijfers zeer uiteen. Terwijl Grouven een percentage vindt van 
5.4, vermeldt Leloir 12 %, Grön 7 %, Keiler en Schilling 3.3 %. 
Deze bevindingen zijn nog geenzins een bewijs van de besmet
telijkheid van lupus vulgaris. 
Het is waarschijnlijker, dat de in de familie en omgeving voor
komende longtuberculose grooter rol speelt dan de lupus, die 
arm aan tuberkelbacillen is. Uit het voorafgaande volgt, dat 
men zich het opsporen van infectiebronnen in de onmiddellijke 
nabijheid van lupuspatiënten mede tot taak moet stellen in den 
strijd tegen de tuberculose. 
Klinisch bestaat er geen verschil tusschen het beloop van lupus, 
veroorzaakt door den typus humanus en dat veroorzaakt door 
den typus bovinus. Bacteriologisch alleen kan worden uitge
maakt, welke soort den lupus heeft veroorzaakt, zooals in hoofd
stuk II is uiteengezet. Ook voor de frequentie van de besmet
ting door den typus bovinus verwijs ik naar dit hoofdstuk. 
I n  o n z e  e n q u ê t e  w a s  b i j  2 0  l u p u s g e v a l l e n  
i n f e c t i e  d o o r  v e e  n i e t  u i t g e s l o t e n .  

Kreissner stelde de volgende tabellen samen, nadat zij van 
391 van haar patiënten te dezen opzichte inlichtingen had 
gekregen: 
le. In aanraking met vee waren: 101 patiënten 

In aanraking met vee, waarvan bekend was 
dat het t.b.c. had 13 patiënten 

2e. Gebruik van rauwe melk kwam voor bij: ... 37 patiënten 
Gebruik van rauwe melk van zieke dieren 
bij: 1 Patiënt 

3e. Contact met vee en gebruik van rauwe 
melk: 101 patiënten 
Contact met vee waarvan bekend was dat 
het t.b.c. had en gebruik van rauwe melk 15 patiënten 

Bij 268 patiënten 
bestond de mogelijkheid, dat zij geïnfecteerd waren door den 
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typus bovinus (68.5 %). Bij 29 patiënten (7.4 %) was deze 
mogelijkheid bijzonder groot, daar contact met ziek vee bekend 
was. 

Een onderzoek naar tuberculose in eigen anamnese en die van 
de familie gaf de volgende resultaten: 

In 72 gevallen vond zij tuberculose in de anamnese van den 
patiënt zelf. 

In 59 gevallen vond zij tuberculose in die van familie en naaste 
omgeving en 

in 83 gevallen in de annamese van den patiënt zelf en van zijn 
familie en omgeving. 

In 214 van de 266 gevallen (bij 2 kon dit niet nagegaan wor
den) d.i. 80.5 % bestond kans op infectie door den typus 
humanus naast den typus bovinus. 
B e s m e t t i n g  d o o r  d e n  t y p u s  h u m a n u s  i s  w e l  
h e t  w a a r s c h i j n l i j k s t .  

Van de 29 patiënten, die door contact met ziek vee in het bijzon
der verdacht werden door den typus bovinus besmet te zijn, 
hadden 26 tuberculose in de anamnese (op 3 uitzonderingen 
na) en wel: 

7 maal een positieve eigen anamnese, 
6 maal een positieve familieanamnese en 

13 maal een positieve eigen en familieanamnese. 
Van de 391 patiënten bleven er slechts 52 over (13.3 %), bij 
wie de mogelijkheid van besmetting door den typus bovinus uit
sluitend werd aangegeven. Natuurlijk, schrijft Kressner, is 
daaruit geenszins de gevolgtrekking te maken, dat zij ook wer
kelijk leden aan tuberculose, veroorzaakt door den typus 
bovinus. 
Ook in Nederland zijn dergelijke onderzoekingen gedaan, nl. 
door Ruijs, die van 88 patiënten, bij welke het bovine type werd 
geïsoleerd, gegevens kreeq over de moqelijke besmettingsbron
nen (N.T. v. G. 8319. 1939). 
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Deze gegevens vindt men in de volgende tabel: 

Mogelijke Longtuberculose Andere vormen 
infectiebron van tuberculose 

Amsterdam Overig A'dam Overig 
Nederland Nederland 

0t/ml4 15 j. en Ot/mM 15 j. en 
jaar ouder jaar1) ouder1) x) 

Rauwe zuivelpro- , ....... 
ducten 7 0 8(-f-3) 7(—j—4) 12 8(-j~l) 

Contact met vee ... 0 2 5 6 0 1 
Contact met patiënt 0 0 0 1 0 0 
Onbekend 13 2 2 0 10 4 

i) Van de patiënten, die contact met vee hadden, gebruikten sommigen 
ook rauwe zuivelproducten, dit aantal () moet er dus nog worden 
bijgeteld. 

Vraag 8. Is de huidaandoening gecompliceerd met tubercu
lose van andere organen? 

1) Longtuberculose. 
Beter dan voorheen is men thans in staat, door middel van het 
moderne Röntgenonderzoek, een juist inzicht te krijgen in de 
frequentie van longaandoeningen bij lupuspatiënten. Dit ver
klaart het vaak groote verschil in de gevonden percentages van 
vroeger en thans. Niet alleen het moderne longonderzoek, doch 
volgens Grön ook plaatselijke verschillen doen de percentages 
uiteenloopen. Hij vond in Noorwegen, dat de lupusfrequentie 
niet evenredig is aan die van de inwendige tuberculose. Voor 
Duitschland is dat volgens Rupp wel het geval. In 1884 gaf 
Kaposi als zijn meening te kennen, dat longtuberculose bij 
l u p u s l i j d e r s  z e l d e n  v o o r k w a m .  H e t  b l e e k  l a t e r  d a t  
d e z e  m e e n i n g  o n j u i s t  w a s  e n  d a t  d i t  s l e c h t s  
o p g a a t  v o o r  e r n s t i g e ,  p r o g r e s s i e v e  l o n g 
a a n d o e n i n g e n .  
Zooals ik reeds in hoofdstuk II vermeldde, formuleerde Marlan 
in 1886 de wet, dat tuberculosis cutis het organisme tegen een 
ernstige, inwendige tuberculosis beschermt. Dat huidtubercu-
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lose de oorzaak is van inwendige tuberculose komt z.i. zelden 
voor. Het z.g. primaire complex komt feitelijk alleen hier voor 
in aanmerking. 

In de literatuur zijn de volgende gegevens te vinden over het 
voorkomen van longtuberculose bij lupuspatiënten: 

Somagoyi bij 75 % van 194 patiënten 
Holland bij 74.5 % van 235 patiënten 
Würtzen bij 53.0 % van 275 patiënten 
v. Seutter bij 42.0 % van 200 patiënten (5.5 %) 
Leloir bij 31.0 % van 312 patienten 
Jadassohn bij 30.0 % 
Grouven bij 29.9 % van 585 patiënten 
Martenstein I bij 25.0 % van 100 patiënten (5.0 %) 
Leipold bij 24.7 % van 113 patiënten (5.3 %) 
Rost (Albert 20.3 %) bij 20.5 % van 875 patiënten 
Martenstein II bij 18.0 % van 100 patiënten (5.0 %) 
Forchhammer bij 11.8% van 1200 patiënten 
Peters en Broek bij 11.5 % van 112 patiënten 
Winterseel bij 76.97%van317 patiënten (7.57 %) 
Mayr bij 75.62% van 181 patiënten (5.59 %) 
Kressner bij 33.7 % van 483 patiënten (4.3 %) 
Bruner en Kauczynsky bij 60.0% van 120 patiënten (5.83 %) 
Bott bij 34.4 % van 427 patiënten (10 %) 

De percentages, vermeld achter het getal onderzochte patiën
ten, hebben betrekking op gevallen met progressieve (actieve) 
longtuberculose (gemiddeld 5 % ). Jadassohn, Forchhammer, 
Martenstein en Kressner vonden, dat longaandoeningen meer 
voorkwamen bij tuberculosis luposa van de huid en de slijm
vliezen, dan bij lupus van de huid alleen. Jadassohn geeft de 
percentages 36 % en 23.7 % (voor lupus alleen), Martenstein 
35 % en 12 %, Kressner 39 % en 19.2% en Rost, Keiler en 
Marchionini 23.5 % en 10 %. 
Ons werd van slechts 88 patiënten opgegeven, dat zij longaf
wijkingen hadden. Waarschijnlijk is dat getal te laag. 
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2) Chirurgische tuberculose 
(Been- cn/of gewrichtstuberculose. Lymphadenitis tuberculosa). 

Bij verscheiden auteurs vindt men opgegeven, dat lupus gecom
pliceerd kan zijn met chirurgische tuberculose. With vond onder 
3000 lupuspatiënten 8 % been- en 4.5 % gewrichtstuberculose, 
terwijl 47.7 % van zijn patiënten leed aan tuberculeuse lym-
phomen. Kressner vermeldt, dat 4.7 %, Grouven 8.5 %, Pon-
toppidan 9 %, Block 9%, Leipold 13 %, Brandt 3.8 %, Rost, 
Keiler en Marchionini 7 %, Mayr 6.4%, van hun lupuspatiën
ten ook been- en/of gewrichtstuberculose hadden. 
Lupus kan secundair uit tuberculeuse been- en klierhaarden ont
staan, het omgekeerde is ook mogelijk. 
De meeste statistieken vermelden als de belangrijkste en meest 
frequente complicatie van lupus de lymphadenitis tuberculosa. 
Op 235 lupusgevallen vond Mayr, dat 90.2 % ontstaan was 
uit zieke halslymphklieren, welke in 13.8 % van de gevallen 
spontaan geperforeerd waren en in 23.1 % geïncideerd waren, 
terwijl in de overige gevallen een duidelijke verweeking niet 
waarneembaar was. Onze enquête gaf de volgende resultaten: 
31 lupuspatiënten hadden been- en/of gewrichtstuberculose, 
(2.39 %), 34 patiënten leden aan lymphadenitis tuberculosa, 
waarvan er 27 halsklier-t.b.c. hadden. Ook deze opgaven lijken 
mij aan den lagen kant te zijn. 

3) Tuberculeuse oogaandoeningen. 

Kressner vond onder 615 lupuspatiënten een 25-tal gevallen 
(4.1 %) met een zelfstandige tuberculeuse oogaandoening. In 
4 gevallen bestond een conjuctivitis tuberculosa, aansluitend 
aan een lupus van het neusslijmvlies. Volk beweert, dat een 
primaire infectie aan het oog niet vaak voorkomt en dan nog 
meestal aan de conjunctiva van het bovenste ooglid (Lunds-
gaard), terwijl in het meerendeel der gevallen secundaire lupus 
van het onderste ooglid zijn oorsprong heeft in de huid of 
in de ductus lacrimalis. De tuberculeuse aandoening kan 
voortschrijden op de conjunctiva bulbi en op de cornea en tot 
ernstige verwoestingen, zelfs tot panophthalmie met blindheid 
leiden. 

104 



Zonder nadere specificeering werden ons opgegeven 8 lupus-
patiënten met tuberculose van het oog, en 1 lupuspatiënt met 
tuberculose van de beide traanzakken. 
Wat de combinatie van lupus met tuberculose van andere 
organen betreft, vermeldden de binnengekomen antwoorden 
nog het volgende: 
in 2 gevallen bestond tuberculosis renum, in 4 gevallen tuber-
culosis intestinorum, in 1 geval tuberculosis vesicae urinariae, 
in 1 geval epididymitis tuberculosa dextra. 

Vraag 9. Nadere opmerkingen. 

In verband met het in hoofdstuk II opgemerkte over exogene 
infectie nog het volgende: 
een bewijsgrond voor door exogene infectie veroorzaakte lupus 
is waarschijnlijk het optreden er van op onbedekte plaatsen van 
het lichaam, hetwelk zoowel voor de primaire infecties als voor 
de superinfecties geldt. De gedachte aan een primaire infectie 
dringt zich op, wanneer lupus optreedt op een plaats, waar 
eerder een trauma heeft aangegrepen, mits binnen enkele weken 
een zwelling van de regionaire lymphklieren is waar te nemen 
en de patiënt geen verschijnselen van tuberculose van andere 
organen heeft. Kressner zag 5 maal een tuberculosis luposa ont
staan na het doorboren van oorlelletjes. Daar het oor een prae-
dilectieplaats voor localisatie bij haematogene uitzaaiing is, is 
moeilijk uit te maken, of de infectie exogeen of endogeen tot 
stand kwam, vooral als anamnestisch niets blijkt van zwelling 
der regionaire lymphklieren. 
Treden in korten tijd multipele haarden op de plaats van de 
trauma en elders op, dan is een haematogeen ontstaan waar
schijnlijk en wel onafhankelijk van het trauma. 
Een eigen voorbeeld moge een en ander verduidelijken: patiënt, 
een jongen van 2 jaar, kwam op de Gemeentelijke Polikliniek te 
Rotterdam, met een eczema impetiginosum van zijn linker wang. 
Deze aandoening trotseerde elke therapie. Inmiddels werd bij 
de moeder een tuberculosis pulmonum ontdekt. Op het consul
tatiebureau voor tuberculose bleek de reactie van Pirquet bij den 
kleinen patiënt sterk positief te zijn. Er ontwikkelde zich ter 
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plaatse een klinisch typische lupus vulgaris, alsmede kort daarna 
eenzelfde aandoening op, de linker bovenarm. Lymphadenitis 
werd bij patiënt niet waargenomen. Ondanks het feit, dat hier 
dus aanleiding was om te denken aan een exogene infectie, is 
het waarschijnlijk, dat, gezien het ontbreken van zwelling der 
regionaire lymphklieren en het multipel optreden der haarden 
binnen korten tijd, toch de lupus het gevolg is van een haema-
togene uitzaaiing. 
In de ons verstrekte gegevens vindt men vermelding van het 
ontstaan van lupus na verschillende soorten traumata, o.a. na 
dauwworm, na stukgekrabde puistjes in het gelaat, na een val 
op het gelaat, het oor, na wonden op de wang, armen en beenen 
en na krabeffecten. 
Door het ontbreken van nadere gegevens kon niet met zeker
heid worden uitgemaakt, of de ontstane lupus van exogenen 
of endogenen aard was. 

Localisatie van den lupus. 

Behalve lupus faciei bestond nog bij één patiënt lupus van den 
vinger, bij twee patiënten lupus van de nates, bij drie patiënten 
lupus van de armen, bij twee van de beenen, bij één lupus ad 
anum. Het meest wordt tuberculosis luposa in het gelaat aan
getroffen Bij Kressner was dit bij 80.8 % van alle patiënten 
het geval. 
Andere auteurs noemen de volgende percentages: 
Leloir bij 212 patiënten in 85.6 % 
Fischl bij 70 patiënten in 84.3 % 
Grön bij 264 patiënten in 83.3 % 
Forchhammer bij 1200 patiënten in 81.0 % 
Leipold bij 131 patiënten in 74.3 % 
Steindl bij 110 patiënten in 72.0 % 
Kropatsch bij 1332 patiënten in 62.2 % 
Rost bij 875 patiënten in 52.7 % 
Kleipool bij 1785 patiënten in 94 0 % 
Muijs bij 511 patiënten in 82.0 % 
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Na lupus in het gelaat wordt het meest lupus van de ledematen 
aangetroffen. Kressner vindt een klein percentage, nl. 9.4 % 
van haar lupuspatiënten, dat lupus van armen en beenen had. 
De rechterarm was niet veel meer aangetast dan de linker. Gar-
diner, Steindl en Leipold en Rost vonden respectievelijk 40.0 %, 
22.0 %, 15.9 °/c en 13.9 %. Hierna volgt de hals, waarvan 
Kressner aangeeft 8.7 % van al haar lupuspatiënten, Rost 
6.1 % en Leipold 5.4 %. 
Betreffende lupus van de slijmvliezen verwijs ik naar 
hoofdstuk II. 
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HOOFDSTUK VI. 

Besluiten door de internationale commissie te Buda-Pest 
genomen. 

Tijdens het internationale dermatologen-congres in 1935 te 
Budapest gehouden, werd een internationale commissie 
gevormd, die de volgende besluiten nam voor een uniforme 
werkwijze in den strijd tegen den lupus: 

I Een nauwkeurig statistisch onderzoek van het lupuspro-
bleem is onontbeerlijk voor het werkplan en voor de studie 
van de nosologie etc. van de ziekte. 
1) Het aantal lupuslijders, hun geslacht, leeftijd, beroep, 

woonplaats, economische omstandigheden etc. 
2) Frequentie van de verschillende belangrijke compli

caties (lupus van de slijmvliezen, kliertuberculose, 
chirurgische en longtuberculose etc.). 

3) Frequentie van den humanen c.q. bovinen vorm. 
4) Uniforme katalogiseering van de patiënten. 

II 1) Speciale instructies voor de practiseerende artsen, der
matologen en voornamelijk voor de met de behandeling 
van tuberculose belaste collega's, districtsartsen, 
schoolartsen. 

2) Voorlichting van het groote publiek en in het bijzonder 
van verpleegsters, maatschappelijke werkers, onder
wijzers etc. Van groot gewicht is het den nadruk te 
leggen op het kunnen genezen van lupus vulgaris, 
voornamelijk bij vroegtijdige en nauwkeurig toege
paste behandeling. 

III De prophylaxe van den lupus valt samen met die van de 
overige vormen van tuberculose, hieronder begrepen zoo
wel de humane als de bovine infectie. 
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Van het grootste belang is het vraagstuk van de voeding, 
(die voldoende en rijk aan vitaminen moet zijn). De 
nadruk moet gelegd worden op de controle van school
kinderen. 

IV. 1) Ruime tegemoetkoming van openbare lichamen (staat 
en gemeente) in de kosten der behandeling van alle 
onvermogende en minvermogende patiënten, zoowel 
van de behandeling zelf, als van het onderbrengen in 
lupusinstituten of ziekenhuizen, van de controle, van de 
reizen en zoo noodig bij uitzondering van het onder
houd van familieleden, gedurende de behandeling van 
de kostwinners. Daardoor kan het invalide worden en 
het asociaal worden van bijna alle patiënten worden 
voorkomen. 

2) Het inrichten van lupusinstituten, volledig uitgerust 
met: 
a) apparaten voor zon- en lichtbehandeling en andere 

physische behandelingen. Inrichting voor dieetbe-
handeling. Zeer belangrijk is een gecentraliseerde 
behandeling. 

b) Een voldoende staf van specialisten, met bijzondere 
ervaring op het gebied van lupus, voornamelijk der
matologen, doch bovendien rhinologen, ophthalmo-
logen, longartsen etc. 

c) Zoo mogelijk ook internationale inrichtingen in 
streken, die bijzonder geschikt zijn voor de behan
deling van tuberculose (zonnebestraling etc.) 

V Geregelde controle op de behandelde patiënten met het 
oog op recidieven en het ontstaan van carcinoom. 
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HOOFDSTUK VII. 

Wat ontbreekt in Nederland aan den voorzorg, zorg 
en nazorg in den strijd tegen Lupus vulgaris? 

Wanneer wij de besluiten door de internationale commissie van 
deskundigen in 1935 te Buda-Pest genomen, overzien en de 
maatregelen in Nederland betreffende den voorzorg, zorg en 
nazorg in den strijd tegen den lupus critisch beschouwen, dan 
rijst de vraag, of ons land daarin niet te kort schiet. Het rapport 
van Kleipool, uitgebracht op het 9e internationale Dermato-
logencongres te Buda-Pest, en mijn eigen bevindingen beant
w o o r d e n  d i e  v r a a g  m . i .  b e v e s t i g e n d .  E e n  n a u w k e u r i g  
s t a t i s t i s c h  o n d e r z o e k  v a n  h e t  l u p u s -
p r o b l e e m  o v e r  g e h e e l  N e d e r l a n d ,  n o o d i g  
voor een werkplan en voor de studie van d P 

n o s o l o g i e  e t c .  v a n  d e  z i e k t e ,  m o e t  n o g  v e r 
richt worden. In hoofdstuk III vermeldde ik enkele 
schattingen over de frequentie der lupuslijders in Nederland, 
n.1. van Folpmers, Kleipool en van mijzelf. In 1922 deed de in
spectie voor volksgezondheid een onderzoek waarbij alleen 
dermatologen en neus-, keel- en oorartsen medewerkten. 
Kleipool en Folpmers geven cijfers respectievelijk van het 
Rotterdamsche Finseninstituut en van de Universiteitskliniek te 
Groningen. Door Prof. Carol, den huidarts Muijs, met mede
werking van Dr. Doyer en van mijzelf, werden gegevens ver
zameld over Noord- en Zuid-Holland, tot welk doel vragen
lijsten werden verzonden aan alle daarvoor in aanmerking 
komende artsen. Ik hoop, dat ons voorbeeld door de officiëele 
instanties voor de overige provincies gevolgd zal worden. 
Op initiatief van Prof. Carol werd aan de Universiteitskliniek 
voor Dermatologie te Amsterdam, door Van Krieken het eerste 
onderzoek naar de typen tuberkelbacillen, voorkomende in het 
weefsel van de verschillende vormen van huidtuberculose, ver
richt. Dit voorbeeld werd later door Folpmers gevolgd aan de 

B 
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Universiteitskliniek van Prof. Zurhelle te Groningen. Anderen 
deden dit door sputum, maagspoelsels etc. Ook deze arbeid 
wordt voortgezet (Lampe). 
In zijn artikel over ,.Lupus prophylaxis" schrijft Prof. van 
Leeuwen, dat de bestrijding van de tuberculosis cutis in Neder
land blijkbaar nog niet volkomen doeltreffend is: ,,want dan 
zou in den loop der jaren het aantal beginnende gevallen in de 
polikliniek te Utrecht moeten toenemen en het aantal verouderde 
en uitgebreide gevallen moeten afnemen." 
Hiermede ben ik het eens. De lupus ontstaat als regel onder 
de twintig jaar. Van de ons opgegeven patiënten hadden verre
w e g  d e  m e e s t e n  d e n  l e e f t i j d  t u s s c h e n  2 0  e n  6 0  j a a r .  H e t  i  s  
o n t s t e l l e n d  t e  m o e t e n  e r v a r e n ,  h o e  l a n g e n  
t i j d  m e n  o o k  i n  N e d e r l a n d  n o g  w a c h t  m e t  
naar den arts te ga an. Van de 1079 patiënten, van 
wie het ons opgegeven werd, is het aantal gevallen met ouderen 
lupus (boven 4 jaar, volgens Axel Reyn) 623 (57.7 %). Klei-
pool vermeldt het percentage 50. Dit te voorkomen is de taak 
van de practiseerende artsen, dermatologen, longspecialisten, 
keel-, neus- en oorartsen, schoolartsen en kinderartsen, maar 
niet minder van huisbezoeksters, wijkzusters en van allen, die 
met de jeugd in aanraking komen. Studenten en verplegend 
personeel zal in hun opleidingstijd belangstelling moeten wor
den bijgebracht voor den lupus als sociaal-medisch probleem. 
Het groote publiek zal eveneens moeten worden voorgelicht 
door films, radiolezingen, courantenartikelen, brochures etc. 
De nadruk zal moeten worden gelegd op het belang eener 
vroegtijdige diagnose, direct gevolgd door een plaatselijke en 
algemeene behandeling. Men zal moeten weten, dat de besmet
ting van lupus van mensch op mensch practisch niet voorkomt. 
Dit zal den lupuspatiënt in psychisch opzicht aanzienlijk ten 
goede komen. Vroegtijdige behandeling beteekent genezen 
zonder mutilaties. Te laat in behandeling komen verhoogt de 
risico op mutilaties, carcinoomvorming en een langdurige 
therapie. Voor de consultatiebureaux ter bestrijding van tuber
culose en de verschillende kruisvereenigingen ligt hier een groot 
terrein braak. 
De prophylaxe van den lupus valt samen met die van de overige 
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vormen van tuberculose; dit geldt voor het voorkomen van de 
humane als van de bovine infectie. De organisatie van den strijd 
tegen de tuberculose is in Nederland voortreffelijk. Samen
werking met de verschillende organen zal voor de lupusbe-
strijding van de allergrootste beteekenis zijn. Ook ik ben van 
meening, dat het voor den lupuspatiënt in psychisch opzicht 
beter zal zijn de lupusbestrijding gescheiden te houden van de 
tuberculosebestrijding. Men moet lupuspatiënten nog niet meer 
belasten door hen sociaal als tuberculosepatiënten te be
handelen. 
De tuberculosebestrijding bij het vee heeft in Nederland alreeds 
een groote vlucht genomen. De wet zal pasteurisatie van de melk 
verplichtend moeten stellen en verbieden, dat producten uit 
onverhitte melk worden bereid. 
Lupuspatiënten zijn meestal minvermogenden. De Staat der 
Nederlanden regele en stimuleere nog meer de geldelijke tege
moetkoming van on- en minvermogende lupuspatiënten voor 
een geregelde behandeling, voor de opneming in lupusinstituten, 
voor de te maken reizen en voor het onderhoud der familie
leden gedurende de behandeling der kostwinners. Daardoor 
kan het invalide en asociaal worden van bijna alle patiënten 
worden voorkomen. 
Het is niet van belang ontbloot in dit verband de vraag te 
beantwoorden, welke lupuspatiënten opgenomen moeten 
worden. W. Schultze noemt de volgende categorieën: 

1) Jeugdige lupuslijders, wier huidtuberculose door uitzaaiing 
via de bloed- of lymphwegen tot stand is gekomen. Door 
een zoo vroeg mogelijke behandeling in een lupusinrichting 
worden de grondslagen gelegd voor een, ook in kosmetisch 
opzicht, bevredigende genezing. 

2) patiënten met huidtuberculose, bij wie men vermoedt, dat 
het huidproces door een in de longen of elders centraal ge
legen tuberculeuse haard mede wordt onderhouden. 

3) patiënten met vormen van tuberculosis cutis, voor wie ge
vaar bestaat, dat een diffuse uitzaaiing of overgaan op 
larynx of longen tot stand komt. 

n 
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4) patiënten met huidtuberculose met zeer uitgebreide ziekte-
haarden, die over het algemeen niet met andere patiënten 
samen kunnen zijn. Vooropgesteld moet worden, dat deze 
patiënten niet reeds invalide zijn, of in sterke mate verminkt 
zijn. De behandeling moet echter nog uitzicht op genezing 
geven. 

5) patiënten met lupo-carcinomen, hetzij, dat deze spontaan 
optreden of als gevolg van Röntgenbestraling zijn ontstaan, 
uitsluitend voor eerste behandeling. Zij moeten echter niet 
in een lupusinstituut worden opgenomen, als reeds alle be
handelingsmethoden zijn geprobeerd en er tenslotte groote 
defecten zijn ontstaan, die noch chirurgisch, noch met be
stralingstherapie te behandelen zijn. Afgezien hiervan 
moeten over het algemeen alle ernstig beschadigde lupus-
patiënten opgenomen worden, die uit een met tuberculose 
zwaar belaste omgeving komen, alsmede diegenen, bij wie 
door huiselijke omstandigheden een noodzakelijke voeding 
gedurende de behandeling niet zeker is. 

De bestaande Finseninrichtingen in Nederland zijn dermate ge
outilleerd, dat zij de voorkomende lupuspatiënten tot dusver 
kunnen behandelen. Een groot bezwaar voor de patiënten blijft 
daarbij echter het veelvuldig heen- en weer reizen bij de lang
durige behandeling. Bij opneming in een inrichting zou de be
handeling veel intensiever en dus de kuur korter kunnen zijn. 
Maar deze inrichtingen kosten veel geld. En daarom is decen
tralisatie der Finseninrichtingen in dezen tijd van financieele 
depressie mijns inziens het meest practisch te noemen. Het meest 
gewenscht evenwel ware de oprichting van een groot centraal 
lupusinstituut, waar de patiënten door in lupusbehandeling ge
specialiseerde artsen kunnen worden behandeld. Ik reken onder 
deze artsen: dermatologen, neus-, keel- en oorartsen, oogartsen 
en longspecialisten; ook het overige personeel zal terzake kun
dig moeten zijn. Aan de werktherapie voor de patiënten zal 
groote zorg moeten worden besteed. Een centraal, eenvoudig 
ingericht kinderhuis zal bij het centrale lupusinstituut moeten 
worden opgericht. Voor lupuslijders, die dermate verminkt zijn, 
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dat zij niet meer in de maatschappij kunnen verkeeren, zal op 
de terreinen van het centrale instituut een tehuis moeten worden 
ingericht. 
Ook Nederland zal moeten medewerken aan het totstandkomen 
van internationale lupusinrichtingen in streken, die bijzonder ge
schikt zijn voor de behandeling van tuberculose (in de bergen 
en aan de Middellandsche Zee). Het laatste besluit van de 
internationale commissie eischt geregelde controle van den be
handelden patiënt met het oog op recidieven en het ontstaan 
van carcinoom. Ook hierbij zal de medewerking van de huis
artsen niet gemist kunnen worden. 

SAMENVATTING VAN HET EIGEN ONDERZOEK. 

Een enquête over lupus vulgaris in Noord-Holland in 1935— 
1936. 
Een enquête over lupus vulgaris in Zuid-Holland in 1937. 

De resultaten waren als volgt: 
In N.H. 179 mannen, 391 vrouwen, totaal 570 lupuspatiënten 
In Z.H. 265 mannen, 468 vrouwen, totaal 733 lupuspatiënten 

Totaal 444 mannen, 859 vrouwen 1303 lupuspatiënten 
(in de beide provincies) 

Onder de twintig jaar werden 806 (62 %) van onze lijders 
manifest ziek, 429 daarvan voor het elfde jaar; na het zestigste 
nog 9 patiënten. Van 1079 patiënten werd ons opgegeven, na 
hoeveel jaar zij in behandeling kwamen n.1.: van 456 (42 %) 
binnen 4 jaar (volgens Axel Reijn: met jongen lupus), en 623 
(58 %) na 4 jaar (met ouden lupus). 
792 patiënten (60%) waren in behandeling in instituten met 
Finsenarmamentarium. 31 gevallen van carcinoom werden ons 
opgegeven (2.4 %). Van deze 1303 patiënten woonden er 684 
i n  d e  3  g r o o t e  s t e d e n  ( 5 2 . 6  % ) .  
In N.H. komt één lupuspatiënt voor op 2877 inwoners. 
In Z.H. komt één lupuspatiënt voor op 2875 inwoners. 
Het aantal mannelijke patiënten staat tot het aantal vrouwe
lijke als 1 : 1.93. 
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Nemen we de grens bij 20.000 inwoners, dan staan Stad en 
Platteland tot elkaar: absoluut 1 : 0.5 

relatief 1 : 1.58. 
En nemen we de grens bij 5.000, dan staan Stad en Platteland 
tot elkaar: absoluut 1 : 0.24 

relatief 1 : 1.97. 
(Voor zoover niet afzonderlijk vermeld, zijn Noord- en 
Zuid-Holland steeds tezamen genomen). 
Hieruit volgt, dat onze cijfers het bewijs leveren, dat voor 
Noord- en Zuid-Holland tezamen, relatief de lupus op het 
platteland overweegt. Er is een merkwaardige overeenkomst 
in de beide provincies, wat betreft het voorkomen van lupus
patiënten op het totaal der bevolking, n.1.: 
In N.H. komt 1 lupuspatiënt voor 2877 inwoners; 
In Z.H. komt 1 lupuspatiënt voor op 2875 inwoners. 
Om deze reden konden wij de beide provincies vaak tezamen 
nemen. 

Neemt het aantal nieuwe aanmeldingen af? 

Onze enquête strekte zich uit over ruim één jaar, de gestelde 
vraag is dus niet nauwkeurig te beantwoorden. 
Het lupusinstituut te Amsterdam gaf ons cijfers, waaraan 
grafiek XIII8 ontleend is. 

Amsterdamsche Lupusinstituut. 

Afname van aanmeldingen 
ter behandeling van lupus. 
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