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VOORBERICHT
bij de tweede druk van Dr H. Pinkhof
Wie een woordenboek als het hier den lezers aangebodene tracht samen te stellen, zal zich
als eerste doel stellen het vervangen van een aantal kunsttermen van vreemden oorsprong door
Nederlandsche. Bij pogingen daartoe blijkt het echter spoedig, dat het voor vele dezer termen
niet mogelijk is, anders dan op gedwongen wijze een Nederlandsche vertaling te vinden, en
zoo dat al mogelijk was, zou het gebruik daarvan toch geen aanhangers vinden. Voor de meeste
vakgenooten immers zou een vertaling dier Nederlandsche woorden in de meer gebruikelijke
vreemde uitdrukkingen noodig zijn, terwijI bovendien door het algemeen gebruik van zulke
Nederlandsche uitdrukkingen het lezen van geschriften, waarin de thans gebruikelijke worden
gebezigd, en nog meer het lezen van geschriften in vreemde talen sterk zou worden belemmerd.
In het straks nog te noemen woordenboek van Bauwens is er ernstig naar gestreefd, voor elk
vreemd woord een Nederlandsche vertaling te vinden. Maar deze te vroeg gestorven strijder
had naast de voorlichting zijner vakgenooten nog een ander doel voor oogen: aan te toonen,
dat de Nederlandsche taal in alle opzichten rijk genoeg is om voertuig der wetenschap te zijn.
Van zijn vertalingen zal men in de eerste letters van ons woordenboek hier en daar voorbeelden
aantreffen (dat van B a u w e n s is nl. slechts tot in de C voltooid), maar in het algemeen hebben wij
ons ervan onthouden, nieuwe Nederlandsche woorden te bedenken of te trachten, oude uitdrukkingen in de vaktaal te doen herleven. Toch zijn sommige van die oude — althans naar het
schijnt door de jongeren niet meer gekende — woorden genoemd, die dikwijls op kernachtige
wijze het kenmerkende van een Iichaamsdeel, een ziekte weergeven, bijv. karteldarm, kronkeldarm, nuchtere darm, buikloop, enz.; ook wel woorden, die de arts soms uit den volksmond zal
vernemen zonder ze te verstaan, bijv. „stijg" voor hordeolum.
In hoofdzaak is ons woordenboek echter gegroeid tot een eenvoudige Iijst van uitheemsche
vaktermen, die, waar ze niet konden worden vertaald, althans in het Nederlandsch zijn verklaard
en hierbij heb ik mij ten minste beijverd, de Nederlandsche taal geen onrecht aan te doen.
Bij de keuze der uitdrukkingen heb ik mij laten leiden door wat in een aantal woordenboeken *) wordt aangetroffen. „Een woordenboek is een geoorloofd plagiaat in alphabetische
volgorde", en zelfs deze uitspraak is een plagiaat van wat ik onlangs in een woordenboek heb
aangetroffen. Toch zijn de hieronder genoemde bronnen niet slaafs gevolgd. De omvang van dit
boek zou daardoor veel grooter zijn geworden dan een boek in onze beperkten Iezerskring mag
worden, wil het voor verspreiding vatbaar zijn. Een keuze moest worden gedaan en wel in dien
zin, dat uitdrukkingen waarvan de bewerker meende, dat de meeste Nederlanders ze toch niet
in hun lectuur zullen aantreffen, werden weggelaten. Hierdoor kan misschien nu eens te veel,
dan weder te weinig zijn gegeven, maar deze fouten schijnen mij onvermijdelijk. Dan is het hier
en daar voorgekomen, dat een in een der woordenboeken gevonden verklaring den bewerker
voorgelicht door zijn raadslieden, minder juist voorkwam. Dan werd een andere verklaring gegeven. Verder werden een aantal uitdrukkingen, die gedurende de jaren der bewerking in boeken
of tijdschriften werden aangetroffen en niet voorkwamen in een der geraadpleegde woordenboeken, in het onze opgenomen.

*) Deze woordenboeken waren : Arend s-H a h n-H o Ifert, Spezialitaten and Geheimmittel. — Kelly and Burr ag e, American medical biographies. — G. M. Gou Id and R. J. E.
Scott, The practitioners' medical dictionary. — G. M. Gould, Pocket medical dictionary. —
Larou sse Medi ca I illustre. — W. Marl e, Taschenwarterbuch der medizinischen Fachausdriicke fur Nichtarzte insbesondere fur das Krankenpflegepersonal. — Dorian d, The american
illustrated medical dictionary, 10th edition. — G u tt m an n, Medizinische Terminologie. —
P. d e Te r r a, Vademecum anatomicum. — A. A. J. Q u a n j e r, Medisch woordenboekje. — F.
Visse r, Volksnamen voor geneesmiddelen, chemicalien en drogerijen uit oudere en nieuwere
literatuur en uit de praktijk. — J. Starcke, Lijst van elgennamen in de klinische terminologie.
— L. M. Baale en C. H. Baal e, Handboek van vreemde woorden en uitdrukkingen. — G a-
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Bij dit alles werd de bewerker bij den eersten druk ter zijde gestaan in de eerste plaats door
de leden der commissie voor de geneeskundige vaktaal van het Nederlandsch Tijdschrift voor
Geneeskunde, de h.h. Prof. G. v. R ij nber k, Prof. A. Kluyve r, Prof. E. C. v. Lee rsu m en
wijien P. M u n t e n d a m, die het geheele boek hebben doorgelezen en aan wie hij vele wenken
te danken heeft, waarmede hij vaak rekening heeft kunnen houden. Vooral Prof. Kluyver heeft
hem bijzonder verplicht, ook door een korte verhandeling (die op dit „voorbericht" volgt) over
de afleiding der woorden ten behoeve van het werk of te staan. In de tweede plaats hebben de
heeren Prof. Te ndeloo en Dr. C. T. van Valken bur g, ieder op zijn gebied, den bewerker,
telkens als hij hun hulp inriep, bereidvaardig ingelicht. Hun alien brengt hij daarvoor hartelijk dank.
En bij dezen tweeden druk is het mij aangenaam, ook aan vele collega's en andere belangstellenden dank te mogen zeggen voor hunne weiwillende opmerkingen en wenschen, waarmede zoo
goed mogelijk rekening is gehouden.
Terwiji aan de eerie zijde zooveel mogelijk is vermeden, beschrijvingen en bijzonderheden
te geven, waardoor het werk een verkorte encyclopaedia zou zijn geworden, wat niet de bedoeling was, zijn de omschrijvingen toch niet al te kort gesteld. Ook hier is getracht, twee klippen
te ontzeilen. Het kwam ons voor, dat eenige inlichting omtrent een gebezigd woord den arts
of student niet onwelkom zou zijn.
Een kort woord over het Aanhangsel. In tegenstelling met andere woordenboeken heb
ik daarin samengebracht de persoonsnamen, die in vaktermen voorkomen. lk meende daarmede
een dienst te doen aan hen, die, gelijk zoo vaak gebeurt, een persoonsnaam ontmoeten, Welke
gebezigd is in plaats van een omschrijving van een verschijnsel of bewerking, en nu alles van dien
aard achter in het boek bijeen kunnen vinden. De keuze der op te nemen namen was moeilijk.
Niet ie,dere naam, die bijv. aan een — misschien spoedig obsolete — reactie verbon4en is, kon ik
opnemen. Het aantal namen in het Aanhangsel is toch al groot. Doch het gevaar is niet gering,
dat belangrijke namen achterwege zijn gebleven, minder belangrijke zijn vermeld. Bij de korte biographische gegevens, zooveel mogelijk bij elken naam medegedeeld, heeft Dr. M. A. v. A n d e I
mij welwillend bijgestaan.
Vorm en inhoud van het werk blijven voor verantwoording van den ondergeteekende.
Geneesmiddelen zijn niet in het woordenboek opgenomen. Die zijn, ook in alphabetische
volgorde, in andere Nederlandsche werken te vinden, en de namen van nieuwe geneesmiddeI en, die jaar op jaar in onze tijdschriften en boeken worden genoemd, zijn z•56 talrijk, dat zij telkens een herziening van het woordenboek noodzakelijk zouden maken; veel vaker dan deze
met mogelijkheid zou kunnen worden uitgevoerd.
Aanmerkingen, wenschen of wenken van de lezers zullen alweder dankbaar in ontvangst
worden genomen. Eenige toevoegingen laat ik op de verhandeling van Prof. Kluyver volgen.
Amsterdam, 1935

H. PINKHOF

b I e r's Latijnsch geneeskundig woordenboek. — E. 0 b e r n d a rff e r, Roth's klinische Terminologie. — L. C. E. E. Fock, Natuur- en geneeskundig etymologisch woordenboek. — L. L a n-

douzy en F. Jay! e, Glossaire medical. — H. Triepe I, Die anatomischen Namen, ihre Ableitung und Aussprache, — L. Bauwen s, Nederlandsch woordenboek en kunstwoordenboek der
geneeskunde, heelkunde, artsenijbereidkunde en hulpwetenschappen. 14 afl. — Index C at aI og u e of the Surgeon General of the U.S. Army. — A. Hirsch, Biographisches
Lexicon hervorragender Aerzte aller Zeiten und Volker. — E. Littr 6, Dictionnaire de Medecine,
XVII Ed.

VOORBERICHT
bij de derde druk
De enige goede manier om een bestaand woordenboek bij te houden, is het potlood ter hand
te nemen bij al wat men leest, van de eerste dag af nadat de Iaatste druk is verschenen, om zonder
verzuim op te tekenen wat nodig is. Dit heeft Pinkhof dan ook gedaan voor deze derde druk, tot
hij, ondergedoken en opgejaagd, zich dan bier dan daar moest schuil houden. Zelfs toen heeft hij
het maken van voorlopige aantekeningen nog voortgezet, al was het ten slotte op half verscheurde
kalenderblaadjes, blocnote-velletjes, postrecutjes en wat niet al. Verdreven van huis en gebannen
van de straat was hij niet meer in de gelegenheid om zijn eigen boekerij te raadplegen of in openbare bibliotlieken zijn aantekeningen uit te werken. Maar kort voor zijn dood, nadat de vijand
hem in 1943 in zijn greep had gekregen, heeft hij nog kans gezien om deze kostbare gegevens
den uitgevers in handen te spelen. Nadien gaapt evenwel een leemte van verscheidene jaren.
Om deze leemte zo goed mogelijk aan te vullen heb ik het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde doorgelezen van 1942 af en wat er van het Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch India is verschenen sinds 1940. lk heb er van afgezien ook nog de specialistische vakliteratuur door te zien. Dat zou het verschijnen van deze nieuwe druk al te zeer hebben vertraagd.
Het gevoig van deze methode is, dat termen, die toevallig voorkomen in de genoemde jaargangen, zijn opgenomen, en andere niet, die misschien even belangrijk zijn; maar wat ik uit die
meestgelezen bladen met hun referaten en verenigingsverslagen heb kunnen putten, behoort
toch zeker tot het meest actuele, wat den gebruiker van dit woordenboek het meest welkom en
nuttig zal zijn.
Bij de keuze van al of niet opnemen heb ik mij laten leiden door de gedachte: hoe maak ik
den beginnenden medicus het lezen van zijn voornaamste vakliteratuur gemakkelijker? lk heb
daarom vooral aandacht geschonken aan: 1. Woorden en uitdrukkingen in vreemde — niet alleen
kiassieke — talen. 2. Omschrijvingen van ziekten, symptomen, syndromen, die alleen worden
aangeduid met de naam van hem, die ze het eerst heeft beschreven. Dit gebruik neemt hand over
hand toe en is voor de lezer hinderlijk, vooral als men bespeurt, dat b.v. de een onder ziekte van
Landouzy verstaat de ziekte van Weil en de ander typhobacillose. 3. Afkortingen, die ook in grote
getale in zwang zijn, wellicht ten gevolge van het herhaalde verzoek der redacties om beknoptheid
wegens papierschaarste. Ongetwijfeld wint men veel plaats als men twintig maal in een verhandeling mag schrijven „Doca" in plaats van desoxycorticosteronacetaat, maar voor de lezer wordt
het er niet gemakkelijker op, vooral wanneer men bedenkt, dat b.v. de ene schrijver onder A.P.P.
verstaat anti-perniciosa-principe en de ander aneurine-pyro-phosphaat.
Met dit al kreeg ik onder dit werk meer en meer het gevoel, dat ik nog meer dan Pinkhof,
misschien wel te veel, afzakte van woordenboek naar encyclopaedie, tot ik op een goede dag bij
het lezen een klacht vond over deze moeilijkheden in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde met de volgende ontboezeming : „Naar ik vermoed zijn er vele collegae met mij, die zouden
wenschen, dat de artikelen in ons Tijdschrift meer bevattelijk voor den doorsnee-medicus worden
geschreven dan helaas vaak het geval is". 1)
Dit heeft mij de vrijmoedigheid gegeven om op deze weg voort te gaan en ik hoop er den
lezer enig gemak mee te hebben verschaft.
Evenals in de vorige drukken zijn geen namen van geneesmiddelen opgenomen, daar men die
kan vinden in andere werken. Toch kon ook in dit opzicht de grens niet scherp worden getrokken:
wat toch in het ene geval als geneesmiddel wordt gebruikt, is in het andere een factor of product
van de stofwisseling, zoals de vitaminen en hormonen.
Op verzoek van de Uitgevers heb ik op de woorden, afgeleid van het Grieks of Latijn accenten
geplaatst, voorzover dat nodig is voor de juiste uitspraak; de niet-klassiek gevormde lezer kome
daardoor evenwel niet in de waan, dat deze accenten ook werden of worden geschreven. Ook zal
hij hiermee voor de uitspraak slechts ten dele geholpen zijn en zal het hem wellicht nog moeilijk

1) J. de Mol van Otterloo, Ned. Tijds. v. G., 1946, bl. 1058.
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vallen in te zien, waarom men genesis zegt en genese, hemiplegia en hemiplegie, herniotOmia
en herniotomie, hypostasis en hypostase, mania en manle, paralysis en paralse, prothesis en prothese enz.
lk richt gaarne een woord van dank tot een aantal collega's — te veel om op te noemen — die
mij hebben bijgestaan met hun specialistische kennis; in het bijzonder wil ik mijn dank betuigen
aan Dr Th. E. de Jonge, die de terminologie van de tandheelkunde voor deze druk heeft geschoeid
op moderne leest.
Bij de bewerking van deze druk heb ik veel nut gehad van de Spaanse Diccionario terminolOgico de ciencias medicas van L. Cardenal, die is verschenen in het begin van 1947 en van het
American Medical Dictionary van W. A. Newman Dorland, waarvan de nieuwste druk het licht
heeft gezien in het eind van dat jaar en ook wel van Osler's Principles of Medicine van 1947 en van
het Deense Klinisk Ordbog van Secher, hoewel dit van wat oudere datum is.
Ondanks al deze huip geef ik deze nieuwe druk niet zonder schroom aan de openbaarheid
prijs: als oogarts heb ik mijn leven lang mijn belangstelling hoofdzakelijk gericht op een klein
gedeelte van de geneeskunde, zodat ik niet de aangewezen man ben om een taak van algemene
aard zoals deze op mij te nemen. lk heb dit dan ook alleen gedaan omdat zich daartoe geen beter
bevoegde aanbood; ik hoop, dat deze zal worden gevonden voor de volgende druk, om ter ere van
Pinkhof en ten gerieve der geneeskundigen al datgene te verbeteren, waarin ik mocht hebben
gefaald.
Amsterdam, Sept. 1948

G. J. SCHOUTE

EENIGE OPMERKINGEN OVER TERMEN
IN DE GENEESKUNDE 1)
Onder de termen die de heer Pinkhof in zijn woordenboek heeft opgenomen, zijn er eenige
Fransche, Duitsche, Engelsche, ook eenige uit andere moderne talen; doch de meeste zijn rechtstreeks ontleend aan het Grieksch of het Latijn, of uit elementen van die beide talen gevormd.
Het zou van belang zijn na te gaan, hoe de wetenschap zich van deze elementen bedient om aan
hare steeds nieuwe behoeften te voldoen. Immers men kan niet verwachten, dat zij zich daarbij
angstvallig zal richten naar de eischen van de woordvorming in den classieken tijd, want zij zou
het zich dan dikwijls zeer moeilijk maken, en dat zonder noodzaak: haar doel is alleen termen
te vinden die bruikbaar zijn in hare practijk, en zij kan zich daarbij iedere vrijheid veroorloven
die zij verkiest; wilde iemand van dezen of genes term beweren, dat de oude Grieken of Romeinen
hem als barbaarsch of onverstaanbaar zouden hebben afgekeurd, dan zal de man der hedendaagsche
wetenschap zich dat verwijt niet aantrekken: men heeft de classieke taal niet willen nabootsen,
doch men heeft er zich van willen bedienen. In de volgende regelen zou ik hierover enkele opmerkingen willen maken.
Het eerste wat een leek moet treffen, is dat Grieksche elementen zeer vrij met Latijnsche
in een woord worden verbonden. Het Grieksche suffix -itis, ais in arthritis, enteritis enz.,
wordt ook gebruikt in woorden als alveolitis, capsulitis, cavernitis, conjunctivitis, duodenitis, fibrositis, fo lliculitis en vele andere. Evenzoo vindt men Latijnsche
elementen verbonden met -Om a 2), dat evenais -it is oorspronkelijk alleen in Grieksche woorden voorkomt: acervuloma, fibroma, folliculoma, granuloma, lupoma, papilloma.Hetzelfdevindt men bij-Osis(-ose):excementosis,furunculosis, hallucinose.
Omgekeerd ziet men lat. -a I is achter Grieksche elementen, ais in derm aa I, epidermoid aa I,
neu raa I, en inzonderheid in samengesteide uitdrukkingen ais en dochond raal, endone uraa I, parenteraa I, intr ad ermaa I; dit laatste is gevormd met een Latijnsch voorzetsei
en een Grieksch substantief, terwiji b.v. e p i d u raa I een Grieksch voorzetsei heeft waarvan
een Latijnsch woord afhangt. Embryon as I moet men niet beschouwen ais onmiddellijk van
een Grieksch woord afgeleid, want in de middeleeuwen heeft men het Grieksche neutrum e mbruon veranderd in een Latijnsch masculinum embryo (gen. embryoni s), waarvan e mb ryonalis regeimatig is gevormd.
Dikwijls zal een leek in de verbinding van Latijnsche en Grieksche elementen niets vreemds
vinden: wie automobiel kent, zal Been aanstoot nemen aan au to co n d u ct i e, -i nfe ct i e,
-suggest i e enz., en b.v. e le ct ro- is ais eerste lid zoo gewoon, dat niemand er op let, of het
tweede lid nu een Grieksch woord is of niet: electrocutie, -motorisch, -pu nctu u r
enz. vindt hij even goed als e I e ct rot herapie of welke andere uitdrukking met een Grieksch
woord als tweede lid. Evenmin zal men zich over het willekeurig gebruik der suffixen al te zeer
verwonderen: conjunctivitis of duodenitis vindt een leek eerst vreemd, doordat die
termen voor hem niet alledaagsch zijn, maar hij vindt niets bijzonders in de tallooze woorden
op -ismus (-i s m e), waarin die Grieksche uitgang achter allerlei niet-Grieksche woorden is ge-

1) De hieronder genoemde voorbeelden zijn bijna alle genomen uit het eerste gedeelte van
het woordenboek van den heer Pinkhof; eene proef daarvan — niet de laatste — heb ik onder
de oogen gehad.
2) De Grieksche lange e en o zijn in de transcriptie voorgesteld door d en o.

voegd: wie d et erminisme en Darwinisme goedkeurt, zal toch geen bezwaar hebben tegen
infantilismus en dgl. In -is m e, -ose, -oo m (om slechts deze gevallen te noemen) gebruikt
men de uitgangen niet in den zuiver Griekschen vorm, maar in den vorm dien de woorden hebben in het Fransch (of in andere talen die het Fransch zijn gevolgd), en men heeft dus naast elkander morphinismus en morphinisme, cirrhosis en cirrhose; wellicht dat bij ongewone termen meer de Grieksche, en bij vaak voorkomende meer de Fransche vorm van het
suffix wordt gezegd. Bij woorden die men zich kan voorstellen als afgeleid met lat. -a r i s of -a riu s
gebruikt men vaak den Franschen vorm -a i re (in het Nederlandsch geschreven -a i r): a l y e oI ai r, baci I I ai r, bu I bai r, cere be I I ai r; zoo is men er (blijkbaar in navolging van het Duitsch)
toe gekomen ook te spreken van fa miliai r, hoewel een dergelijk woord in het Fransch niet
voorkomt (voor lat. fa miliaris heeft het Fransch fa milie r, en men heeft van fa milia ook
gevormd familia I); fr. d e I et e re schrijft men als d e I et a i r, wat geheel verkeerd is, en misschien maakt men in nog andere gevallen van dit suffix een gebruik dat niet door het Fransch
wordt bevestigd.
Tot dusverre is alleen gesproken over het felt, dat de elementen die met elkaar worden
verbonden, niet altijd behooren tot dezelfde taal. Een ander punt is, aan welke regels men zich
houdt bij de verbinding van zulke al of niet gelijksoortige elementen. Hier kan in de eerste piaats
lets warden opgemerkt over het gebruik van de Grieksche praefixen a- (of an-), dys- en e u-;
het eerste duidt de afwezigheid van iets aan, het tweede een ongunstigen toestand, het derde
een gunstigen. In agenitalisme, apinealisme, apituitarisme ziet men a- verbonden
met Latijnsche woorden, in ag eusis met een Grieksch woord, en dit geval moet in de eerste
plaats worden beschouwd. Ag eusis beteekent volgens het woordenboek „verlies van den
smaak" (g eusis). Maar b.v. apoli s, van poli s, vaderstad, vaderland, beteekent niet het „verlies van het vaderland", doch het is een adjectief, en beteekent „geen vaderland (meer) hebbende", evenals b.v. at h eos beteekent „geen god hebbende", dus „goddeloos" of ook „van
god verlaten". Volgens die analogie van het Grieksch zou men dus voor ag e u s is de beteekenis
verwachten „geen smaak (meer) hebbende"; doch een abstract woord als dit, dat volgens zijne
afleiding beteekent „de handeling van het smaken", kan in het Grieksch niet als tweede lid met
een voorafgaand element worden verbonden. Evenmin dus kan in het Grieksch een woord bestaan als dysacusi s, dat volgens het woordenboek een term is voor „vermindering van het
gehoor", noch d ys hidrosis in den zin van „afwijking in de zweetafscheiding". Een zoo zonderlingen vorm als b.v. apinealisme zou men misschien eer kunnen verdedigen dan ag eusis.
Want iemand die niet eene glandula pinealis heeft, zou men kunnen noemen apin ea I is, en
van den stam daarvan zou men weer apinealisme kunnen willen afleiden. Met a-, dys- en
e u- vormt men dus van substantiva zoogenaamde possessieve adjectiva, en deze manier van
woordvorming komt in het Grieksch telkens weer in toepassing.
De dood heet than at os, en euthan at os beteekent dus „een zachten dood hebbende";
de gemakkelijke dood zelf of de toestand van hem die zonder pijn sterft, heet euthanasia,
dat van euthan at o s is afgeleid, en in het woordenboek is vermeld; euthan as i a is dus niet een
samenstelling met than as i a, dat geen woord is. Zoo worden in het Grieksch een menigte
woorden gevormd op -i a, en daarnaast vele op -e i a (het verschil hangt of van den vorm van het
adjectief dat als stamwoord is gebruikt). Doordat gr. e i al spoedig tot I is geworden, en in het
Latijn dan ook met i worth aangeduid, zijn die twee klassen van afleidingen niet altijd goed te
onderscheiden in de jongere talen waarin zij zijn overgenomen, en in het Fransch eindigen al
die woorden op -i e; die klank heeft dan in het Fransch het hoofdaccent, en deze uitspraak is bij
ons nagevolgd. Men zegt dus dyspe psi e en ast heni e, hoewel deze twee woorden niet op
dezelfde wijze zijn gevormd, en terwijl de oorspronkelijke vormen dan ook met verschillenden
klemtoon bij ons worden uitgesproken (d sype ps i a en asthenia of ast henei a). Van deze
woorden, die uit verschillende elementen bestaan en eindigen op -i e of -i a, zijn er in dit woordenboek natuurlijk een zeer groot aantal te vinden, en vele daaronder zijn terstond duidelijk,
hetzij dat zij rechtstreeks uit het Grieksch komen of dat zij zuiver naar analogie van andere Grieksche woorden zijn gevormd. Men ziet terstond, dat zij volstrekt niet altijd beginnen met a-,
d ys- of e u-, maar vaak ook met een naamwoord: want ook een samenstelling van twee nomina
heeft vaak possessieve beteekenis; menigeen herinnert zich uit zijn schooljaren, dat rhod od a kt u los niet beteekent „rooskleurige vinger", maar „rooskleurige vingers hebbende".
M i k ro kephalos beteekent dus „een klein hoofd hebbende", en vandaar de term m ic r o c e p h a I i e, „abnormale kleinheid van den schedel"; m o n o p h t halm o s is „een oog hebbende", en vandaar monophthalmi e. Het spreekt vanzelf, dat men woorden op -i e vormt
en daarbij het adjectief overslaat: „onregelmatigheid der pupil" b.v. heet d ys co r i e, dat men
onmiddellijk vormt van d us- en korE (pupil), en dat goed is gevormd, ook al zou nooit iemand
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een adj. d uskoros hebben gebruikt. Het eenige waarop men heeft te letten is, dat wanneer
de Iaatste medeklinker van den stam van het substantief een t is, deze t voor -i a overgaat in s:
zoo in het reedsgenoemdeeuthanasia(naastthanatos);ookdyschromasie(van chri5ma,
stam chrOm at-) kan goed zijn, hoewel dyschromie misschien beter is (vgl. an haemi e, gr.
anhaimi a, van haim a, gen. haimatos). Men vindt in het woordenboek echter ook ach rom at i a en dichro nn at i e; doch weer volgens den regel a n e ros i e (van er g s, e rOtos); ook
a g a lact i e; men zou verwachten ag a lax i e (dat Littre echter minder goed vindt). Doch deze
regel, waarop men ook in het Grieksch wel uitzonderingen maakt (vgl. b.v." a u to m at i a van
auto matos) is in de practijk van niet veel belang. Er zijn dus een aantal van deze woorden,
waarin het tweede lid een substantief is, die in hunne vorming volkomen duidelijk blijven, en
van zulke termen als anhaemie, acetonhaemie, aegophonie, melancholia en duizend
andere is niets te zeggen, althans niet in het algemeen; want let men op allerlei bijzonderheden,
dan valt er genoeg op te merken. Men heeft b.v. een woord gevormd uit I e u kos en hai ma;
moet dit zijn I e u kae mi e (of 1 e u cae m i e) dan wel leuchae m i e? De practijk heeft het eerste
gekozen, doch in cach ex i e b.v. ziet men, dat de k voor de h, waarmede het tweede lid begint,
in ch overgaat, en zoo vindt men ook bij Plato leucheimon ei5, in het wit gekleed zijn: I e uch ae m i e zou dus formeel beter zijn geweest, doch het is te begrijpen, dat de wetenschap,
die duidelijkheid meer verlangt dan grammatische juistheid, het eerste lid liever onveranderd
heeft gelaten. Tot deze groep behooren ook apnoia en duspn oi a (d ys pnoea), aismede
woorden zooals blennorrh oe a, d acryorrhoea enz.: ook deze zijn met -i a afgeleid van adjectiva met possessieve beteekenis, waarvan het tweede lid is -p n o o s of -r h o o s, substantiva
waarvan het eerste beteekent „geblaas", het tweede „vloed, stroom"; d iar r hoea moet zijn
afgeleid van d i a r r h o o s, dat „doorstrooming", „kanaal" beteekent.
In een andere groep van woorden, wier eerste lid een substantief is, heeft het tweede blijkbaar eene verbale kracht: zoo de vele die schijnbaar eindigen op -g raphi e, -I og i e, -p hag i e,
-s co pi e, -tomie (of -e ct o m i e). Deze zijn in beginsel gevormd van samenstellingen met -g r ap h os, -log os, -p hag os enz. De waarheid is, dat het Grieksch vele van dergelijke composita
heeft met als tweede lid een verbaal woord, gelijkstaande met een tegenwoordig deelwoord, dat
echter vaak niet anders dan in zulke samenstellingen is te vinden. In het woordenboek zijn dan
die verba dikwijis opgegeven in den vorm van het praesens (bij woorden op -tom i e b.v. wordt
dus vermeld t e m n 6), omdat het te lastig zou wezen telkens nauwkeurig te zeggen, hoe men
zich de vorming moet voorstellen. Hierbij behooren ook de talrijke woorden met -phobi e,
in beginsel afleidingen van woorden op -p ho bos, welk element men hier dus eigenlijk niet
moet opvatten als pho bos, vrees, maar als gelijkstaande met een tegenwoordig deelwoord:
dit blijkt uit het accent in het Grieksch. In oude woorden als h u d roph o bos 1), waarvan h ud ro phobi a, heeft men het model; en nu zet men eenvoudig -phobic achter elk woord dat
men verkiest: aleu ro-, bat ho-, keraunophobie enz.; het gevolg is geweest, dat p ho bi e
zelfs de algemeene naam wordt voor zulke aandoeningen, ofschoon zulk een woord nooit in het
Grieksch heeft bestaan.
Nog een derde groep moet worden vermeld: hoe is b.v. te verklaren a n aest h es i e? Het
staat naast a i st h Es i s, doch is niet daarvan gevormd. In het Grieksch is deze regel: indien een
verbum wordt samengesteld met een zgn. praeverbium (a n a-, e k-, p e r i-, h u p o- enz.), dan
wordt de naam der handeling van het compositum op dezelfde wijze gevormd als van het simplex: dus thesis van tit hê m i, en hu pot hes i s van hu potith a mi; doch bij samenstelling
met andere elementen wordt met -i a een woord afgeleid van den stam dien men vindt in het
verbale adjectief op -tos of in de afleiding op A é
- s. Het „stellen, instellen" heet thesis, doch
het „instellen van wetten" heet niet nom ot h esi s, maar no m ot hes i a (no m ot het Es is de
„wetgever"). Om aan te duiden het „niet-gevoelen" kan men natuurlijk niet an- plaatsen voor
,a i st hêsis, doch men moet een afleiding maken van anal st h êtos, geen gevoel hebbende,
en die afleiding is (met den reeds genoemden overgang van t in s) anaist h 'C' s i a. Van g euo,
van iets proeven, is gevormd geusis, de smaak; het verbale adjectief geustos, en daarvan
komt in het Grieksch voor de afleiding ag e ust i a, het niet van iets proeven of geproefd hebben:
de vorm ag eusie, in het woordenboek vermeld, is dunkt mijtegen de analogie; doch het spreekt
vanzelf, dat naast geusis een vorm ag eusie veel aangenamer is dan ag eusti e. Van p I assO
is afgeleid p las is, en volgens den regel zou diezelfde vorm moeten voorkomen in de afleidingen
van a n a-, m eta p I assO, doch het woordenboek geeft anapl as i e, m eta p Iasi e: er is blijkbaar een sterke neiging om de termen op -i e te laten eindigen, doordat er reeds zoovele zijn
1) Het Grieksche accent valt op de voorlaatste lettergreep.
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die dezen uitgang regelmatig hebben. Dit -p las i e komt dikwijls voor: a p las i e, hetero-,
h o m o i o-, h y per-, n e o p Iasi e enz. Doch het woord op -t o s, dat van den verbalen stam is afgeleid, luidt p I astos, vandaar a p I as tos, ongevormd; en hiervan is in het Grieksch weer afgeleid ap lasti a: a p Iasi e is tegen den regel. Het woordenboek vermeldt g en o p last i e (zekere
operatic aan de wang), en hier vindt men den juisten vorm. Intusschen begrijpt men ook hier
weer, dat de analogie met sommige andere woorden het gebruik van -p Iasi e heeft begunstigd,
hoewel de zoo gewone samenstellingen met plasti ek een voorkeur voor - p last i e hadden
kunnen verkiaren. Dat a p raxi e, at ax i e, at a r ax i e denzelfden medeklinker hebben als praxis,
taxis, t a raxi s, is dus, evenals bij anaesthesia naast aest h Es i s, niet daaruit te verkiaren,
dat men bij de afleidingen het simplex heeft gevolgd, doch uit het feit, dat uit kt in a p ra kt o s ataktos, ataraktos, in verbinding met -i a een x moest ontstaan.
Zoo wordt het ook duidelijk, hoe naast a po p I exi e staan hemipleg i e en vele woorden
die wellicht naar het model daarvan zijn gevormd: cyclo-, cysto-, g I osso-, irido-, m o n op I eg i e enz. Van p I êsso, slaan, treffen, is gevormd p I a ktos, en van a po p lb" ktos (van a pop I Esso) is met -i a afgeleid a po p I Ex i a; daarnaast heeft het Grieksch a po p I éxi s, ook in den
zin van „beroerte", als regelmatig nomen actionis van a po p I Esso. De stamvorm p I ag- komt
voor in het bvn h e m i p l e x (gen. -p I a g o s), half getroffen, en van dezen stam hamiple gis hemiplEg i a. Zoo is epilè ps i a gevormd van e pi lêptos, het verbale adjectief van e p iI am band'', en epi lê ps i a staat naast epila psis, het nomen actionis. De naam epi I e ps i e is
dus inderdaad in het oude Grieksch te vinden; maar het is of cata I e psi e met verandering
van de laatste lettergreep ontleend is aan kat alZpsi s, en ook ec la nn psi e is misschien minder juist, daar alleen eklam psis bekend is. Bij deze woorden zijn afleidingen op -is mogelijk,
want e pi-, ek-, kata- zijn praeverbia, en de samenstellingen daarmede hebben, zooals is opgemerkt, dezelfde soort van afleidingen als het niet-samengestelde werkwoord; doch is het
eerste lid van een andere soort, dan verwacht men een vorm op -i a: maar hoe zijn dan te verklaren woorden als h ae m at o-, lymph o-, my xo poi esis, enz.: moesten die dan niet eindigen
op - po i Esi a? Ook het classieke Grieksch kent zulke samenstellingen, en de regel daarvoor
is aldus: er zijn samenstellingen met -po i os, van dezelfde soort als die met -s ko pos en -to m os;
die met -poios beteekenen: datgene makende, voortbrengende wat het eerste lid noemt, b.v.
paidopoios, kinderen voortbrengende. Hiervan wordt een werkwoord afgeleid paidopoi er5, en daarvan kan weer de afleiding pai d op o i es i s worden gemaakt; hetzelfde begrip
kan ook worden aangeduid door van p a i d o poi o s met het gewone suffix -i a te vormen p a i d opoi i a. Derhalve zijn hae matopoiêsis enz. geheel volgens een analogie der classieke taal.
Er is nog een soort van woorden op -i a te vermelden, nI. die waartoe behoort ph i la nt h 1. 6 pia, van phi! an t h rii pos, waarin voor de opvatting der Grieken het eerste lid een verbale
stam is. De vele termen als acidophie I, jod ophie I, hyd ro phiel enz. zijn met deze analogie
in strijd: wel heeft het Grieksch woorden op -ph i Ids, als theophil es, maar hier heeft het
tweede lid de passieve beteekenis van „geliefd". lntusschen is ook buiten de geneeskunde en de
natuurwetenschap dat minder classieke gebruik van -p h i e I gewoon, want wij zeggen b i b I i oph i e I, germanophiel enz. Een voorbeeld van zulk een verbaal eerste lid geven woorden met
isch;ischuria is van ischouros, gevormd met ouro n, en beteekent „de urine tegenhoudend,
ophoudend"; ischaem i a, het tegenhouden van het bloed, bestaat evenzoo in het oud-Grieksch,
welke bijzondere opvatting de moderne wetenschap aan dit begrip ook moge geven. Het woordenboek geeft ook ischid rosis, „onderdrukking van het zweet". Dit laatste is stellig minder goed gevormd, want men moet als tweede lid hebben het woord voor „zweet", d.i. h i d rOs
(gen. h id rOtos). Daar het Grieksch b.v. kent e u h i d re) to s, letterlijk „een gemakkelijk zweet
hebbende, gemakkelijk zweetende", ziet men dat hid ras als tweede lid van een samengesteld bnw. ook in den vorm hid ratos voorkomt; men zou dus kunnen vormen het bnw. isch id rOtos, en daarvan zou kunnen worden afgeleid ischid ras i a. Men begrijpt terstond, dat het
toch in het Grieksch niet mogelijk is, achter den verbalen stam, die „tegenhouden" beteekent,
een woord in den nominatief te plaatsen, dat het voorwerp van dit werkwoord moet zijn, en
daarmede een samenstelling moet vormen. Het is echter duidelijk, dat niemand ooit de mogelijkheid van zoo iets heeft verdedigd, maar dat men eenvoudig, zonder zich om de taalregels
te bekommeren, een term heeft gemaakt dien elk dadelijk moest begrijpen, en waarin het vaak
gebruikte h id rasis ongewijzigd voorkwam. Hiermede zijn eenige voorname typen van abstracta genoemd; alleen is nog op te merken, dat woorden op -i a niet juist altijd samenstellingen zijn: naast enkelvoudige adjectiva en substantiva kunnen woorden op -i a voorkomen,
als b.v. m alaki a van malakos, pneumonia van pneumOn (het gewone woord voor „long"
is pleumon); zoo is diphtherie (van diphthera) even goed als diphtheritis, en van
addn zijn afgeleid ad enie en ad enitis. De substantiva, waarvan dergelijke woorden zijn ge-
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vormd, beteekenen altijd jets concreets, en de afleidingen zijn abstracta; zoo kan van phobos
niet phobie worden gevormd, en is p h o b i e alleen in de taal der wetenschap afgeleid uit een
aantal woorden die op -p h o b i e eindigen; zoo kan men zich in het Grieksch ook moellijk een
vorm voorstellen als h ad o n i e (in het woordenboek vermeld), en waarschijnlijk is deze slechts
gemaakt in tegenstelling met a h e d on i e, dat zich eer Iaat denken, al zullen de Grieken het ook
niet hebben gebruikt: het zou moeten zijn afgeleid van een bvn. a hEd on os.
Het is misschien de moeite waard thans een kleine reeks van termen na te gaan, en ik wil
daartoe nemen de woorden waarvan het eerste lid is gaster: verschillende bijzonderheden
kunnen daarbij ter sprake komen. Gastromalacie (vgl. cardio-, encephalo-, kerato-,
m ye lomalacie enz.). Al zulke termen duiden aan een verweeking van wat in het eerste lid
worth genoemd, en blijkbaar zijn zij alle gevormd door het woord malakia te verbinden met
den voorafgaanden stam. Zij zijn dus juist op dezelfde wijze gevormd als de woorden maag-,
he rse n ve rwe e ki n g, enz.,waarbij verweeking wordtgelijkgesteld met malakia (dat eigenlijk „weekheid" beteekent). Doch al zijn die termen voor de hedendaagsche practijk zeer geschikt, men zal niet kunnen zeggen, dat de Grieksche woorden hier volgens de analogie der
Grieksche taal met elkander zijn verbonden. Men zou wel een woord op -i a moeten hebben,
afgeleid van een bnv., doch dit zou niet zijn gastromalakos, maar het bvn. zou in dit geval
het eerste lid moeten zijn: vgl. b.v. malakostrakos, „met een dunne schaal"; men zou dus
denken aan een vorm malacogastria. Zoo worth in het woordenboek ook genoemd alcalopen ia, „alcaliverarming": dat al calo: geen Grieksch woord is, doet natuurlijk niet ter zake;
maar op te merken is, dat pen i a, „armoede", niet op deze wijze in het Grieksch als tweede
lid van een compositium voorkomt, en voor „bloedarmoede" wordt dan ook niet gezegd haem ato pen ia of haemopenia, maar de classieke taal heeft olighaimia, van olighaimos,
„weinig bloed hebbende". Van dezelfde soort als g ast ro m a lac i e is g ast ro m eg a I i e, doch
ook m eg a I og ast r i e, dat beter is, wordt in het woordenboek vermeld. G ast rad e n i t i s is
te beschouwen als een afleiding van gastrad an, en dit compositum voor „maagklier" is regelmatig. In gastroenteritis vindt men evenzoo een afleiding van een samengesteld woord,
doch hier zijn de twee leden in een andere betrekking tot elkander: men bedoelt eene ziekte
van, ,maag en darm"; ook deze soort van verbinding is in het Grieksch mogelijk. Minder duidelijk is voor een leek de term gastrosalivair, bestaande uit een Grieksch en een Latijnsch
woord met een Fransch suffix: waarschijnlijk beteekent die term „zoowel op gaster als op
saliva betrekking hebbende", en moeten dus ook hier de substantiva als copulatief verbonden
worden beschouwd. Dit is blijkbaar ook het geval met de eerste woorden in g astroh yste rot om i e en gastrojejunostomie, en deze samenstellingen, waarvan het tweede lid een verbaal
begrip is, geven aanleiding tot een nadere beschouwing.
Zij zijn van verschillende soorten: in het eerste geval is gaster het lijdend voorwerp van
het werkwoord in het tweede lid; vormen als gastrograaf, gastroscoop, gastrotomie
zijn regelmatig. Gastropexis en b.v. enteropexis staan tegenover cysto-, hepato-, nephropexie. Hierboven is opgemerkt, dat zulke verbale afleidingen in het Grieksch niet voorkomen als tweede lid van eene samenstelling: gastropexis is niet volgens den regel, en evenmin b.v. woorden als h ae m at e m es i s en haemoptysi s. Dit laatste is volgens sommigen gebruikt door Galenus, doch in het woordenboek van Stephanus leest men: „Neque hic neque
alio in loco ni fallor Galenus improbam istam formam usurpavit". Nog verder wijkt of g ast roptas is, want bier is gaster het onderwerp van de handeling die door ptas is wordt aangeduid (evenzoo vindt men in het woordenboek g lasso-, myelo-, nephroptOsis enz.). Zulke
formaties zijn in het Grieksch niet mogelijk: is het tweede lid een verbaal woord, dan moet
het eerste een object aanduiden van de handeling, althans niet het subject. G ast ropteis is worth
verklaard met „lage stand van de maag"; mij dunkt, dit begrip zou men hebben uitgedrukt door
met een bvn. voor laag eerst een adjectief te vormen dat beteekenen kon „eene laagstaande
maag hebbende", en hiervan zou men met -ia een substantief hebben afgeleid. Of wel, indien
men een verbaal substantief wilde gebruiken, dan zou men het buiten samenstelling met een
genitief moeten verbinden: men zou eene Grieksche uitdrukking geven voor „verzakking der
maag", niet eene voor „maagverzakking". Dus zal ook g astrostaxis („maagbloeding") niet
regelmatig zijn gevormd, want staxis, „het druppelen", kan niet staan als tweede lid; maar
het bvn. st a ktos beteekent „druppelend", en wellicht dat g ast r ost a ktos verdedigbaar
zou zijn in den zin van „druppelend uit de maag": hiervan zou g ast r ostax i a kunnen worden
afgeleid. Als een anderen term voor „maagbloeding" geeft het woordenboek g as trorrh ag ie,
dat blijkbaar is gevormd naar analogie van h ae morrh ag i e, eene afleiding van hai m o r r h ag es,
dat letterlijk „stroomende van bloed" beteekent; de deskundigen mogen beslissen, of men
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„bloedende uit de maag" in het Grieksch zou kunnen uitdrukken door g a st rorrh ag es, da
door g ast rorrh ag i e wordt ondersteld.
Doch, zooals reeds is opgemerkt, de technische taal stoort zich niet aan die antieke regels,
en volgt met Grieksche elementen de moderne manier van samenstellen; daartoe heeft zij het
recht. Dat er evenwel door de samenvoeging van verschillende elementen zonderlinge vormen kunnen ontstaan, zal ieder wel willen toegeven, zoo b.v. g ast ralgokenosis, „korte
aanvallen van pijn bij leege maag" enz. Is dit een compositum met kenosis, „het ledig maken"?
Dat begrip zou hier onbruikbaar zijn. Als tweede lid verwacht men het woord voor „pijn" daar
het geheel een soort van pijn moet aanduiden: zou kenosg ast ralgie het bedoelde begrip
niet beter uitdrukken? Doch misschien heeft de maker van den term beweegredenen gehad
die een leek niet kan weten. Eene opmerking is nog te maken over g ast rosto m i e en andere
woorden met -stom i e als tweede lid, want g a st rosto m i e beteekent „het aanleggen van
een maagfistel voor kunstmatige voeding". Het vreemde is hier de verbale beteekenis: van
g a st e r en stoma kan een bvn. g ast rostomos worden gemaakt, dat zou beteekenen „een
maagmond hebbende", en een daarvan afgeleid g ast rostomia zou zijn „de hoedanigheid van
een maagmond te hebben". Blijkbaar heeft men dit woord toegepast op een handeling onder
den invloed b.v. van woorden op -to m i e, doch de woorden op -to m os, waarvan deze zijn
afgeleid, hebben een verbaal begrip, wat bij een samenstelling met stoma niet het geval is.
Van stoma wordt in het Grieksch afgeleid sto moO, „van een mond of opening voorzien, een
opening maken"; zoo zou wellicht van g ast rosto m a kunnen worden gevormd g ast r os to m 06, en van dit werkwoord zou de afleiding g ast rosto m Os i s, het maken van een opening
in de maag kunnen aanduiden. Dit woord zou — indien het bestond — gelijken op het in het
woordenboek vermelde g ast roenteroan astomose, doch tegen de vorming van dit laatste
kan een bezwaar worden gemaakt. Immers men kan het niet beschouwen als een afleiding, doch
men moet er een samenstelling in zien met an astomOsis, en zulk een samenstelling is (zie
boven) in de classieke taal niet geoorloofd, wat niet belet, dat zij in de technische taal bruikbaar kan zijn. Het kenmerk van die taal is dus, dat zij zich bedient van elementen, uit het Grieksch
en Latijn genomen, maar zich in het gebruik dier elementen niet door de regels van den classieken tijd laat belemmeren, doch integendeel veel construeert naar het model b.v. van de moderne
Germaansche talen, zooals blijkt uit de composita.
Dat allerlei kleinigheden worden verwaarloosd, spreekt vanzelf. Er is b.v. een term d y sp h renia afgeleid van phren, „geest". Maar volgens een regel van het Grieksch gebruikt
men in composita van dit woord niet een vorm met e, doch met 15: men heeft derhalve d u sph rd. n, en het daarvan gevormde dusphros u n E; dusphrenia zou een Griek onjuist hebben
gevonden. Hetzelfde is te zeggen van h e b e p h re n i e. Een term als d y s g r y p n i e is zelfs geheel
verkeerd: in ag rupn os, dat „slapeloos" beteekent, heeft men de a ten onrechte gehouden
voor een a-privans, en naast het aldus opgevatte a-g rypnie gevormd d ysg rypni e, dat geen
woord is, maar nu toch wordt gebruikt voor „ziekelijk gestoorde slaap". Een- leek, die slechts
aan het classieke Grieksch min of meer is gewend, verbaast zich telkens over die menigte vreemde
samenstellingen die de taal der wetenschap noodig heeft, doch waarvan de typen in het oude
Grieksch niet voorkomen.
Dit oude Grieksch, dat men ons leert bewonderen om den rijkdom van zijn woordvorming, en waarin ook inderdaad een oneindig aantal woorden kunnen worden gevormd, houdt
zich daarbij aan zekere regels, en de voornaamste daarvan is misschien deze, dat het tweede lid
van een compositum niet kan zijn een zuiver abstractum, b.v. de naam van eene handeling. Het
Nederlandsch en vooral het Duitsch zijn hier veel vrijer. Het begrip van „lijfwacht", „Leibwachter", kan men ook in het Grieksch aanduiden door twee woorden met elkaar te vereenigen:
so m ato phulax; maar het begrip „KOrperpflege" kan men niet aanduiden door een term voor
„lichaam" te verbinden aan een term voor „verzorging": men zegt b.v. he to u sO m at o s
t h e ra p e i a, en „lichaamskracht" zal men b.v. aanduiden door middel van een bvn.: sOo m at i ke
rhOm E. Eenigen tijd geleden zijn in de N. Rotte rd . Co u r. een paar ingezonden stukken geplaatst, waarin betoogd werd, dat psych o-analyse een onjuiste vorm is, en dat psychanalyse
moet warden geschreven. Doch gesteld, dat de Grieken in dit geval den term analusis hadden
willen gebruiken, dan zou deze toch niet het tweede lid van een compositum hebben kunnen zijn;
zoodat men geen van de twee vormen in quaestie zou mogen goedkeuren, wanneer men zeer gesteld is op zuiver Grieksch. Maar indien he tes psuch es analusis zou beantwoorden aan den
regel der grammatica, dan zou de wetenschap zich thans toch niet van zulk eene onhandige uitdrukking kunnen bedienen: zij heeft juist behoefte aan composita, termen die slechts een
enkel woord vormen, en die men kan gebruiken zonder dat men zich om zuiver Grieksche vormveranderingen behoeft te bekommeren. Die termen kunnen dan worden ingelascht in een tekst.
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in welke Europeesche taal ook geschreven, waarbij men alleen soms de slotklanken van den
vreemden term heeft te wijzigen naar de gewoonten der eigen taal: dus b.v. ischnophonie
in plaats van ischnoph8ni a. In eene zoo internationale wetenschap als de geneeskunde heeft
men eene internationale terminologie noodig, en bovendien moet men daarvoor eene taal hebben waarin de samenstelling, de verbinding van verschillende woorden tot een woord, zeer gewoon
is. Dit is het geval bij het Grieksch, dat bovendien historische rechten bezit, want de hedendaagsche wetenschap is de verre voortzetting van die der Grieken. Dezen hebben hunne wetenschap geleerd aan de Romeinen, wier taal de hoogere taal in West-Europa werd. Wilde men
thans zich niet meer bedienen van het Grieksch en Latijn, terwijI door welbekende oorzaken een
alleenheerschappij van het Fransch, het Duitsch of het Engelsch onmogelijk is, dan zou men
zijn toevlucht moeten nemen tot het Esperanto; doch indien men daarin eene terminologie
voor de geneeskunde wilde ontwerpen, zou men waarschijnlijk komen tot Grieksch en Latijn
in een verminkten vorm; en dan zou men vergeefsche moeite hebben gedaan, want om die talen
te verminken zou men ze eerst moeten kennen 1).
Groningen, Februari 1923

A. KLUYVER

1) In het bovenstaande is geen rekening gehouden met de wetenschappelijke taal der hedendaagsche Grieken, die, naar ik verneem, zich in vele gevallen aan de overal elders gebruikelijke
terminologie onderwerpen, ook al kunnen de puristen het niet goedkeuren.
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Abscei

A
A., afkorting voor arteria, argon (scheik.),
accommodatie (oogheelk.), anode, Ampere.
a. aan het begin van een woord duidt dikwijls het ontbreken van het verder genoemde aan, bijv. asystolie, het ontbreken der
systole (cc privans, berovende a; voor
klinkers an, bijv. anopsie); bij de verklaring
van aldus afgeleide woorden wordt in het vervolg van die a geen gewag gemaakt doch
alleen het andere lid der samenstelling verklaard.
a-stralen, stralen, die van radioactieve stoffen
uitgaan met gering doordringingsvermogen,
bestaan uit positief electrisch geladen deeltjes (helium-atomen).
as (op recepten, = ana (Grieks), van elk.
Abasie-astasie (Pc'eatc, gang; cmciaK, het
staan, P. Bloc q), hysterisch (psychogeen)
onvermogen om te staan of te gaan. Astasie,
in de terminologie van de physiologen: het
onvermogen van een spier om gladde tetanische samentrekkingen te maken na proefondervindelijke wegneming van de kleine
hersenen: een der drie verschijnselen van
het z.g. „Trinomium" van L u c i an i.
Abbe, naar de uitvinder Ernst Abbe te
Jena (1840-1905) genoemde condensor, die
diende om de doorsnede der van de spiegel
van de microscoop komende lichtkegels te
kunnen vergroten en ook om deze gemakkelijker te kunnen regelen.
Abdomen (Lat.), buik, adj. abdominaal.
Abdticens, zie Nervus abducens.
Abductie, abduceren, afvoeren, zijwaartse
beweging van een der ledematen of van de
ogen, van de middellijn van het lichaam af,
of van de grote teen of de duim van de
overige tenen of vingers af.
Aberratie (a berr at i o), afdwaling, in lichamelijke zin, als een lichaamsdeel zich op
een ongewone plaats bevindt (aberratio
testis), of in geestelijke zin, gedeeltelijke
krankzinnigheid (ab. mentis). Ook van lichtstralen: spherische aberratie (afwijking door
bolvormigheid), chromatische aberratie (afwijking door kleurschifting).
Aberroscopie (cncorcei:v kijken), onderzoek
naar aberratieverschijnselen in het oog.
Abiogenesis ((Roc, leven; yeveat.q, het ont-

staan, Huizing a): ontstaan van een levend
wezen uit levenloze stof, generatio spontanea of aequivoca.
Abicisis, abiotrophie, (Tpipo), voeden), onvatbaarheid voor het leven, vroegtijdige
dood door bij de geboorte reeds bestaande
gebrekkige voedingstoestand.
Abiactatie (a b I actat i o), het spenen.
Ablatio, 1. het verwijderen van een gezwel
of lichaamsdeel; 2. A. retinae, het loslaten
van het netvlies van het vaatvlies door
bloeding, vochtuitstorting, gezwellen of
schrompeling van het glasachtig lichaam;
ook solutio, sublatio of dialysis retinae.
Ablepharie (PA6cpapov, ooglid), het ontbreken der oogleden.
Abnutzungspigmente (D.), slijtage-kleurstoffen, zie Lipofuscine.
Abolitionisme, het streven om de wettelijke
regeling der ontucht af te schaffen.
Aboraal (a b van; os, gen. o r is, mond), in
de richting van de mond af.
Abortief, onvolkomen ontwikkeld, bijv. van
ziekten of ziekteverschijnselen.
Abortivum, 1. middel om te maken, dat
een ziekte slechts onvolledig tot ontwikkeling komt. 2. middel tot het verwekken van
miskraam.
Abortus (Lat.), miskraam, ontijdige bevalling;
meestal voor de 16e zwangerschapsweek;
sommigen spreken nog van miskraam tot
de 28e week; spontaan plaats hebbend; of
kunstmatig verwekt: A. p ro vo cat u s; in
het laatste geval dikwijls met ongeoorloofde
bedoeling (criminele abortus, misdadige afdrijving). Komt bij een vrouw herhaaldelijk
a. voor (syphilis, baarmoederziekte), dan
spreekt men van habituele abortus.
Abrachius (b rachiu m, arm), een zonder
armen geboren kind.
Abreagieren (D., F r e u d), het ontlasten van
het gemoed door vertellen, opschrijven,
juichen, wenen, enz.
Abrisio (Lat.), het afkrabben van een zweer,
het uitkrabben van de baarmoeder (curettement) of het afslijten van tanden, a. dentium.
Absces, etterbuil, een meestal duidelijk begrensde ophoping van etter. De schrijf1
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wijze abces is onjuist. Ontstaat het absces
snel, onder acute ontstekingsverschijnselen,
dan heet het abscessus calidus, heet
absces; ontstaat het door chronische, meestal
tuberculeuze ontsteking, dan heet het a.
frigidu s, koud absces. A. congestion i s (congero, ophopen), verzakkingsabsces; dat zich niet vormt ter plaatse van
de ontsteking, maar elders, door verzakking van de etter naar een plaats, waar
meer ruimte is (psoas-absces). A. m et astati cu s, vormt zich door een van elders
met de bloedstroom meegevoerde prop,
die etterkiemen bevat (pyaemie). A. retr opharyng eali s, absces achter de keelholte, meestal een A. congestionis, uitgaande
van de halswervels of de schedelbasis, = Angina vertebralis Hippocratis. A. stercor a1 is (stercus, gen. stercoris, drek),
absces met drek-achtige inhoud. A. s u bp h r e n i c u s, etterverzameling vlak onder
het middenrif, meestal boven de maag of
de lever. Daar het veelal door doorbraak
van ingewanden ontstaat, bevat het in de
meeste gevallen lucht (pyopneumothorax
subphrenicus). Een typisch absces is dat van
de glandula Bartholini, zie Bartholinitis.
‘bsence (Fr. afwezigheid), zeer kortstondig
verlies van bewustzijn bij lijders aan vallende ziekte.
Absinthismus, verslaafdheid aan absinthlikeur.
Absorbentia, zie antacida.
Absorptie, het opzuigen van gassen door
vloeibare of vaste lichamen, het vasthouden van luchttrillingen (van bepaalde golfI engte door gekleurde lichamen), het opnemen van vloeistoffen of gassen in de weefsels. Absorptiespectrum, het spectrum van licht, dat door een lichaam ten
deele is geabsorbeerd, waardoor het spectrum donkere gedeelten, absorptiestrepen
of -banden bevat.
Abstergentia (a b s t e r g e o, afwissen), reinigende, afvoerende middelen.
Abstinentia, onthouding, van geslachtsgemeenschap of van drank; a bst inenti eversch ij nsele n, onthoudingsverschijnselen, ziekteverschijnselen bij plotselinge onthouding van een vergif (morphine, alcohol),
waaraan iemand verslaafd was.
Abstutzphase (D., pc'catc, tijdperk), de duur
van het waggelsymptoom van Trendele nb u rg (zie Aanhangsel) bij onvoldoende
werking der bekkenspieren bij het staan op
een been tot het bekken voldoende steun
(Stutze) heeft verkregen; dan kan het andere
been naar voren worden gezwaaid (Nutzphase, tijdperk van nuttig gebruik).
Abulie (dcpooThx), ziekelijke afwezigheid of

Acarus

gebrekkigheid van het vermogen om te
willen, gebrek aan wilskracht.
Abusus, misbruik.
Acalculie (calculo, rekenen), verlies van
de rekenkundige begrippen.
Acampsie (xOcv.,7r-rw, buigen, stijfheid der gewrichten.
Acinthodactylie (Catcpka, stekel, 8docruAoc,
vinger), spinnekopvingers, lange, zeer dunne
vingers. Syn.: dolichosteomelia (zie ald.),
dystrophia mesodermalis congenita, type
Marfan (zie ald.).
Acantholyse (X6aLq, het losmaken), zie
Anacanthose, Acanthose; A. bullosa, zie
Epidermolyse.
Acanth6ma alveolare, verschillende vormen
van huidepithelioom. A. s t a p h y I o g e n e s
= Molluscum contagiosum (zie aid.).
AcanthOpelys (ne)atc, pelvis, bekken), doornbekken (K ilia n), waarbij scherpe randen
en punten voorkomen aan het promontorium, het pecten pubis, de foramina obturata
of de artic. sacro-iiiaca.
Acanthose (A uspi tz), huidziekten, die bestaan in gewijzigde groei van de stekellaag
der opperhuid; te onderscheiden in: hyperacanthose: ongewone woekering der
stekellaag, bijv. wratten en condylomata;
acantholyse of anacanthose: het vervallen
van de stekellaag, bijv. pemphigus; vgl.
Epidermolyse; paracanthose: gewijzigde
groei der stekellaag, bijv. het alveolaire
acanthoom, de huidkanker. A ca nthosis
nig ri can s: met buikkanker in verband
staande zwartbruin gekleurde hypertrophieen van de huidpapilien, waardoor de
huid of alleen een ruw voorkomen krijgt,
of bulten vertoont; syn. dystrophie papillaire et pigmentaire. A. v e r r u co s a seborrhoi ca: verruca senilis (zie aid.).
Acapnie (xcacv6c, rook, damp), vermindering
van het kooizuur in het bloed, volgens sommigen de oorzaak der bergziekte (zie ald.).
Acardiacus (xocpai.a, hart), een misgeboorte,
waarin onder meer het hart ontbreekt.
A. aco rmus (xopp-Oc, romp) zonder of
bijna zonder romp of buik. A. ace phalus
(xepoOdl, hoofd), zonder hoofd, gebrekkig
ontwikkelde borstkas. A. amorphus
(µoperi), vorm), vormioze kiomp met vage
aanduidingen van organen, enz.
Acarophobie (zie Acarus; p6Poc, vrees),
schurftvrees.
Acarus, mijt; mijten vormen een orde van de
spinachtige dieren. A. batatas, een Surinaamse mijt, die een hevig jeukende uitslag
veroorzaakt; vgi. Trombicu la. A. fo I I iculorum (demodex folliculorum), in de
haarzakken. A. sca bi ei, de verwekker van
de schurft.
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Athtaphasie (xccro'creatc, bevestiging), zie
Agrammatisme.
Acathectische icterus, zie Icterus.
Acathisie (xdc,Otatq, het zitten), onvermogen
om te blijven zitten, bij hysterie en neurasthenie; vgl. Cathisophobie en Tasikinesie.
Accelerans, versnellende (zie N. accelerans).
Accessorius (Lat. access i o, aanhangsel), bijkomstig.
Accidenteel, bijkomstig, toevallig ; van geruisen aan het hart, die niet door ontleedkundige veranderingen der hartkleppen
ontstaan; meestal bij bleekzucht, infectieziekten, verwijding van het hart. GewoonIijk systolisch aan de valvula mitralis.
Acclimatisatie, gewenning aan een klimaat.
Accommodatie (a c c o m m o d a r e, naar iets
schikken), vooral het vermogen van het
oog om op verschillende afstanden scherp te
zien; accommodatiebreedte: afstand tussen
het verst verwijderde en het naastbij gelegen punt, waarop het oog duidelijk kan
zien; accommodatiekramp of -verlamming
van de spier, de zenuw, die de a. veroorzaakt (M. ciliaris, N. oculo-motorius).
Accouchement (accoucher, Fr. van couc h e r, neerliggen), bevalling. A. force,
kunstmatig bespoedigde bevalling, spoedverlossing.
Accretio (Lat., aangroeiing) peri car d i i,
vastgroeiing van het hartzakje aan de pleura.
Vgl. concretio.
Accumulator, toestel tot ophoping van
electrisch arbeidsvermogen.
A.C.E., mengsel van alcohol, chloroform en
aether, in Engeland vaak gebruikt voor
bedwelming (B illrot h).
Acephalus, misgeboorte zonder of bijna zonder hoofd.
Acer, scherp; acri a, scherpe geneesmiddelen, een pharmacologische groep.
Acervuliima (a c e r v u s, hoop), zie Psammoom
Acervulus cerebri, hersenzand.
Acetibulum (Lat.), de gewrichtsholte voor
de kop van het dijbeen.
Acetonaemie, acetonurie, de aanwezigheid
van aceton (dimethylketon, CH 3COCH 3) in
het bloed, in de urine, o.a. bij ernstige
suikerziekte.
Achalasie (Vaccatc, ontspanning), het ontbreken van relaxatie (zie ald.) bij de spieren
van het darmkanaal, bij behouden tonus:
oorzaak van sommige cardiospasmen, zie
ald. (H u rst). Men schrijft ook de symptomen der prostaathypertrophie (zie aid.) wel
toe aan A. van de blaas.
Achilia (xcaoc, lip), aangeboren ontbreken
der lippen.
Achillespees, de gemeenschappelijke pees van
de M. gastrocnemius en de M. soieus.

Achorion Schoenleini

Achillodynie (686v71, pijn), hevige pijn bij
het open en staan, ter plaatse van de aanhechting der Achillespees aan het hielbeen, veroorzaakt door ontsteking van de
onder de pees gelegen slijmbeurs, tengevolge van gonorrhoea, jicht of rheumatisme.
Achilloraphie (accp.h, naad), naad van de
Achillespees; door deze aan de ene zijde
half door te snijden op een bepaalde hoogte
en aan de andere zijde iets lager, en de
beide insnijdingen door een Ioodrechte
snede te verbinden (bajonnetsnede) en daarna de uiteengeweken uiteinden der pees te
verenigen, wordt de pees verlengd.
Achillotomie (civ.wo, snijden), onderhuidse
doorsnijding der Achillespees.
Ach-index (i n d ex, aanwijzer); de omvang
van de arm, de borstkas (chest) en de heupen
(hip) bij kinderen ter beoordeling van hun
voedingstoestand (F ranzen en Palmer,
1911).
Achirie (zeip, hand), aangeboren ontbreken
van een hand.

Achloorhydrie, gebrek aan zoutzuur (Acidum
hydrochloricum) in het maagsap.
Achloropsie (xXcop6q, groen), groenblindheid„
Acholie (x0A, gal), gebrekkige of ontbrekende galvorming, zodat zich in de ontlasting,
zowel als in de urine en in het bloed geen of
weinig galkieurstof bevindt (A. pigme nt a i re van H a n o t, 1895); bij cholera,
levercirrhose, dysenterie en paratyphus A
waargenomen.
Acholische ontlasting, ontlasting zonder
gal (voornl. bij geelzucht), bleekgeel gekleurd door vetzuren enz., door het ontbreken van galkleurstoffen.
Acholurie, urinelozing zonder galkleurstoffen.
Achondroplasie (z6v6poc, kraakbeen; radeacno
vormen), gebrekkige ontwikkeling van het
kraakbeen tussen epiphyse en diaphyse der
pijpbeenderen, waardoor zij te vroeg vergroeien en te kort blijven (Dwerggroei).
Onder de namen A. at y pi ca en Acho nd ropl as ie fruste beschrijft men aandoeningen, die nog niet voldoende bekend zijn;
de voornaamste zijn: d ysostosis m etaphysaria en d. epiphysaria (Murk
Jansen).
Achor (cizeop, korst), een uitslag van kleine
puistjes met gele, tot een korst indrogende inhoud op behaarde plaatsen. A.
granulatus ---- tinea granulata, rode,
dragende en bloedende woekeringen van
wild viees op het behaarde hoofd, vooral
door luizen veroorzaakt.
Achorion Schoenleini, de in 1839 door
S c hii nlein ontdekte schimmel, die de
favus veroorzaakt, de eerst ontdekte plantaardige ziektekiem: bestaat uit een dicht
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net van vertakte en gebogen myceliumdraden, waartussen (vele) eironde sporen.
A. quinckean u m, verwekker van de
muizenfavus.
Achrestische (6Sysecrroc, nutteloos) anaemie,
megalocytaire, hyperchrome anaemie, waarbij de intrinsic factor aanwezig is, maar het
leverprincipe niettemin onwerkzaam is. Zie
Megalocyten en Hyperchromatosis.
Achromasie, (zp6p.a, kleur), kleurenblindheid.
Achromitia, zie Leucopathia.
Achromatine, moeilijk kleurbare stof in de
celkern in de vorm van draden, samengesteld uit linine.
Achromitisch, naam voor lenzen, welke uit
twee glassoorten (crown- en flintglas) van
verschillende lichtbreking zijn samengesteld teneinde de chromatische aberratie
op te heffen. Achromatische stof: het
gedeelte der celkernen, dat zich niet kleurt
met basische kernkleurstoffen.
Achromatopsie (O4n,c, het zien), kleurenblindheid, aangeboren of later ontstaan (bij
atrophie van de gezichtszenuw), te onder.• scheiden in: gedeeltelijke, waarbij slechts
66n paar der voor een gezond oog complementaire kleuren wit of grijs schijnen, en
volledige, waarbij alleen verschil in helderheid, doch geen enkele kleur wordt onderscheiden. Syn. daltonisme.
AchromatOsis, zie Chromatosis.
Achroii-amyloied, amyloide ontaarding, waarbij alle kleurreact i es ontbreken.
AchroacytOsis (achroocyten = leucocyten,
v. azpooc, kleurloos), ziekte van M i c uI i cz, waarbij het klierparenchym door leucocyten worth verdrongen (ontsteking?).
Achrokidextrine, uit dextrine bij de vertering
van zetmeel ontstaande stof, die niet meer
door jodium blauw wordt gekleurd.
Achylia gistrica (xuA6c, sap), het ontbreken
van maagsap (bijv. door het verdwijnen
der lebklieren) (anadenie), ook bij maagkanker (M. Einhorn 1892). A. pancreat i ca (Ad. Schmidt), het verdwijnen van
de afscheiding der alvleesklier, waarbij
hevige diarrhoea met ontlasting van onverteerd vet, overblijfsels van vlees en celkernen van bindweefsel.
Acid (aci d us, zuur) -albuminaat, verbinding van eiwitlichamen en zuur; A. haemoglobine: gewijzigd haemoglobine onder de
invloed van zuren. Verwant met methaemoglobine.
Aciditeit (totale), zuurgraad, het gehalte van
de maaginhoud of de urine aan vrij en met
eiwit gebonden zoutzuur, organische zuren
en zure phosphaten.
Acidometrie, bepaling van de zuurgraad.

Acne

Acidophilie ((0■Eoc, vriendschap), eigenschap
van weefseldelen om zich gemakkelijk te
laten kleuren met zure anilinekleurstoffen.
Acidosis, zuurvergiftiging (n.l. met acetonlichamen); overmatig zuurgehalte van het
bloed (zie acetonaemie) bij ernstige suikerziekte, waarbij aceton, aceetazijnzuur en
p-oxyboterzuur in de urine worden gevonden; ook bij honger en bij onthouding
van koolhydraten. Vgl. Alcalosis, Alcalopenie.
Acidotisch dieet, dieet (zie aid). van H e r rmannsdorfe r tegen acidosis: weinig keukenzout, veel kalk en vitamine.
Acineus (aci nosus, druifachtig) zie Alve oI air.
Acidum pantothenicum (rravT60.ev, overal
vandaan) een vitamine van de B-groep, zou
grijs haar de oorspronkeiijke kleur teruggeven,
Acinus (Lat., druif), klierblaasje of -kwabje.
Ackee poisoning (Eng.), vomiting sickness
(Eng. braakziekte), vergiftiging met slechte
ackees, een vrucht van Jamaica.
Aciasis (xAckacc, breuk), abnormalesamenhang
van beenstukken b.v. ais de epiphyse en de
diaphyse met eikaar zijn verbonden door
multiple exostosen (zie aid.).
Acme (&xIA, top, bloesem): toppunt, hoogtepunt ener ziekte: zie Stadium acmes.
Acne (van dcxv.1), bloesem : voigens Li tt re
is het woord acne herkomstig van een
schrijffout (bij A et i us), vinnen, medeeters, ontsteking van de haar- en smeerzakjes der huid (zie Folliculitis). A. a r t ificiali s: kunstmatige acne, veroorzaakt
door uitwendige prikkels (teer enz.) of inwendige (jodium- en bromiumverbindingen).
A. cheloidea = keloid anke, zie aid.
A. ciliaris: ooglidvin, acute omschreven
ontsteking van 66n of meer smeerkiieren
der oogharen in de vorm van kleine, meestal
veretterende knobbels (zie Hordeolum). A.
cachecticorum: acne bij verval van
krachten, slappe pukkeis op de rug en de
buik bij siecht gevoede personen. A. confl u e ns: samenvloeiende acne, waarbij de
pukkeis tot grote plekken ineenvloeien.
A. cornea s. keratosa: hoornvormende
acne, met niet etterende, doch verhoornde
pukkeis. A. d e ci !vans (Lat., kaal makend)
veroorzaakt kale piekken. A. d i ss emin it a:
verspreide vinnen, rood, ter grootte van
een gerstekorrel tot een boon, kegeivormig,
op de huid van borst, rug en aangezicht bij
jeugdige personen. A. f ro n tal is .------ A.
varioliformis. A. lupus = A. teleangiectodes. A. m entig ra (zie Sycosis) = folliculitis barbae. A. picea (pix, teer): teervinnen = A. arteficialis. A. r os i ce a: koper-
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gezicht, koperroos, een tot het aangezicht beperkte aandoening, samenhangende
met stoornissen in de vrouwelijke geslachtsdelen of de spijsverteringswerktuigen
(poortader). De eerste graad bestaat uit
sterke roodheid door uitzetting der haarvaatjes en vorming van teleangiectasieen:
dikwijls ontstaat op deze bodem A. pustulosa en indurata. De tweede en derde
graad bestaat uit vorming van bolle, bindweefselachtige woekeringen (zie Rhinophyma) met monsterachtige misvorming van
de neus en andere delen van het gelaat:
syn. gutta rosacea. A. s crofulosoru m:
een op acne gelijkende soort lichen scrofulosorum, die vooral op de billen voorkomt. A. sebic ea: zie Seborrhoea. A.
simplex s. vulgaris: de gewone, steeds
met medeeters samenhangende huidvinnen, in de vorm van kleine rode pukkeltjes
(A. p u n ct at a) hetzij in die van grotere,
etterende (A. p u s t u l o s a) of, zolang zij
dit niet doen, in die van harde knobbeltjes (A. indurata) A. sy ph i liti ca: puistachtige syphiliden, tot ettering geneigd. A.
te lean g i ectoid es: zie Lupus follicularis
disseminatus. A. u rt I cata: netelvinnen,
ondersoort der A. varioli fo r m i s, acuut
optredende, jeukende bulten. A. v eg etante = ziekte van Darier. A. variolifo rmis = A. frontalis (H e b ra): platte pukkels, zo groot als hennepkorrels, of puistjes
zonder medeeter. Op de top droogt een
klein plat korstje in (A. necrcit i ca), dat
later beneden de omgevende huid inzinkt
en geneest met een lichtelijk uitgehold
litteken.
Acnekeloled, dermatitis papillaris van de
behaarde hoofdhuid; vgl. Keloied.
Acnemie (xviwx, onderbeen), aangeboren
ontbreken der onderbenen.
AcnItis (Barthelemy), een op acne gelijkende, verspreide huidziekte, die waarschijnlijk op een besmetting (tuberculose?)
berust, gepaard gaat met bloedarmoede en
meestal eindigt met verettering der onder
de huid liggende knobbeltjes en vorming
van littekens.
Acoisma (&ocoi), gehoor), gehoorbedrog, gehoorhallucinatie.
Acoelia (xotaia, buikholte), het ontbreken
van de buik bij een misgeboorte.
Acognosie, Acologle, (dixoq, geneesmiddel;
yv6acc, kennis; XOyoq, rede), geneesmiddelkunde, geneesmiddelleer.
Acorie (clexopice), geeuwhonger, onverzade1 ijkheid, door gebrek aan het gevoel van
verzadiging; in de oogheelk.: het ontbreken van de pupil (x6p11 ); syn. aplestie.
AcOrmus (xop ti..6c, romp) romploze mis-

geboorte, bestaande uit een rondachtige
massa, die min of meer het aangezicht en
de schedel voorstelt en waarbij de navelstreng ontspringt aan de hals; zie Acardiacus, Anideus.
Acra (ixpov, top), de uiteinden der ledematen
en uitstekende delen van het Iichaam, zoals
de kin.
Acranie (xpavi,ov, hersenpan), aangeboren
ontbreken van de hersepan.
Acratopegen (1xporroc, onvermengd; 7771A,
bron), eenvoudige koude bronnen, waarvan het water een temperatuur beneden
20° C. heeft, en minder dan 1 p. 1000 aan
opgeloste vaste stoffen en vrij koolzuur
bevat. Acratopege thermen: eenvoudige warme bronnen, „indifferente Thermen". „Wildbader"; soortgelijke wateren
met een hogere temperatuur.
Acres (lat., ace r, scherp), de stoffen met
prikkelende werking, die de aanhangers der
humorale pathologie veronderstelden in het
bloed. Ook koorts gepaard met jeuk.
Acria (sc. remedia, zie Acer), een pharmacologische groep; geneesmiddelen, die plaatselijk een sterke prikkel uitoefenen.
Acribophobie (ecxpraPi)c, nauwkeurig), twijfelziekte, de angst van sommige zenuwlijders,
dat zij zich vergist hebben.
Acritochromacy (xpfavecv, oordelen; xpi.;')v.oc,
kleur). Engelse benaming voor kleurenblindheid.
Acroanaesthesie (6Expov, top; zie Anaesthesie), gevoelloosheid der ledematen.
Acroasphyxia atrOphica (CcacpuM.oc verstikking), blijvende cyanose of asphyxie (zie
ald.) der handen en vingers, waarbij veranderingen ontstaan door gebrekkige voeding. A. h y pert rO ph i ca: belangrijke
cyanose met toeneming van het volumen
der handen en vingers, soms ook bij aangeboren hartziekten, benevens geringe paraesthesieen (zie aid.):
Acrobystitis (ixpo(3ucrrEcc, voorhuid), ontsteking der voorhuid: Akrobystolieth:
steen in de voorhuid door verkalking van
het voorhuidsmeer.
Acrocephalie (xeopc0A, hoofd) torenschedel;
misvorming van de schedel door vergroeiing
van de pijlnaad.
Acrocephalosyndactylie, Acrocraniosyndactylic (xpaviov, schedel) syndactylie (zie
aid.), die bij acrocephalie voorkomt.
AcrocyanOse (vgl. Cyanose), blauwe kleur
der uitstekende lichaamsdelen — oren, neus,
enz.

Acrodermatitis chrOnica atrOphicans
(8ipli.cc, huid), een zich uitbreidende atrophie
der huid, beginnende aan de uiteinden der

Acrodynie
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Iichaamsdelen. A. co ntinua = pyodermie
vègêtante, zie aid.
Acrodynie (o8ów) , smart) syn. ertyhema epidemicum. Pijniijkheid van de uiteinden der
ledematen, een sedert 1828 waargenomen
ziekte (bij veldtochten herhaaldelijk gezien),
weike begint met maagverschijnselen, gevoigd door roodheid aan de ledematen,
vaak ook over het gehele lichaam; daarna
hevige pijnen, gevoel van doofheid en kriebelen aan de ledematen. Vermoedelijk veroorzaakt door bedorven voedsel, misschien
van graanvruchten, evenals bij ergotismus
(kriebeiziekte); syn. ziekte van Swift; vgl.
Erythroedema. Ook uitstoting van de tanden.
Acrogigantisme, zie Acromegalie.
Acromacrie (Pf a u n d le r) = Arachnodactylie, zie aid.
Acromegalle (1.1.6yocc, groot), vergroting der
uiteinden (P. Marie 1885), een stoornis
in de groei, die gewoonlijk op jeugdige
of middeibare leeftijd langzaam ontstaat,
waarbij de handen en voeten groot en
plomp worden, ook de neus, de lippen, de
tong, de kin groter worden. Anatomisch
vindt men vergroting der hypophysis cerebri, soms met colloide ontaarding, sarcoom of adenoom, of andere afwijkingen in
de hypothalamus. Syn. pachyacrie.
Acromelalgie (1/1Aoq, lid; OCAyoc, pijn), ziekte
der vaatzenuwen, vooral bij mannen, waarbij de tenen (en vingers) rood, dik en pijnlijk worden, met braking en hoofdpijn (zie
Erythromelalgie).
Acromicrie (t.t.txpk, klein), kieinheid der ledematen. (B rugs ch, 1927).
AcrOmion (axpov, hoogte: (.13t.to5, schouder),
schoudertop, een uitsteeksel van het schouderblad, boven het opperarmbeen.
AcronecrOsis, necrosis (zie aid.) aan de uiteinden van het lichaam (neus, voeten, handen)
bij sommige hartlijders.
Acropachie (Trax6q, dik), synoniem voor Osteoarthropathie hypertrophiante, zie aid.
Acroparaesthesfe (nocpaccpacivol/ca, verkeerd
opmerken), pijnlijke gevoeisstoornissen
(branden, doofheid) in de handen en vingers, minder vaak in de voeten, vooral
bij vrouwen (wasvrouwen in de overgangsjaren).
Acrophobie (cp6flo, vrees), hoogtevrees,
angstgevoel op „duizelingwekkende" piaatsen.
Acroposthitis (ixpwroalloc, voorhuid), voorhuidsontsteking.
Acroscierose, sclerose (zie aid.) van vingers
en tenen; vgl. Sclerodactylie. Ook sclerose
van het gelaat.
Acrotisme (xp6Toq, kiank, tik), poisioosheid.

Acupunctuur

Acterol, = Radiostol, zie aid.
Actiepotentiaal, het potentiaaiverschil tussen in werking verkerende en rustende
spieren of zenuwen; A. stroom, de electrise stroom, weike door het verlopen van
deze potentiaal ontstaat.
Actinogram (ecx-riq, straal: ypOctipc, schrift),
ROntge n-photog ram.
ActinomycOsis (Axlc, schimmel), straalschimmelziekte; een knobbel (actinomycoom) die zich in een kaak van het rund
of van de mens, of in de longen, de darm,
het coecum, vormt door het binnendringen
van de straaischimmel (actinomyces), die
zich aan het biote oog vertoont als gele
korreitjes, zo groot als een hennepkorrei, en
bestaat uit straaisgewijs gerangschikte, gevorkte draden, met knotsvormig uiteinde.
In de knobbel ontstaan in de regel abscesjes,
misschien door andere microben. De ziekte
wordt overgebracht door plantendelen,
waarop zich de schimmel bevindt.
Actfnisch, onzichtbaar werkende stralen.
Actinometer, instrument om de sterkte te
bepalen van ultraviolette en infrarode stralen.
Actinoscopie, Riintge n-onderzoek.
Actinotherapie, behandeling met stralen, in
het bijzonder van korte goifiengte, blauw
tot ultraviolet (actinische stralen).
Action noetique (venaLc, het denken), regulering van de bewustzijnsgraad.
Action thymique, regulering der affectiviteit.
Activated sludge-proces (s I u d g e, Eng.,
siijk), zuivering van afvalwater door toevoeging van slib van zulk water, dat, door
lang aan de lucht te zijn blootgesteld, vele
aerobe microben bevat, die de oxydatie
bevorderen.
Activator, een stof, weike een andere stof
werkzaam maakt.
Actueel (a ct uali s), in werkelijkheid plaats
vindend of voorhanden; tegenstelling potentieel.
Acuclausuur (a c u s, naaid: cl ausura sluiting), bloedstelping door het bloedende vat
gesioten te houden door middel van een
enige dagen in de wond biijvende naaid.
Acumeter (Ocxoixo, horen), gehoormeter, meting van de gehoorafstand (de afstand waarop
men nog duidelijk hoort) door middel van
een toon van bepaalde sterkte.
Acupressuur (p ressur a, drukking), hierbij
wordt een naaid over een bloedvat heen
in weke delen gestoken, zodanig, dat het
vat tegen de harde onderlaag wordt aangedrukt.
Acupunctuur (p u n ct u r a, steek), geneeskundige behandeling of ziekte-onderzoek

Actisti ca
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door middel van het insteken van lange
naalden.
Actistica, geluiden- en gehoorleer, de leer
van het geluid en van de waarneming hiervan.
Actisticus (zie Nervus acusticus), A.-lis (zie
Lemniscus lateralis).
Acusticus-gezwel, gezwel, dat uitgaat van
de N. acusticus en van uit de meatus auditorius internus in de achterste schedelgroeve groeit, en, deze vullende, de pons
Varoli, het verlengde merg, de kleine hersenen en de hersenzenuwen verdringt; hierdoor gevaarlijk voor het leven, doch goedaardig (fibromateus) van bouw; zeer zelden
aan weerszijden.
Acuteniculum (a c u s, naald; ten eo, vasthouden), naaldhouder.
AcutOrsie (t orsi o, draaiing), bloedstelping
door het vat met een naald te doorsteken
en door middel hiervan enige keren om zijn
as te draaien, waarna de naald in de naburige
weke delen wordt vastgestoken.
Acuut (a cutu s, scherp), snel (beloop) of
plotseling (begin) ever ziekte. Acute bui k,
plotselinge levensgevaarlijke ziekte der
buikorganen.
Acyaneipsia (x6ocvoc, blauw; 64, het zien),
blauwblindheid.
Acystia (xUa-na, de blaas), het ontbreken
van de urineblaas.
Adictylus (ao'cx-ruAoq, vinger), zonder vingers
of tenen geboren kind.
Adaequaat (a d a e q u o, gelijk maken), met
iets overeenkomend. Ad aeq u ate pri kke I, een prikkel, overeenkomend met het
zintuigsorgaan, bijv. licht voor het oog.
Adamantine (adamas, gen. adamantis,
diamant), tandglazuur.
Adamantinoma, Adamantoma, gezwel van
de kaak, ontstaande uit tandvormend epitheel; syn. cystadenoma of epithelioma
adamantinum. Eng.: multilocular cyst.
Adamsappel, het naar voren uitstekend gedeelte (prominentia) van het strottenhoofd,
vooral bij de man; zie Prominentia laryngis, Pomum Adami.
Adaptatie (van het oog), (a d a pt o, naar
iets voegen), het zich voegen van het oog
naar verschillende lichtsterkte door verandering der gevoeligheid van het netvlies
en van de wijdte der pupil.
Adaptometer, toestel om de adaptatie van
het oog te registreren.
Adde, voeg toe, aanwijzing op recepten.
Addisonisme (zie Addison), een groep
ziekten, die enige verschijnselen vertonen
van de ziekte van A d d i s o n, zonder dat het
zeker is, of zij afhangen van een storing in
de functie der bijnieren (toxische diph-

Adenomalacle

therie, dysenterie, sepsis, zware wondinfecties, ernstige verbrandingen, shock, hyperemesis gravidarum, asthenische toestanden,
psoriasis, renale diabetes, Röntgenkater,
broomintoxicatie, schizophrenie, pemphigus, sommige endocrine storingen).
Adductie, het toevoeren van een der ledematen of der ogen naar de middellijn van
het lichaam, of het bewegen van de duirn of
de grote teen naar de andere vingers of
tenen.
Adductor, een spier, die adductie teweegbrengt; canalis adductorius, een spleet tussen de adductoren van de dij, waarin de
arteria en vena femoralis liggen.
Adelomorph (6'cailXoq, verborgen; ILopcp5,
vorm), van cellen van het maagslijmvlies,
waarvan de vorm zich niet zo duidelijk toont
als die der „Belegzellen" (wandcellen). Vgl.
Delomorph.
Ademhalingspyelogram, zie Respiratiepyelog ram.
Adenle (187)v, klier), zie Pseudoleukaemie.
Adenitis, ontsteking van klieren.
Adeno-carcinoom, klierkaaker, kankergezwel, waarvan de microscopische bouw aan
klierweefsel herinnert (zie Adenoma).
Adeno-cystoom, zulk een gezwel met door
secreet verwijde klierbuisjes.
Adenolde vegetaties, zie Vegetaties.
AdenohypOphysis, het voorste (klier-)gedeelte van de hypophysis. Vgl. Neurohypophysis.
Adenolipomatose symmetrique (Fr.), diffuse symmetrische vetvorming aan hats en
nek; vethals van M ad elun g.
Adeno-lymphocele (x4)X , breuk), gezwel in
de liesstreek, veroorzaakt door een gezwollen Iymphklier, waarbij lymphe zich
in het omgevende weefsel uitstort.
Adenoma, kliergezwel, gebouwd gelijk klierweefsel, dat zich voornl. in de lever, de
borstklieren, de eierstokken, de zweet- en
smeerklieren, de maag en de darmen ontwikkelt uit de epithelia der klieren; A.
destruens of malignum, verwoestend
of kwaadaardig a., vooral in de maag en de
darmen; A. p o I y p o s u m, aan steeltjes hangende gezwellen, hoofdzakelijk uit woekering van klierweefsel bestaande; A. se b Ac e u m, ziekte van Pringle (zie Aanhangsel). Syn. naevus sebaceus of multiplex; A.
s u d o r iferu m, uitgaande van de zweetklieren;A.t ubulare test icular e(P i ck),
een arrhenoblastoom, zie aid. A. u m b i I ica 1 e, gezwel aan de navel (syn. ectropia
intestini), ontstaande misschien uit resten
van de ductus omphalomesentericus (zie
a ld.).
Adenomaelcie (vdcaocxCce, verweking), vor-
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ming van etter in het binnenste van lympheklieren.
Adeno-myoom der tubae, zie Salpingitis
isthmica nodosa.
Adeno-myxosarcoom, adenoom (zie adenoma), dat gemengd met sarcoma en myxoma
groeit.
Adeno-sarcoom, met adenoom-elementen.
Adeno-sclerose, verharding van klieren.
AdenOsis, = mastopathia (zie aid.).
Adenotomie, de operatie ter verwijdering
van adenoide vegetaties.
AdesmOse (8ealt6c, band), de huidziekten,
waarbij het bindweefsel der huid verdwijnt
of gebrekkig ontwikkeid is (striae atrophicae en lioderma essentialis, zie aid.).
Adhaesie (a d haesi o), het aan eikaar vastkieven of vastgroeien van twee tegenover
eikander liggende oppervlakten bij ontstekingen door fibrine, die zich later tot bindweefsel organiseert.
Adhaesieve ontsteking, samenklevende ontsteking, die vergroeiingen veroorzaakt.
AdiadOchokinesis (B a b i n s k i) (aLciaozoc, opvolgend; xtvvstc, beweging), het onvermogen om snel achtereen tegengesteide
bewegingen (bijv. supinatie en pronatie)
te verrichten. Bij ziekten der kieine hersenen. Vgl. Diadochokinesis.
Adipocele (ad e ps, vet, gen. ad ipis; xipc71,
breuk), vetbreuk, een breuk, waarvan de
inhoud hoofdzakeiijk uit vetweefsel bestaat;
syn. lipocele.
Adipocire (ci re, Fr., was), lijkenvet, wasachtige stof, waarin het vet, waarschijniijk
ook het eiwit van Iijken verandert, ais deze
lange tijd in water of vochtige aarde liggen,
en de zuurstof in onvoidoende mate toetreedt.
AdiponecrOsis subcutinea neonatOrum
(vgl. Necrose), verspreide necrose van het
vetweefsel onder de huid, bij pasgeboren
kinderen; vgi. Scierodermie.
AdipOsalgie (ayoq, pijn), pijniijk knobbelige
verdikkingen in het onderhuids vetweefsel.
AdipOsitas, vetzucht, syn. obesitas. A. d o I or os a, onregeimatige ophoping van vet,
voorni. aan armen, benen en billen, gepaard gaande met pijn ; A. ce re brali s, zie
Dystrophia adiposogenitaiis.
Adiposurie, zie Lipurie.
Adipsie (6,81.4c, Been dorst hebbend), ziekelijke vermindering van het dorstgevoel.
Aditus (Lat.), toegang (ontleedk.). A. ad
antrum mastoideum (recessus tympanicus);
A. ad aquaeductum cerebri, het achterste
gedeeite der derde hersenkamer; A. glottidis
sup. et inf., de ruimte boven en onder de

stemspleet; A. laryngis, de bovenste opening

Adrenergische

van het strottenhoofd; A. pelvis, bekkeningang.
Adjavans, sc. remedium, ondersteunend (geneesmiddel), een middel, dat de werking van
het hoofdbestanddeel van een medicijn
ondersteunt.
Ad L. (op recepten), ad libitum, naar eigen
goedvinden.
Ad lib. schema, de methode om patienten
zoveel te laten drinken ais zij zelf willen.
Adnexa (an n e cto, aanknopen), de delen,
die met de baarmoeder samenhangen, eierstok, eileider, bij-eierstok; adnexit is (een
barbarisme) ontsteking dezer delen. Of
delen, die samenhangen met het oog: oogspieren, oogleden, traanklier enz.
Adolescentie (a dolescen s, jongeling), het
volwassen worden, de jongeiingsleeftijd. A.
psychos e, zie Integratiepsychose.
Adontie, (O8o65, gen. 686vs-oc, tand) het ontbreken van de tanden en de aanleg daartoe.
Adrenaal, tot de bijnieren behorend; A.
stelsel, een bij alle gewervelde en sommige
ongewervelde dieren voorkomend algemeen
bestanddeel van het lichaam, dat uit zeer
bijzondere eiementen, de „chromaffine cellen" is opgebouwd (zie aid.). Deze zijn van
dezeifde ectodermale oorsprong ais de
sympathische ganglia. De vrije onderdeien
van het stelsel zijn deels de paraganglia
(zie aid.), deels op zich zeif staande organen
(carotisklier, de bijorganen van de sympathicus van Z u c k e r k a n d I). Een deel van
het adrenaie stelsel komt nabij de embryonaie tussennier te liggen en versmeit bij
hogere gewervelde dieren hiermede tot
bijnier, waarvan het de mergzelfstandigheid
(paraganglion suprarenale) vormt. Het stelsel behoort tot de organen met inwendige
afscheiding, nl. van adrenaline. Vgl. Interrenaai stelsel.
Adrenalinaemie (ocktoc, bioed), een toestand
van vaatvernauwing, die doet denken aan
een te sterke invloed der bijnieren, en die
bestreden is door verwijdering van een
bijnier.
Adrenaline, het werkzaam bestanddeel der
bijnieren (epinephrine, suprarenine, melani ne),C6 1-1,(OH), 1 . 2. CHOH . CH 2 N H . CH34.
Adrenaline-glycosurie, het verschijnen van
suiker in de urine na inspuiting van adrenaline.
Adrenalineproef, subcutane inspuiting van
adrenaline, bloedonderzoek om de tien minuten tot dat bloeddruk en pols hun maximum bereiken, daarna om de vijftien minuten tot de milt haar oorspronkelijke grootte
weer heeft bereikt.
Adrenergische zenuw, zenuw die zijn prikkel overdraa9t door adrenaline of een daar-
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van afgeleide stof; de orthosympathische
vezels zijn adrenergisch. VgI. Cholinergisch.
Adrenogenitaal syndroom. Bij vrouwen:
spierhypertrophie, virilismus (zie aid.); bij
jongens: pubertas praecox. Door aandoening
van de bijnier. In de urine zeer vee117-ketosteroiden (zie ald.) en een nagenoeg normale
hoeveelheid corticosteroiden (zie corticosteron).
Adsorptie (ad, aan en sor be o, zuigen), mechanische, niet scheikundige binding van
een gas of een opgeloste stof aan de oppervlakte ener zeer fijn verdeeide vaste stof,
bij opgeloste kieurstoffen of gassen (zwavelwaterstof) en andere stollen, bijv. aicaloiden,
aan kooipoeder.
Adspectie (a dspi ci o, aanzien) zie inspectie.
Adstringentia (a d string o, samentrekken,
sc. remedia), geneesmiddeien, die in de
mond een samentrekkende gewaarwording
teweegbrengen en soms ook werkelijk op
de weefseis en bloedvaten samentrekkend
werken. Zie Styptica.
Ad usum proprium, tot eigen gebruik; op
recepten, ter aanwijzing dat de arts het
middel zeif wil aanwenden, b.v. chloroform.
Adventitia (a d v e n t i c i u s, bijkomend), het
bindweefselachtige buitenste omhulsel (tunica adventitia) van de bloedvaten en van
die organen, die geen serosa hebben (de
ureteren).
Adversiefveld (Lat. advert°, heenwenden),
geconjugeerde draaiing der ogen, hoofd en
romp naar de contralaterale kant, een syndroom van het begin van een epileptisch
insult. Naar gelang van de plaats van oorsprong onderscheidt men: 1. een frontaai, 2. een parietaal en 3. een temporaal A.
Adynamfe (auvavia, krachteioosheid), toestand van aigemene krachteloosheid; koortsen, die met grote uitputting gepaard gaan,
noemt men adynamisch of asthenisch.
Aedes (Ccet8-hc, vormioos), een muggensoort.
A. Aegypti, ook genaamd A. argenticus
(ziiverkieurig), brengt in Afrika de gele
koorts over. A. cinereus (aschgrauw) hier
te lande, verwekt hardnekkig eczeem.
Aeger (Lat.), zieke.
Aegilops (cayfac4), fistel van de traanklier,
zie Dacryops.
Aegophonie (cg, geit; opcovi) stem, Lae nn ec), biaatstem, bronchophonie (zie aid.),
met sidderende klank, waarschijnlijk ontstaand door resonerend medekiinken van
matig samengedrukte en afgepiatte luchtpijptakken.
AegrOtus (Lat.), zieke.
Aequilateraal, zie Homolateraal.
Aequimolecuiair, een gelijk aantai molecuien
bevattend, zie Isotonisch.

Aesthesiometer

Aequivalenten (a e q u i v a l e o, gelijke waarde hebben), toestanden van geestelijke verwardheid of opwinding, die in aanvallen optreden en herkenbaar zijn ais gelijkwaardig
aan en samenhangend met aanvallen van
vallende ziekte, doordat zich bij dezelfde
lijder op andere tijden werkeiijke aanvallen
voordoen (epilepsia larvata); zie Epilepsie.
Aequivalentie (tussen warmte en arbeid),
1 grote calorie = 427 Kilogrammeter
(mechanisch warmte-aequivalent) of 1 Kilogrammeter = 142; (warmte-aequivalent van de arbeid).
Aeratio (ckij p, lucht) = Ventiiatio.
Ag robien (4p, lucht; ptoq (even), bacterien,
die zuurstof nodig hebben om te leven
(Pasteur).
Abrocele, zie Tracheocele.
Ag rocystographie, cystographie (zie aid.),
waarbij de blaas met lucht worth gevuid.
Aeroendoscoop = Aero-urethroscoop.
Aeroepithelium, luchtbevattende epitheelcellen in de haren van reeen, gemzen enz.,
en pathologisch ook bij de mens.
Abrologie, meteorologie der hogere luchtlagen.
Aeromanie (v.aviaoc, waanzin), ziekelijke zucht
naar luchtverversing.
Aerometer, toestel tot het meten van het
luchtgehalte.
Aerophagie (cpayeTv, eten), het inslikken van
lucht, o.a. bij hysterie.
Aerophobie, luchtvrees, evenals watervrees
optredend bij hondsdolheid, doordat geringe luchtbewegingen slik- en ademhalingskrampen teweegbrengen.
Aerophyten, zie Aerobien.
(701,9.6vco, vullen;
Aeroplethysmograaf
ypcfc9co, schrijven), toestel tot het aantekenen van de hoeveelheid ingeademde
lucht bij elke ademtocht.
Aerotherapie, gebruik van licht en lucht ais
geneesmiddel, zie Pneumatische therapie,
Klimato-therapie.
Aerotonometer, toestel om de gasspanning
in lichaamsvochten te meten (Pf I ii g e r).
Adro-urethroscoop, urethroscoop met luchtblaas, om de urinebuis beter te ontplooien.
Aesculaapstaf, het zinnebeeld der geneeskunst, een staf met vleugels, waaromheen
zich twee slangen kronkelen; eigenlijk Hermesstaf (Caduceus), kenmerk van de
miiitaire geneeskundige dienst.
Aesthesie (cdcOnar,c, gewaarwording), in samenstellingen, op de gewaarwording betrekking hebbende.
Aesthesiodermie (86piloc, huid), ziekte van
de tastzin der huid, syn. Aest h es ionose.
Aesthesiologie, leer der zintuigen.
Aesthesiometer, instrument, gelijkend op
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een passer, om de kleinste afstanden te
meten, waarbij twee van elkander verwijderde, gelijktijdige tast-indrukken nog
afzonderlijk worden gevoeld.
AesthesOclisch (686g, weg), het gevoel geleidend, bijv. van banen in het ruggemerg
(Schiff).
Aestivo-autumnale malaria, koortsaanvallen in Italie, die in de zomer (aestas) en in
de herfst (autumnus) voorkomen.
Aetherisme, chronische aethervergiftiging.
Aetheromanie, verslaafdheid aan aether
(voornl. in lerland).
Aetherroes (S u d e c k 1901) oppervlakkige
aetherbedwelming, waarbij wel het pijngevoel, doch niet het bewustzijn is verdwenen.
Aetiologie (ad-rioc, oorzaak), leer der ziekteoorzaken, ook deze oorzaken zelve; zie
Pathogenese.
Aetiomorphose (P f I ii g e r), processen van
ontwikkeling en vormbepaling, die onder
uitwendige invloeden (oorzaken) plaats
hebben.
Aetiotroop, uitsluitend op de oorzaken
van ziekten werkend (van geneesmiddelen),
zonder op de werking der organen invloed
te oefenen; zie Chemotherapie.
Afbraak, overeenkomstig het Duitse „Abbruch" verkeerd el ij k gebezigd voor
„ontleding" van meer samengestelde scheikundige verbindingen tot meer eenvoudige.
Afebriel, vrij van koorts.
Affect (affe ct u s, ziekelijke toestand), gemoedsbeweging, in verband staande met
voorstellingen in het bewustzijn, in het bijzonder als zij plotseling ontstaan en kort
van duur zijn, bijv. toorn. Zie ook Primair
affect.
Affectabiliteit, verhoogde ontvankelijkheid
voor affecten, emotiviteit.
Affectepilepsie, op epilepsie gelijkende aanvallen, verwekt door emoties, bij psychotische personen.
Affectief (van zielsziekten), waarbij een veranderde gemoedstoestand het ziektebeeld
beheerst; in hoofdzaak de manisch depressieve psychose; vgl. Cognitief en Conatief.
Affectstoornissen, ziekelijk verhoogde affecten (toorn, angst, vreugde).
Afferens (lat.), toevoerend.
Afferente zenuwen, zie Centripetale zenuwen.
Affiniteit (a ff i n i s, naburig, verwant), scheikundige verwantschap tussen verschillende
stoffen; ook de voorkeur van een smetstof
om een bepaald orgaan aan te tasten; zie
ook Electro-affiniteit.
Affltixus (Lat.), toevloed.
Afibrinogeenaemie (cd[la, bloed) ontbreken

Agglutinophore

van fibrinogeen (zie aid.) in het bloed, zodat
het niet stolt.
Agal, gal uit de ductus choledochus.
Agalactie (y&Acc, gen. ydaccwroc, melk), gebrek
aan zog bij kraamvrouwen.
Agameten (rvica, huwen), die vormen der
protozoan, welke niet tot paring bestemd
zijn (vegetatieve individuen) in tegenstelling
met de gameten.
Agar-agar, gedroogde slijm uit verschillende
Aziatische zeewieren (F lori d aeen); in de
handel als een droge stof welke in heet
water oplost, en na bekoeling stolt tot een
doorzichtige massa, die men tot kweekbodem
voor bacterien bezigt.
Agastrie (yacrrhp, maag), ontbreken van de
maag, hetzij aangeboren, hetzij door een
operatie. Zie Anaemie (agastrische).
Agenesie (y6vecrtg, het ontstaan), het achterwege blijven van de embryonale ontwikkeling van lichaamsdelen. Bijv. n.w. Agen etisc h, syn. Hypoplastisch.
Agenitalisme, het ontbreken van geslachtsdelen en de gevolgen daarvan.
Agens (handelend, lets teweegbrengend), oorzaak.
Agetisis, ageusie (yeiknc, smaak), verlies van
de smaak.
Agger auriculae (a g g e r, dam), loodrechte
uitstekende rand van de achterzijde van
de oorschelp, waaraan de musculus auricularis posterior zich vasthecht; A. nasi:
gezwollen strook aan de binnenzijde van
de zijwand van de neus, evenwijdig aan de
neusrug, rudiment van het os nasoturbinale
der zoogdieren.
Agglomeraat (ag g lo me ro, tot een kluwen,
glomu s, maken), opeenhoping.
Agglutinatie (g lute n, lijm), aankleven,
1. methode om vreemde lichamen te verwijderen uit het oor en andere organen;
2. het samenkleven van stilstaande rode
bloedlichaampjes in de haarvaten; zie Trockenblutagglutination; 3. het samenkleven
ener cultuur van een bepaalde soort van
bacterie (onder de microscoop zichtbaar)
onder de invloed van het bloedserum van
een dier, dat tevoren met dezelfde soort besmet was. Vg I. Koud e-A. en Ps e u d o-A.
Agglutine-remming, zie Prozone-affect.
Agglutinine, de stof in het serum, welke de
agglutinatie van bacterien en bloedcellen
veroorzaakt.
Zie Auto-, hetero- en isoagglutinine.
Agglutinogeen, het bestanddeel der bacteriecel, dat de vorming van agglutinine in het
besmette organisme teweegbrengt.
Agglutinophore groep (E h r I i c h), dat deal
van het agglutinemolecuul, dat de zichtbare reactie teweegbrengt (in tegenstelling
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met de haptophore groep, zie ald.). Is deze
groep vernietigd, dan blijft een agglut inoied over, dat de reactie teg en houdt
door de „receptoren" der bacterien te bezetten.
Aggravatie (gravis, zwaar; aggravare
zwaarder maken, verergeren), meestal in
de zin van overdrijving der ziekelijke verschijnselen en gewaarwordingen.
Aggressinen (ag gressivu s, aanvallend),
stoffen, welke door pathogene bacterien in
het besmette Iichaam worden voortgebracht
en de werking der beschermende stoffen
tegengegaan (B a i I). Ook wel verkeerd
agressinen geschreven. Vgl. Antiopsoninen.
Agitatio (Lat. beweging), het woelen van een
zieke.
Aglobulie, vermindering van de rode bloedIichaampjes.
Aglossfe (yX6acroc, tong), het ontbreken van
de tong.
Agmina Peyeri (ag m en, slagorde, hoop),
noduli lymphatici aggregati (zie ald.).
Agnathfe (yva'cO-oq, kaak), kaakloosheid, het
aangeboren ontbreken van de onderkaak,
ten gevoige van een stoornis in de ontwikkeling van het onderkaaksuitsteeksel van
de eerste kieuwboog. Hierbij komen de
slaapbeenderen zó dicht bij eikander, dat
ook de oren en de uitwendige gehoorgangen vlak bij eikander komen te staan
(zie Synotie, Cyciotie).
Agnogenetisch (yve,')acc, inzicht, ye.'..vem; oorsprang) uit onbekende oorzaak b.v. A g n ogenetische myeloide metapiasie
(Jackson).
Agnosfe (yvCoacc, kennis), stoornis in het herkennen. A k u s t i s c h e A.: zieiedoofheid.
0 pti sc h e A.: zieleblindheid. Ta cti e le A.:
onvermogen om voorwerpen door betasten
te herkennen, terwiji het gevoel ongestoord is.
Agnosonosie, het behept zijn met agnosie,
zie aid.
Agonen, zie Symplex.
Agonie (&$v, strijd, dcycavioc, angst), de doodstrijd; bijv. nw. ag on aa I.
Agoraphobie (iyopci, marktplein; cp63oc,
vrees), pieinvrees, een bijzondere vorm
van de dwanggewaarwording van angst,
welke ontstaat ais een open ruimte wordt
of moet worden overschreden. (W e stpha I,
1871).
Agra (aypoc, jacht, kiem), in verbinding met
andere woorden (chiragra, podagra), betekent een hevige, als een tang knijpende pijn.
Agrafe (Fr.), wondklemmetje, ter hechting
van wonden.
Agrammatisme (ypitit/oc, letter), het onvermogen, woorden grammatisch juist te vor-
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men, te verbuigen en te vervoegen, een
soort aphasie.
Agranulocytose, ernstige vergiftigingsverschijnselen door het verdwijnen van de
granulocyten uit het bloed, ten gevoige van
het gebruik van sommige geneesmiddelen
(pyramidon e.a.) (W. S c h u I z, 1922). Vgl.
Granulocytopenie.
Agraphie (ypocvh, schrift), verlies van het
vermogen, woorden of letters juist te schrijven, zonder dat de geestvermogens of de
lichamelijke geschiktheid tot schrijven verminderd zijn; vgl. Alexie, Amusie, Asemia,
Asymbolie, Dysgraphie, Paragraphie).
Agressief (ag gredior, aanvallen), tot gewelddadigheid geneigd (bij krankzinnigen).
Agressinen Beter: Aggressinen. Zie ald.
Agrippus, (lypoc, buit, notic, voet), voetgeboorte.
Agrypnia (lypunvtoc), slapeloosheid (o.a. bij.
Hippokrates).
Ahylognosie, gestoorde materiaienkennis.
Aichmophobie (octzg, lans, punt), puntvrees,
ziekelijke vrees voor scherpe voorwerpen
(Ziehen).
Ainhum (vermoedelijk een Afrikaans woord,
dat afzagen betekent), een ziekte van het
zwarte ras, waarbij de kieine of de vierde
teen eerst knoivormig opzwelt (scierodermie) en daarna afvalt, doordat zich een
steeds dieper wordende groeve achter de
zwelling vormt, gevoig van herhaaide uitwendige letsels. Syn. Dactylolysis spontanea
(zie aid.).
Air-tractor, zie Tractor.
Akestoom (dcxecyT6q, geneeslijk), wild vrees
(in genezende wonden), waaruit zich het
litteken vormt; syn. Caro luxurians.
Akidopeirastiek (ixtc, naald ; Tccr.pcico, beproeven), naaidproef, steek in het hart
met een naald bij twijfel aan het overiijden,
om te zien of het hart kiopt; ook het „harpoeneren" van dieper geiegen delen om een
stukje weefsel op te haien, ter herkenning
ener ziekte.
Akinesfa algera (xivlacq, beweging; ciO■npOq,
pijniijk), pijnveriamming, bewegingioosheid
door pijn bij bewegingen; vgl. Apraxia
algera.
Akinesfe (xcv6o.), bewegen), bewegingloosheld; 1. veriamming van psychogene, althans psychopathologische aard; 2. kunstmatig, van de oogbol, teweeg gebracht door
inspuiting van novocaine om operaties te vergemakkelijken.
Akinetische celdeling = amitotische c.,
zie aid.
Akiurgie (Ccxf,c, punt, gpra, doen), bioedige
heelkunde, het gedeelte der chirurgie, dat
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de bloedige handelingen omvat, zie D esmurgie.
Ala, vleugel, vleugelvormig aanhangsel van
allerlei delen. A. ci n ere a: askleurige
vleugel, driehoekige, grijze, iets ingezonken
plaats achter in de ruitvormige groeve,
syn. fovea vagi. A. lobuli ce ntralis of A.
ce rebell i: het aan de ventrale zijde gelegen deel van de bovenkwab der kleine
hersenen. Mae magnae, minimae,
pa r vae grote, kleinste (aan de voorste
rand van het jugum sphenoidale, zie Spina
ethmoidalis), en kleine vleugels van het
wiggebeen; zie Os sphenoideum. A. nasi:
neusvleugel. A. o s s is i I i u m: de schoffel
van het heupbeen. A. par vae I n g rassi a e: sterk ontwikkelde spinae angulares
(zie aid.). A. sac rale s: de zijgedeelten van
het heiligbeen. A. v es pe rtilionis: vleermuizenvleugel, de zijbanden der baarmoeder. A. vomeris: twee aan weerszijden
uitstekende aanhangsels van het ploegschaarbeen (vomer).
Alactie (lac, gen. lact is, melk) = agalactie.
Alalia (C1c,Xcaoc, stom), onvermogen om gearticuleerde klanken voort to brengen,
motorische aphasie. A. mentalis s. r eI at i v a; bij kinderen, die door sterk stotteren worden afgeschrikt van het spreken
en geen moeite meer er voor doen.
Alastrim, een op pokken gelijkende, besmettelijke ziekte, die zich van de „ware" pokken onderscheidt o.a. door kortere duur,
geringere mortaliteit, het doorgaans ontbreken van een rash (zie aid.) en het doorgaans wegblijven van verettering der puisten; vandaar „witte" pokken; syn. WestIndische pokken; vgl. Amaas.
Albinisme, witharigheid, aangeboren of later
ontstaan gebrek aan pigment in de huid,
gelijk bij de Albin o's of witte negers
(leukaethiopes). Huid, haar zowel als vaaten regenboogvlies missen het pigment,
waardoor de pupillen rood schijnen door
het doorschijnen van de bioedvaten; bij dit
gebrek voegt zich onduidelijk zien en in
ernstige gevallen oogbolstuipen (nystagmus); syn. Leucopathia, zie ook Vitiligo,
Piebald skin, Piebald negro, Negre pie,
Leucoderma.
Albuginea (a I b u g o, de witte kieur), zie
Tunica albuginea.
Albuginitis, balhuidontsteking, ontsteking
van de tunica albuginea van de teeltbai.
Albuminaten, eiwitstoffen, in haar eigenschappen gewijzigd onder invloed van
sterke zuren of alcalien (acid- en alcalialbuminaten); ook verbindingen met metalen (ijzeralbuminaat).
Albuminen, eiwitstoffen, in water oplosbaar,

Albumosurfe

door verhitting in tegenwoordigheid van
neutrale zouten stollend; worden door de
sterkere minerale zuren en metaalzouten
neergesiagen.
Albumineuse troebeling, troebele zwelling
(zie aid.); A. ex p e cto rat i e, zie Expectoratie.
Albuminoiden, gewijzigde eiwitstoffen uit
dierlijke afscheidingen en steunweefsels,
met een groot weerstandsvermogen tegen
oplossende en ontiedende stoffen.
Albuminometer (E s b a c h) eiwitmeter, een
reageerbuisje met deelstrepen en cijfers
voor de quantitatieve bepaling van het
eiwitgehalte der urine. Het reagens bestaat uit picrine- en citroenzuur.
Albuminurie (oiSpov, urine), het voorkomen
van eiwit in de urine; hierbij komen eiwitstoffen (serumaibumine en serumglobuline)
uit het bloed in de urine (al buminu ria
v e ra), hetzij door verhoging van de bloeddruk in de nieren, hetzij door verandering
in de gesteidheid of de innervatie der vaatwanden (voorbijgaand, bijv. tijdens aanvallen
van vallende ziekte of baringsstuipen), het
sterkst bij parenchymateuse nierontsteking.
Albuminuria spuria noemt men het
voorkomen van eiwit in de urine zonder
aandoening der nieren, bij ontsteking van
de biaas en het nierbekken, zaadvioed,
bloedingen, enz. Bij de o rt hot isc h e of
orthostatische A. (606c, recht), komt
het eiwit alleen bij langdurig rechtop
lopen of staan, meestai bij jonge lieden;
verwant hiermede is de lordotische A.,
bij doorbuiging van het lendengedeelte
van de ruggegraat naar voren. De cy c I ische of paroxysmale A. treedt bij aanvallen op, soms na hevige inspanning. Ook
bij gezonden bestaat soms (p h y s i o log is c h e) A. Hiertoe behoort ook de reg u I atorische A., begeieidster ener verhoogde
werkzaamheid van de nierepitheelcellen ter
verwijdering van onbruikbare stoffen uit
het bloed.
Aibumoiden, eiwitachtige stoffen, die voornamelijk in de huid en hare aanhangsels
en de steunweefseis der dieren voorkomen,
zoais eiastine, keratine, lijm.
Albumosen, verterings- of spiitsingsproducten, die tussen eiwit en pepton staan,
door zouten kunnen worden neergeslagen
en ontstaan tijdens de werking van pepsine
en trypsine op eiwit. Syn. Propeptonen. Vgl.
Hemialbumosen.
Albumosurie, uitscheiding van aibumose in
de urine, bij ziekten van het beenmerg
(merggezwellen, lymphosarcomen), bij ziekten die met koorts gepaard gaan, vooral
waar tevens ettering plaats heeft (buik- en
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hersenvliesontsteking, borstvliesettering) en
bij bloedziekten (Ieukaemie, scheurbuik).
Syn. Propeptonurie.
Alcalescentie van het bloed (of andere vloeistoffen), het gehalte van het bloed aan
natrium-bicarbonaat of andere alcalien.
Alcali-reserve, de hoeveelheid buffer-bicarbonaten en andere dergelijke stoffen in het
bloed, die zuren kunnen neutraliseren. Zie
ook koolzuur-capaciteit onder Capaciteit.
Alcalische wateren, bronnen met een hoog
gehalte aan (koolzuur en) koolzure alcalien;
is het koolzuurgehalte hoog, en het zoutgehalte gering, dan spreekt men van S a u e rlinge (zure bronnen, hoewel de woorden
alcalisch en Sauerling onderling tegenstrijdig zijn); bevat het water veel chloornatrium en carbonaten, dan spreekt men
van alcalisch-muriatische Sauerling e, en bevatten deze ook natriumsulfaat,
dan noemt men de bronnen a I ca I i schsalinische of Glauberzout-wateren.
Alcalopenie (nevia, armoede), a l c a l i-v e rarmin g, vermindering van het gehalte
van het bloed en de weefsels aan alcali,
bij zuigelingen, door darmstoornissen veroorzaakt; syn. relatieve acidose.
AlcalOsis. Verhoging van het gehalte van het
bloed en de weefsels aan alcali.
Alcaptonurie ((Irmo, tot zich trekken), een
aangeboren stoornis in de stofwisseling,
waarbij de oorspronkelijk Licht gekleurde
urine aan de Iucht langzamerhand (door
toevoeging van alcali dadelijk) roodviolet
wordt, Fehlin g's proefvocht wel, maar
dat van Nylander niet reduceert en
het polarisatieviak niet draait. Alcapton
is homogentisinezuur, misschien met uroIeucinezuur gemengd.
Alcoholisme, drankzucht, verslaafdheid aan
alcohol.
Alcoholneuritis, zie Polyneuritis.
Alcoholpseudoparalyse, een ziekte, die bij
langdurige drankzucht voorkomt en, gelijk
de „hersenverweking" (progressieve paralyse) met grootheidswaanzin, bevingen, gevoelsstoornissen, stoornissen in de coardinatie gepaard gaat.
Aleppobuil, Orientbeule (D. Oosterse buil),
een in het Oosten heersende, besmettelijke,
plaatselijke huidziekte, waarbij zich knobbels
en zweren vormen, die met straalvormige
littekens genezen. De ziekteverwekker is
Leishmania tropica (zie aid.), en wordt
door een mug, phlebOtomus, overgebracht.
Syn. bouton d'Alep, bouton de Biskra,
Folliculitis ulcerosa tropica, Pendsjabzweer,
Delhibuil, Asjbadka (in Turkestan).
Alethie (X07], vergetelheid), onvermogen om
te vergeten, een grondslag der hysterie.
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Aleukaemie, ziekten, waarbij wel de bloedvormende en de lymphatische organen veranderingen vertonen gelijk bij leukaemie, doch het
bloed niet. Niet aanbevelenswaardige naam.
Vgl. Leukaemie en Pseudoleukaemie.
Aleukie (Xeux65, wit), ziekte, waarbij het
aantal witte bloedlichaampjes sterk verminderd is. Rad i otoxische A., veroorzaakt door bestraling van de milt; vgl. Radiotoxisch. Ale u ki a haemorraghica,
A., die met bloedingen gepaard gaat.
Aleuro-, zie Aluro.
Alexie (Xgric, van Xiyco, samenlezen), leesblindheid, verlies van het vermogen om
schrifttekens of hun samenstelling tot
woorden (zinnen) te verstaan; centrale
belemmering van het lezen. Vgl. Agraphie,
Amusie, Asemia, Asymbolie, Paralexie.
Alexinen *go), afweren), schutstoffen, eiwit
achtige stoffen in de normale bloedwei, die
schadelijk zijn voor bacterien, en van de
witte bloedlichaampjes (alexocyten) afkomstig zijn (H. B u c h n e r). Overeenkomend
met Ehrlic h's complementen en Metsc hn i k of f's cytasen.
Alexiphirmakon, aigemeen tegengif.
Algesie, algie Varlatc, en &)yoc, pijn), verhoogde pijngewaarwording, soms gebezigd
in plaats van neuralgie. Vgl. Analgesie.
Algesimeter (Nornstrom), toestel tot
onderzoek der pijngewaarwording, en van
hare geleidingssnelheid (aigochronometer).
Algidus, koud, bijv. stadium aigidum bij
cholera.
Algolagnie (Aayvetcc, wellust), pijnwellust,
een verwording der geslachtsdrift, waardoor hetzij ondergane pijn (p assiev e,
lijdelijke A., Masochisme), of de andere
partij aangedane pijn (act i eve A., Sadisme)
wellust verwekt.
Algor, koude. A. mortis: lijkkoude, het
verlies der dierlijke warmte na de dood.
A. progressi v us, toenemende afkoeling
bij de huidverstijving van pasgeborenen
(sclerema neonatorum, zie ald.).
AlgOsis, algenziekte, ziekte veroorzaakt door
algen (wieren). A. fauci u m leptOthrica,
zie Mycosis tonsiilarum benigna.
Alienatio mentis (vervreemding van de
geest), krankzinnigheid.
Alienie, (I i e n, milt), aangeboren ontbreken
der milt.
Alimentair (a limentu m, voedsel), in yen.
band tot de voeding staande. Ali me ntaire intoxicatie (Finkelstein), vergiftigingstoestand bij zuigelingen, door ontI edingsproducten van het voedsel veroorzaakt. A. g I y co s u r i e, (zie Glycosurie),
alleen veroorzaakt door een hoog gehalte
van het voedsel aan koolhydraten.
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Aliphitisch (netqm, zalfolie), geneesmiddelen
behorende tot de vetzurenreeks.
Alkali-disease (Eng. Alcali-ziekte), een veeziekte in Noord-Amerika, toegeschreven
aan vergiftiging door selenium, maar gebleken veroorzaakt te worden door gebrek
aan methionine (zie ald.).
Allachaesthesie, Allaesthesie (nXoc, een
ander; caXar:/) naar elders), gevoelsverplaatsing (zie Allochirie), zodanig dat de
gevoelsprikkel op een andere plaats wordt
gevoeld, dan waar hij zich bevindt.
Allaitement mixte, gemengde zuigelingenvoeding, n.l. met de borst en met dierlijke
melk.
Allantiasis (clOak, worst), worstvergiftiging,
zie Botulisme.
Allantois, de urineblaas der vrucht, een uitstulping van de endeldarm, die in de ruimte
tussen de serosa en het lamvlies (amnion),
de buitenembryonale lichaamsholte, ingroeit
en met de serosa samengroeit tot chorion.
Uit de steel van de allantois ontstaat de
urachus, uit de allantois de blaas.
Allergeen, stof, welke allergie (zie aid.)
teweeg brengt.
Allergie (61Xoq, anders; g pyov, werk), verandering in de wijze, waarop het lichaam
het indringen van ziektekiemen beantwoordt (V. Pirquet); zowel op immunisatie als op anaphylaxie toepasselijk. Deze
en andere stoffen, die allergie teweegbrengen, heten allergenen (zie Anergisch, Hypergisch, Normergisch, Parallergie, Pathergisch,
Typergisch).
Allergine, antistof (zie aid.) tegen een Miergeen, onder invloed van dit laatste ontstaan in het bloed.
Allergodermie (86pv,a, huid) allergische
huidaandoening.
Allergolix, fabrieksmerk voor toestelien (masker, slaapzak), waarin door middel van een
motor, aan een stopcontact verbonden, lucht
wordt gedreven, die, voordat zij door de
asthmalijder wordt ingeademd, van aliergenen wordt bevrijd.
Alles-of-niets-wet (B owd it c h), als een inductiestroom maar toereikend, d.i. sterk
genoeg is, om een samentrekking van het
hart te verwekken, dan is deze steeds zo
sterk als zij op dat ogenblik door dat hart
kan worden geleverd, onverschillig of de
prikkel sterk of zwak is.
Allobi6sis (0■Xoc, een ander), het veranderde
leven van cellen, die haar functie verioren
hebben, gelijk die der oorspieren (R o u x).
Allochezie (zgo), stoelgang hebben). 1. Verwijdering van andere stoffen dan de ontlasting uit de anus. 2. Verwijdering van
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de ontlasting uit andere plaatsen dan uit
de anus.
Allochirie (zeip, hand), handverwisseling;
hierbij wordt een gevoelsprikkel, die een
der ledematen op een bepaaide plaats treft,
waargenomen op de overeenkomstige plaats
van de andere lichaamszijde. E I e ct r o m otorische A., bij electrische spierprikkeling trekken zich de overeenkomstige spieren aan de andere lichaamszijde samen.
Allodromie (8p6v.o5, loop) van het hart, veranderde gang van de samentrekking van
het hart, door wijziging van het uitgangspunt of van de geleidingsbanen van de
prikkel.
Alloiogenesis (cMoioc, verschillend), = heterogonie (zie Heterogenesis).
Alloiopathie (cMoZoq, vreemd; TvicO.oq, ziekte), geneeswijze waarbij middelen worden
gebruikt van een andere aard dan de ziekmakende oorzaak *(Behrin g); vgl. Allopathie.
Allokinetisch (xtvico, bewegen), onwillekeurige beweging van een arm of been
als de andere arm of het andere been willekeurig wordt bewogen.
Allolalle (Xcavi, het spreken), verkeerd spreken bij krankzinnigen.
Allometrisch (thrpov, maat) een afwijking
vertonend in grootte of verhoudingen van
de normale ontwikkeling.
Allometropie, de toestand waarbij de breking
van het oog een andere is bij het directe
dan bij het indirecte zien.
Allopathie, noemde H a h n e m a n n, in tegenstelling met de homoeopathie (zie aid.),
de wijze van behandeling, waarbij men
door geneesmiddelen andere verschijnselen wenst teweeg te brengen dan die welke
de ziekte verwekt (vgl. Antipathisch).
Alloplastiek (Oacraxi), vormkunst), plastiek
(zie aid.) met dode stof (ziiveren piaat,
benen pen enz.), vgl. Autoplastiek.
Allopsyche (W ern ick e) (cYcAAoc, een ander;
OA, geest), de som van wat van buiten
het 1k en het eigen lichaam in de geest is
opgenomen.
Allopsychose, zieisziekte, waarbij de voorstellingen omtrent de buitenwereid gestoord
zijn; vgl. Autopsyche, Somatopsyche.
Allorhythmie (vgl. Rhythme), verandering
van het rhythme der hartswerking ; vgl.
Extrasystolae, Parasystolie.
Allotoop (6Daoc, een ander; TOrcoc, plaats),
tegensteiling van nomotoop, zie aid.
AllOtriogeusie (CcXX6Tpto5, vreemd; yeilalc,
smaak), smaakbedrog, door verwisseling
van de smaakgewaarwordingen of door
smaakhallucinatie.
Alleitriophagie, het eten van stoffen, die voor
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spijs ongeschikt zijn (krijt, aarde); zie
Geophagie.
Alloxaandiabetes, pancreatogene diabetes
door vergiftiging met alloxaan, waarbij de
p-cellen van de eilandjes van Langerhans
necrotisch worden. Aileen bij proefdieren,
niet bij de mens.
Alloxurie, afscheiding van alloxuur-Iichamen
(purinebasen) met de urine.
Alogie, zie Aphrasie.
Aleineproef, onderzoek naar bloed in de inhoud van maag en darm door middel van
aloine (werkend bestanddeel van aloe, een
geel kristallijn poeder, C34H36014) op de
wijze van de guajacproef (zie aid.); rode verkleuring wijst op de aanwezigheid van bloed.
Alopecia (daconexicc), kaalheid. A. a c q u i s i t a,
verworven, in tegenstelling van aangeboren
kaalheid. A. a r eat a, kale plekken die
scherp begrensd zijn, zonder dat ontleedkundige veranderingen aan de uitvallende
haren merkbaar zijn. Te onderscheiden in
een goedaardige vorm, die weder geneest,
en een kwaadaardige, waarbij de plekken
zich steeds uitbreiden, dikwijls veroorzaakt
door parasieten (trichomycosis circinata,
microsporon Audonini), maar meestal door
zenuwstoornis. Syn. Area Celsi, A. atrophicans circumscripta, porrigo, tinea decalvans, teigne pelade, pelade. A. congenita,
aangeboren volledige of pleksgewijze kaalheid. A. universalis congenita of A.
localis s. areita congenita, syn. depilatio congenita, oligotrichia, hypotrichia,
atrichia, calvities adnata. A. en clai Here
(Fr. clairiere, weinig begroeide plek in een
bos), A. met niet geheel kale plekken; gewoonlijk door syphilis. A. ne u rOt i ca, het
uitvallen van de haren in het gebied van
bepaalde huidzenuwen tengevolge van periphere of centrale aandoeningen hiervan. A.
parvimaculata (Lat., parvus, klein,
macu la, viek) kleine verspreide kale plekken. A. pity r6 d es s.furfuracea(mrup6v
of f u rf u r, zemelen); hierbij neemt de
lengte-, later ook de diktegroei der haren
aanhoudend af, een gevolg van seborrhoea
(zie aid.). A. p rae mat u ra, vroegtijdige
kaalhoofdigheid. A. senilis, de op meer
gevorderde leeftijd, meestal aan de kruin
beginnende kaalhoofdigheid. A. unguiu m,
voedingsstoornis in de nagels, komt bij A.
areata voor.
Alpenstich (D.), benaming van een longontsteking die in kleine kwaadaardige epidemieen in de hoge dalen van Zwitserland
voorkomt.
Alpha-cellen van de eilandjes van Lange rh an s in het pancreas, cellen met dikke korrels, die onoplosbaar zijn in alcohol. Deze
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cellen produceren misschien het lipocaic
(zie aid.). Vgl. Beta-cellen.
Alpha-rhythme, regeimatige golven in het
electro-encephalogram (zie aid.), gemiddeid
10 per seconde. Vgl. Beta-rhythme en
Gamma-rhythme.
Alsob-type (D., het „alsof" type) het slag
mensen, dat iets anders tracht voor te
stellen dan het werkelijk is.
Alterantia (a i t e rare, veranderen), geneesmiddelen, die, naar men vroeger veronderstelde, een veranderende invioed oefenen
op de samenstelling der lichaamsvochten
en daarom ter genezing van „dyscrasieen"
(bijv. syphilis) worden voorgeschreven.
Alteratie, wijziging, met name van het gemoed, ontstemming.
Alteratietheorie (Hering, Hermann),
rustende, ongedeerde spieren laten geen
stroom naar de galvanometer leiden; deze
ontstaat eerst door beschadiging van het
weefsel of door de stoornis van het scheikundig evenwicht, welke met de spierverrichting verbonden is. De veranderde (gealtereerde) piaatsen van levende stof krijgen
ten opzichte van de niet-gealtereerde een
positieve potentiaal (zie Prae-existentietheorie).
Alteratie-verschijnselen, de bovengenoemde
verschijnselen bij beschadiging van een
weefsel.
Alternans, afwisselend (zie Hemiplegia en
pulsus alternans).
Alternerend, afwisselend.
Alterolateraal (a 1 t e r, ander; latu s, gen.
late ris, zijde), aan de andere zijde, bijv.
van een pleuritis, die zich ontwikkelt na
een longontsteking, doch aan de andere
zijde van de borstkas; syn. Contralateraal.
Altruisme (a u t r u i Fr., een ander), welwillende gezindheid jegens anderen, in
tegenstelling met egoisme, zeifzucht. (Aug.
Co mte). In de ziektekunde, ziekelijke
zucht om voor anderen te zorgen. In de
leer der verrichtingen, vergoedingswerkzaamheid, d.i. het vermogen van cellen,
weefseis en organen om de arbeid te vergoeden van andere cellen, weefseis en
organen, welke hun arbeid niet meer
kunnen verrichten.
AluminOsis pulmOnum, kleilong, het afzetten
van kleistof in de longen.
Alurophobie (caoupoq, kat; cp6(3oc, vrees),
ziekelijke vrees voor katten; juister zou zijn
Aelurophobie.
Alveolair (A I v e ii s, buik; alveolu s, holte):
holligheden betreffend, sponzig, honig raatachtig. A I v eo laire kliere n, klieren,
waarvan de uitlozingsbuis tot kleine uitbochtingen, de alveolen, voert; syn. Ad

Alveoli
neuze klieren. A. g e z w e I I e n, gezwellen,
vooral kankers, waarvan het bindweefselachtige geraamte mazen vormt, waarin de
eigenlijke gezwelcellen liggen. A. echin oco cc u s= echinococcus multilocularis (zie
aid.). A. e c t a s i e (ixTeivco, uitstrekken),
uitzetting der longblaasjes. A. epithee I,
de ceibedekking van de wand der longblaasjes. A. u itsteekse I, het gedeelte
der bovenkaak, waarin zich de vakken voor
de tanden bevinden. A. gange n, zie
Ductuli alveolares. A. p u n t, kruispunt van
de rand der boventanden met de middellijn van het lichaam (in de anthropologie).
Alveoli, holten, kassen. A. dentales, tandkassen, de vakjes in het alveolair uitsteeksel der bovenkaak en het alveolair gedeelte
der onderkaak, waarin de tandwortels
steken. A. p u l m o n a l e s, longblaasjes,
waarin de gaswisseling tussen de ingeademde lucht en het bloed plaats heeft,
0,15-0,35 m.m. grote blaasjes, omgeven
door elastische vezelen, van binnen bekleed
met ademhalings-epitheel, onderling gescheiden door bindweefsel (septa alveolaria)
en omsponnen door haarvaatjes.
Alveolitis, 1. beenvliesontsteking der tandkassen (verouderde term). 2. ontsteking der
longblaasjes.
Alveas (kom) cornu ammonis, komlaag,
gekromde merglaag van de oppervlakte
van de hippocampus. A. u r og enitalis
= utriculus prostaticus (zie aid.).
Alvus (Lat.), stoelgang.
Amaas (Afrik.), een soort pokken in N.Afrika, vgl. Alastrim.
Amara, bittere geneesmiddelen, nog verdeeld
in A. pura of vera, aromatica en mucilaginosa.
Amaril (van het Spaans a m a r i I I o, geel),
1. toxine van de gele koorts, verkregen uit
bouilloncultuur der bacillen. 2. typhus
amaril, een synoniem der gele koorts.
Amistia of Amizia (.t 6c of ticg6c, vrouwelijke borst), aangeboren ontbreken van de
borstklier.
AmaurOsis (dclucup6c, donker, blind), volkomen blindheid. A. part ialis fug ax, gedeeltelijke, vluchtige amaurosis = flikkerscotoom, zie aid.).
Amaurotisch idiotisme, zie Idiotisme. A.
kattenoog (Beer), een oog, blind door
glioom van het netvlies, waarbij dit laatste
doordat het dicht achter de pupil ligt, het
ingevallen licht weerkaatst, zodat de pupil
geelglanzend schijnt.
Amaxophobie (diti.ccoc, wagen), wagenvrees,
ziekelijke vrees om te rijden.
Ambidexter, met beide handen rechts, d.i.
even handig.
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Ambitendenz, zie Ambivalentie.
Ambivalentie (a m bo, beiden); het gelijktijdig bestaan van twee tegengestelde gevoelens (affe ctieve A.), gedachtengangen
(i ntellect uele A.) of wilsneigingen (--Ambitendenz) (B I e u I e r).
Amblotica (Celi.f1A603, een miskraam hebben),
zie Abortiva.
Amblyopie (dcglAucarcEcc), stompzinnigheid,
onduidelijk zien door aangeboren of verworven stoornis in de verrichting van
de lichtwaarnemende organen, dikwijls door
vergiftigingen (tabak, alcohol, kinine). A.
ex an o psi a: A. door het niet gebruiken
van het oog, bij eenzijdig scheelzien, groot
brekingsverschil der ogen, hindernissen
voor het zien in de brekende middenstoffen,
ten gevolge waarvan de psyche afziet van de
door het afwijkende of minder scherpe oog
geleverde beelden. A. n e r v o s a, bij hysteric.
Amblyoscoop, toestel tot behandeling van
het scheelzien en tot onderzoek van het
samenzien der ogen (Worth).
Amboceptoren (a m bo, beiden; capio, vatten), de thermostabiele (door warmte niet
vernietigd wordende) bestanddelen van een
„immuunserum", door wier tussenkomst
de „complementen" worden verbonden
aan cellen, die dan beschadigd (opgelost)
worden. De A. zijn „antilichamen", in
het bloed afgestoten „receptoren" of
„zijketens", hierin echter te onderscheiden
van de antitoxinen, dat zij twee (vandaar ambo) „haptophore" groepen bezitten, nI. een, die zich hecht aan de overeenkomstige „receptor" der cel (cytophore groep) en een die het complement
bindt („complementophile" groep) (E h rI i ch en Morgenroth). Syn. immuunlichamen, tussenlichamen, copula (P. M a Ile r), desmon (L o n d o n), philocytase, fixateur (M ets chni koff), substance sensibilisatrice (B o r d e t), praeparator (G rube r)
hulplichamen (Buchner) *).
Amboceptoren-serum, bloedwei, welke amboceptoren, bijv. haemolysine, bevat.
Ambulante (a m b u I o, rondlopen) b e h a ndelin g, behandeling van een „lopende"
zieke.
Ameisenlaufen (D., het lopen van mieren),
het slapen der ledematen door vaatkramp
of druk op een gevoelszenuw.
Amelie (OcithXer.oc, slordigheid), 1. aangewende
verkeerde spraak, hetzij door stoornis bij
de lettervorming, zie grammacisme, lambdacisme, rhotacisme, sigmacisme, zetacisme
(a melarthri e), of door verkeerde vor*) Al deze uitdrukkingen worden elders
verklaard.
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ming van Iettergrepen en woorden (a m e I op h r as i e) of door verkeerde woordverbinding tot zinnen (d i ct i e-a meli e). 2. zie
Amelus.
Ameloblasten (e name I, Eng., glazuursel;
pAacrrk, kiem), glazuurcellen, cylindervormige cellen, die het glazuur der tanden
vormen; zie Stratum adamantinum. Syn.
ganoblasten (Shaffer).
Ameloblasteima, gezwel gevormd door
ameloblasten.
Amelus (./IA(4, lid), misgeboorte zonder
ledematen; het ontbreken van alle ledematen noemt men ook a m e I i e.
Amen° (of amoeno-) manie (amoenus,
liefelijk; v.avia, waanzin), monomanie met
waantoestand van blijde inhoud.
Amenorrhoea, (gv, maand; Ow, vloeien),
ontbreken der maandstonden, te onderscheiden in primaire of permanente A.
(emansio mensium), waarbij de regels nooit
verschijnen, en secundaire, voorbijgaande A.
(suppressio mensium), waarbij zij tijdelijk
wegblijven, meestal ten gevolge van bloedarmoede.
Amentia (a m e n s, dwaas; m e n s, verstand),
acute verwardheid, geestesziekte van lichte card, gepaard gaande met zinsbedrog,
waanvoorstellingen en onzuiver inzicht. A.
acculta (Platner), oorspronkelijk lichte
vorm van melancholic, voor de gerechtelijk geneeskundige van veel belang, daar
zij onverwacht tot geweiddadige handelingen, als in de raptus melancholicus,
aanleiding kan geven. Syn. Insania occulta;
vgl. Ecnoia.
Ametropie (grpov, maat; 41,q, het zien),

afwijking in het brekend vermogen van
het oog; zie Myopie, Hypermetropie.
Amiantiose ; (Fr., van a m i a n t e, asbest),
asbestIongapneumoconiose (zie aid.), door
asbest veroorzaakt.
Amidasen, fermenten, die zuuramiden, zoais
ureum, ontieden of uit aminozuren de
aminogroepen los maken. Amiden worden afgeleid van ammoniak door 1, 2 of 3
waterstofatomen te vervangen door zuurradicalen (primaire, secundaire en tertiaire
amiden). A m i n e n (aminobases) worden
van ammoniak afgeleid, door 1, 2 of 3 waterstofatomen te vervangen door aikyien
(koolwaterstofresten), A m i n o z u r e n worden afgeleid van vetzuren door 1 of 2
waterstofatomen van het kooiwaterstofradicaal te vervangen door NH 2 (monamino- en diaminozuren); zij ontstaan door
ontleding van eiwitstoffen; zie Dialysatie.

Amiduline (Sch u Itze 1848), tussenproduct
bij de versuikering van het zetmeel door
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ptyaline; wordt door jodium biauw gekleurd;
waarschijniijk amyiodextrine.
Amimie (1.2.1.tilo iloct, nabootsen) onvermogen
om door gebaren en geiaatsuitdrukking
stemmingen of aandoeningen te kennen te
geven (m o to rische A.), of om zuike gebaren en gelaatsuitdrukkingen van anderen
te begrijpen (sensorische A.; vgl. Aphasie).
Amitotische celdeling, celdeling zonder
vorming van Mitosen (zie aid.).
Ammoniacale gisting der urine, vorming
van kooizure ammoniak uit het ureum door
werking van bacterien.
Ammonia-dermatitis, erythema giuteaie
door broeiende luiers (Eng.: napkin erythema, diaper rash).
Ammoniaemie (calla, bloed), overiading van
het bloed met kooizure ammoniak door
ontleding van het ureum bij nierziekte en
urinestuwing.

Amnesie (ckmmaTioc, het vergeten), geheugenverlies. R et rog rad e A.: veriies van geheugen voor gebeurtenissen, die lang of
kort voor het ziek worden hebben piaats
gehad; gevolg van ernstige infectieziekten,
van epiiepsie, van verwondingen (traumatische retrograde A). en hysterie. A. o pt i ca, vgi. optische aphasie. A. verbalis,
vgi. amnestische aphasie; syn. herinneringsaphasie.

Amnestisch (4A/71a-rim, het vergeten), bijv.
nw. van amnesie, geheugenveriies. A.
aphasi e, onvermogen om juist te spreken
door veriies van het woordgeheugen. A.

symptomencomplex, zieisziekte van
Korsako w; bij oude lieden (acute presbyophrenie), chron. alcoholisme en sommige chron. hart- en vaatziekten en hersengezwellen. Het geheugen voor lang geleden zaken is hier behouden.
Amnion (CclivEov), lamvlies, het eerst ontdekt bij het slachten van drachtige schapen;
het binnenste van de eiviiezen, die de
vrucht omgeven. A.-water, het water in
deze viiezen besioten, vruchtwater.
Amniota, gewerveide dieren, die in de
embryonale toestand een amnion hebben
(reptilien, vogels en zoogdieren).
Amniotoom (-761.1vw, snijden), instrument om
de vruchtbiaas te openen (W e n c k).
Amoeba (cipc.136c, wisseiend), wisseldiertje,
uit protoplasma bestaande protozoan (klasse
der rhizopoden), waarvan de vorm onophoudelijk verandert (zie amoeboide bewegingen). A. coli, zie Entamoeba histoiytica.
A. co li m i t i s, zie Entamoeba coli. A. d e ntali s, gingivali s, zie Entamoeba buccalis.
Amoebendysenterie, zie Entamoeba, Dysenterie, Enteritis.
2
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Amoebiasis, ziekte, door amoeben veroorzaakt.
Amoeboide bewegingen (itaoq, vorm), beweging door het uitpuilen van een deel van
het protoplasma (pseudopodia), alsof een
poot wordt uitgestoken, waarop de rest
van het cellichaam volgt. De amoeben en
andere protozoen en de witte bloedcellen
bewegen zich op deze wijze.
Amoeburie (o6pico, wateren), het voorkomen
van amoeben in de urine.
Amoenomania, zie Amenomanie.
Amok, een vorm van mania transitoria,
die alleen onder de Maleiers voorkomt,
tengevolge van hevige gemoedsbeweging
of na misbruik van opium (vgl. Androphonomanie).
Amor lesbicus, Lesbische Iiefde, ontucht
tussen vrouwen, zoals naar beweerd wordt
op het eiland Lesbos veelvuldig voorkwam,
en o.a. door de dichteres Sappho daar zou
zijn gepleegd. Syn. Tribadie, Sapphisme,
Homosexualiteit.
Amorphognosie (p.opcp11 , gedaante, yviiicnc,
kennis) gestoorde gedaante-kennis.
Amorphus, zie Anideus.
Amotio retinae (a m o v eo, wegnemen), zie
Ablatio retinae.
Ampelotherapie (6EttrceAoc, wijnstok), druivenkuur.
Ampere (naar de Franse natuurkundige
A. M. Ampere 1775-1836), een mast der
electrische stroomsterkte: 1/10 van de absolute electromagnetische eenheid; een
stroomsterkte van 1 Ampere kan, bij een
spanning van 1 Volt, een weerstand van
1 Ohm overwinnen. Een stroom, die door
een oplossing van zilvernitraat in water
gaande, 1, 118 m.gr. zilver in een seconde
neerslaat, is 1 Ampere sterk. A.-meter,
een galvanometer, die de stroomsterkte in
Amperes aangeeft. A.-u u r, de hoeveelheid electriciteit, die door 1 Ampere in
een uur door de dwarsdoorsnede van een
geleider wordt gevoerd. A.-w i n d i n g e n,
het product van de stroomsterkte (in
Amperes) en het aantal windingen ener
solenokle per c.m. draadlengte.
Amphiarthrose, (dy.cpi, van weerszijden;
cipapov, gewricht), de verbinding van twee
gewrichtsuiteinden door een strakke, stijve beursband, versterkt door stevige banden, zodat slechts geringe beweeglijkheid
in het gewricht over is.
Amphibool (ecti.cptficaoc, wankelend, twijfelachtig). A. stadium (Wunderlich), het
tijdperk van de typhus, waarin hoge avondtemperaturen gepaard gaan met lage morgentemperaturen, na de eerste week.
Amphidexter, zie Ambidexter.

Amputatieneuroom

Amphigonie, geslachtelijke voortplanting,
uit de vereniging van twee individuen
(Haeckel). A. retardita, een copulatie
is voldoende om in ettelijke maanden verscheidene legsels bevrucht ter wereld to
brengen (bij slangen).
Amphimixis (ligtc, menging), de vereniging
van de vaderlijke en de moederlijke erfstoffen.
Amphiool, kleine ampulla (zie aid.).
Amphistomum, (cyr6v.oc, mond), een trematodengeslacht. A. h o m i n i s, vroegere naam
voor Gastrodiscoides hominis.
Amphophiel (cpai...co, liefhebben), benaming
van weefseis, die zowel basische als zure
en neutrale kleurstoffen opnemen.
AmphOrisch (a mphor a, kruik), aldus noemt
men een bij auscultatie waargenomen klank
of weerklank, die in een holte (longholte,
darm, pneumothorax) van enigszins grote
afmetingen met gladde wanden ontstaat
en herinnert aan de weerklank van holie
vaten. (Amphorophonie, cpcov6a), klinken).
Amphcitere reactie (cicti.cp6Tepoc, beide), de
reactie, waarbij zowel rood als blauw lakmoespapier rood wordt verkleurd, bijv. van
melk of urine.
Amplitudo, uitslag, de mate der afwijking
uit de evenwichtstoestand bij trillingen.
Ampulla (lat. kruikje), langwerpig ronde verwijding. A. ductus d et. erenti s, verwijding van de zaadleider nabij de ductus
ejaculatorius. A. ductus lacrimali s,
verwijding der traankanaaltjes buitenwaarts
van de engten (zie Angustiae). A. m e mbranace a, verwijdingen aan het begin
der vliezige booggangen (halfcirkelvormige
kanalen) van het labyrint. A. osse a, zie
Crus ampuliare. A. rect i, zakvormige
verwijding van de endeldarm boven de
aarsopening. A. t u bae ute ri n ae, het
wijdste gedeelte van de eileider tussen
isthmus en infundibulum.
Ampullofugaal, van de ampulla (van een der
booggangen van het oor) of gericht.
Ampullopetaal, naar de ampulla (van een der
booggangen van het oor) toe gericht.
Amputatie (a m put o), rondom afsnijden, het
afzetten, afsnijden van lichaamsdelen, voornl. van ledematen. In engere zin gebezigd
voor afzetten met doorzaging van het
been, in tegenstelling met exarticulatie,
het afzetten in het gewricht. A. s po ntanea (spontaneus, vrijwillig), afsnoering van ledematen tijdens het vruchtleven door strengen van de eivliezen of
de naveistreng.
Amputatieneuroom (van vei5pov, zenuw gevormd gelijk andere benamingen van ge-
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zwellen op -oma), pijnlijk gezwel, ontstaande door woekering van bij een amputatie
doorgesneden zenuwvezelen (zie Neuroom).
Amputatiestomp, het uiteinde van een lid
na amputatie.
Amusle (Octtouatoc, gebrek aan ontwikkeling,
voornl. op muzikaal gebied,) onvermogen
om tonen waar te nemen of voort te brengen,
muzikale aphasie, notenblindheid, toondoofheid.
Amyelenkephalie (p.usA6c, merg;kyx6cpcaoc,
hersenen), aangeboren ontbreken van ruggemerg en hersenen.
Amyelie, 1. aangeboren gemis van het ruggemerg; 2. aplastische anaemie, zie aid.
Amygdalae (a mygdal a, amandel), de amandelen, nl. 1. de gehemeltetonsillen, 2. twee
amandelvormige lichamen aan de ondervlakte der kleine hersenen.
Amygdalitis, amandelontsteking, nl. van de
gehemelte-amandelen (zie ook Angina).
Amygdalolieth, amandeisteen, afzetting van
kalk in de gehemelte-amandelen.
Amylicea, zetmeel bevattende voedingsmiddelen.
Amylalcohol, C5H110H, foezel, vergiftig bestanddeel van aicohoiische dranken van
slechte hoedanigheid.
Amylase, ferment, dat amylum (zetmeel) of
glycogeen omzet in dextrine en maltose =
diastase. Zie Wo h Igemut h, Aanhangsel.
AmyloidOsis, aigemene amyloide ontaarding
als gevolg van ziekten. P r i m a i r e A. (=
Paramyeiodosis, zie aid.), A., waarbij geen
ziekte is voorafgegaan.
Amyloied (zetmeelachtig), in de scheikunde
amorphe, door jodium evenals glycogeen
(dieriijk zetmeel) mahoniebruin gekleurde
stof. In de ziektekunde (V i rch ow 1853)
een eiwitachtig lichaam, de grondsiag der
amyloiede ontaarding (zie beneden), gebonden aan chondroitine-zwavelzuur, van
eiwitstoffen te onderscheiden doordat het
door joodjood kali u m of jodiumtinctuur
rood, paarsbruin en hierop door zwavelzuur blauw of groen wordt gekieurd.
Amyloiede ontaarding, (amyloidosis),
het ontstaan van ontaarde plekken met een
zalmachtig of spekachtig voorkomen, waardoor de weefsels glazig doorschijnend
worden en in omvang toenemen. Amyloi ed e lichame n, rondachtige lichaampjes
met laagsgewijze bouw, die door jodium
blauw of groen worden gekieurd (geen
amyioid !). In gezond (voorstaanderkiier,
neuroglia) en ziek weefsel. Siege rt onderscheidt corpora amyloidea versicolor at a en fl a v a naarmate joodoplossingen al
of geen verkleuring teweegbrengen. A m y-
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loied milium (Auspltz), moliuscum
contagiosum.
Amylolyse (X6cnc, oplossing), de omzetting
van zetmeel tot maltose of glycose.
Amylolytisch, het vermogen tot amylolyse
bezittend.
Amylopsine, het diastatische ferment de
alvleesklier.
Amylorrhexis (pIP,c, het scheuren, breken),
de oplossing van het gluten van_ graanvruchten door het maagsap.
Amylorrhbea (gevormd als diarrhoea) ontlasting van onverteerd zetmeel.
Amyoplasie (ilk, gen. vey6c, spier, nAciaaco,
vormen), gebrekkige ontwikkeling der spieren.
Amyostatisch (cmciatc, stilstand) sympto.
mencomplex (S t r 0 m p e I I), verschijnselen
van onwillekeurige spierbewegingen na
encephalitis epidemica; vgl. Hyperkinesis.
Amyosthenie, zie Myasthenie.
Amyotaxia (1.cictc, het steilen, de orde),
stoornis in de samenwerking der spierbewegingen in de zin van ataxie.
AmyotOnia congenita, aangeboren zeer slappe spieren der ledematen zonder diepe
refiexen met neiging tot verbetering
(0 p p e n h e i m). Syn. MyatOnia congenita
met gevaar voor verwarring met MyotOnia
congenita.

Amyotrophie (rfAcpca, voeden), slinken van
het spierweefsel, in 't bijzonder door in
de centra gelegen oorzaken.
Amyotrophische laterale sklerose, zie
Laterale sklerose.
AmyxIe, amyxorrhoea (µu a, slijm), het ontbreken van slijmafscheiding.
An., afkorting van anode. An. O.Z. (Oeffnungszuckung), An. S. Z. (Schliessungszuckung);
anodeopeningsschok, anodesluitingsschok;
(in het Nederiands: An. 0.S. en An. S.S.).
Ana- (ivoc-), in samenstellingen: omhoog,
opnieuw, overeenkomstig, terug. Zie ook
aa.
Anaal, gelegen in de streek van de aarsopening (anus).
AnabiOse (N3iog, 'even), herleving, terugkeer
van het leven, nadat dit schijnbaar had
opgehouden, bij bevroren dieren of planten,
zaadkorrels, lagere diersoorten, amoeben,
infusoria, raderdiertjes, bacterien.
AnabiOtisch, levenloos, doch vatbaar voor
herleving (Preyer).
AnabOlisch (ivoct3okil, beweging omhoog).
tot het bijzetten, de assimilatie dienend,
Tegenover catabolisch. A n a b o I i e, assimilatie (P r ey e r).
AnacanthOsis, zie Acanthosis.
Anacatadidymus, in het midden samengegroeide, naar boven en beneden (dock en
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xccro'c) dubbele (8Eauv.oc, tweeting) misgeboorte.
Anacathirtica (civaxccDtapco, reinigen, H i ppokr at es), middelen, die reinigen, braakmiddelen.
Anachloorhydrie, beter achloorhydrie (zie
aid.).
Anachorese (cfcvccx6platc, het zoeken van een
toevlucht), het verwekken van een fixatieabsces (zie aid.) door inspuiting of inenting
met verschillende stoffen of kiemen (A s co I i,
1937).
Anaciditeit, gebrek aan zuur, met name
zoutzuur in het maagsap.
Anacoluthie (x0waLc, hindernis), het overslaan van woorden of Iettergrepen.
Anacritisch, voorafgaande aan een crisis
(zie ald.) of aanval ener ziekte, b.v. jicht;
syn. praeparoxysmaal.
Anacroot (civci, omhoog; xposico„ slaan) hefpols; men voelt hierbij met de vinger
en leest op de sphygmograaf tijdens de
(kamer)- systole twee wel to onderscheiden
verheffingen; een derde, zeer geringe, beantwoordt aan het normate dicrotisme van
de poss. De opstijgende lijn der poiskromme
vertoont voor de top een inzinking, gelijk
die van het dicrotisme op de dalende lijn
Il. andoi s). Het verschijnsel is hoorbaar als
„bruit de galop" (zie aid.) (Potai n). De
plaats der tweede verheffing in de polskromme kan ook een vroegere of een latere
zijn.
Anacusie (6Exoucnc, horen), doofheid, ontstaande door Iabyrintziekten, letseis van
de zenuwstam, ziekten van de kernen
der gehoorzenuw of zenuwziekten (hysterie) zonder tot heden aantoonbare stoffelijke afwijkingen.
Anadenie (aim kiier), gebrek aan of verdwijnen van de klieren, meer bijzonder
anadenia gistrica of phthisis ventriculi, het geheel verdwijnen van de klieren
in het maagslijmvlies, hetgeen met verschijnselen van pernicieuse anaemie gepaard gaat. Zie Achylia.
Anadidymus (dcyci, omhoog; 8(.8uti.og, tweeling), algemene benaming voor dubbele
misgeboorten, die van onderen met eikander vergroeid zijn; vgl. Catadidymus.
Anaemie, (ockuz, bloed), bloedeloosheid,
hetzij volstrekte, en dan slechts plaatselijke,
of betrekkelijke, dus oligaemie of bloedarmoede, waarbij de hoeveeiheid van het
bloed, zowel als het aantal rode bloedlichaampjes en het gehalte aan bloedkleurstof verminderd kan zijn. Pri mai re
anaemieen zijn de chlorose en de progressieve pernicieuse anaemie; secu nd air e A. ontstaat na bioedverlies, gebrek-
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kige voeding of andere ziekten. Zie Leukaemie. Anaemia achrestica, zie Achrestische anacmie. A. ach0 ca, een der
anaemieen door gebrek aan ijzer (ten gevolge
van achylia gastrica. A. a p I ist i c a (Syn.
Panmyelophthisis, Haemorrhagische aleukie
(Frank), Amyelie), waarbij het rode bioedvormende beenmerg verdwijnt. De afwezigheid van megaloblasten en normobiasten
wijst er op, dat de reg ener at i e-werkzaamheid van het beenmerg ontbreekt.
A. van Cool ey, zie Cooley, Aanhangsel.
Elliptocyten-A., een haemolytische A.
met elliptische rode bloedlichaampjes. E ssentiele hypochrome A., een der
anaemieen door gebrek aan ijzer. Oval ocyte n-A. een haemolytische A. met ovate
rode bloedlichaampjes. A. haemolytic a,
met sterke vernietiging van rode bloedcellen door haemolysinen. Familiaire
haemolytische A., zie Sphaerocytose. A.
haemo13'7ticacum haemosiderinUria
perpetua, = ziekte van MarchiafavaMichell (zie Aanhangsel). Hereditaire
hypochrome haemolytische A., met
sterke erythroblastose (bij kinderen) anerythroblastose daarentegen bij volwassenen,
verder anisocytose, poikilocytose, fragmentocyten en target-cells. Syn. Middellandse-Zee A., A. van Cooley (zie Aanhangsel).
A. lymph it i ca, vroegere benaming van
pseudoleukaemie. A. neon ato r u m, een
milde vorm van morbus haemolyticus foetalis. A. progressiva perniciOsacryptogenetica (Biermer) s. gravissima
s. essentialis febrilis s. idiopithica:
verergerde kwaadaardige bloedarmoede,
ernstige bloedziekte, die bijna steeds door
koorts begeleid, zonder bepaald marasme,
onvermijdelijk de dood ten gevolge heeft.
In het bloed meestal poikilocyten en megaloblasten; aantal rode bloedcellen tot een
millioen of minder per kubieke millimeter
gedaald. Oorzaak dikwijls onbekend, in
sommige gevallen bothriocephalus in de
darm; ook na verwijdering van de maag of
een deel daarvan (agastrische anaemie,
Moynihan). Syn. Morbus pernicicisus
Addison-Biermer. A. montana, zie
Ankylostomiasis. Sikkelcellen A., zie
Sikkelcellen. A. spleni ca, zie Splenomegalie.A.splenica infantum, A. pseudoleukiemica infantum (V. Jaksch):
bij kleine, veelal kunstmatig gevoede kinderen met slechte spijsvertering. A. trop i ca, voornamelijk bij Europeanen in de
hete gewesten, veroorzaakt door een ingewandsworm (ankylostomum duodenale).
Zie Ankylostomum, Chlorosis tropica, Geophagie.
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Anaemisch geruis, systolisch hartgeruis bij
bleekzucht, bromtolgeluid (zie Bruit de
diable).
Anaerobien (dc-hp, Iucht; pLog, !even), bacteden, die in zuurstof bevattende omgeving
sterven of in ontwikkeling stilstaan.
Anag robiOse, het verschijnsel van het zuurstofloze Leven.
Anaesthesie (zelfst. nw. bij Coccicphyroc, gevoelloos), gevoelloosheid, onderscheiden in
cutane, musculaire, viscerale, sensorische
A., naarmate de stoornis betreft de gevoelszenuwen van de huid, de spieren of
de ingewanden, of wel de zintuigzenuwen,
bijv. de reukzenuw. (A. olfactoria). Sexuele
A. is het ontbreken van wellustgevoel
(Adler). Anaesthesia dolorosa (Liebreic h), pijngewaarwording in gevoelloze
delen, door centrale prikkelingstoestanden
der daarbij betrokken zenuwvezels, vooral
voorkomende bij neurosen en bij samendrukking van het ruggemerg. Zie Analgesie,
Hypaesthesie, Paraesthesie, Ageusie, Hypogeusie, Anosmie, Apselaphesie. Ook een door
psychische stoornis veroorzaakt ontbreken
van een groep van waarnemingen wordt
anaesthesie genoemd ; vgl. Psychosensorisch.
A. kin6tica (xLvvytc, beweging), gevoelloosheid met athetose (zie aid.). Locale A.,
plaatselijke gevoelloosmaking of verdoving
van het pijngevoel voor heelkundige bewerkingen.
Anaesthetica, pijnverdovende middelen, deels
plaatselijk, deels aigemeen werkend. Verwekken deze middelen tevens pijn, dan
spreekt men van A. dolorosa. Zie Anodyna,
Narcotica, Narcosis.
Anakhre (grote neus, Afr.), neusgezwel der
negers; zie Gundu.
Anale erotiek, gevoel van wellust, door
prikkeling der aarsopening ontstaande.
Analeptica (dcvcadclif3ocwo, verbeteren, her-,
stellen), opwekkende middelen, welke vooral sterk werken op de centra van de ademhaling en de hartswerking.
Anale reflex, samentrekken van de siuitspier
van de aars bij aanraking van het slijmvlies.
Zie Rectale reflex.
Analexfne (Von Beh ri ng), anti lichaam +
alexine (zie aid.).
Analgesic (nyoc, pijn), gedeeltelijke gevoelloosheid, waarbij het pijngevoel is opgeheven, doch de tastzin en de overige gevoelsindrukken behouden kunnen zijn.
Analgetica, pijnverdovende middelen.
Anallergisch serum, een serum, dat, met
korte tussenpoos opnieuw ingespoten, geen
allergie (zie aid.) verwekt (As co I I), doordat het tweede serum van een andere diersoort afkomstig is dan het eerste.
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Analoog, overeenkomstig, vgl. Homoloog.
Analysator, het onderdeel van het polarisatietoestel, waarmede men het door de pc:4arisator gepolariseerde licht onderzoekt.
Analysedwang (dcvdaual,c, oplossen), ziekelijke
dwang om zich het hoe en waarom of te
vragen bij al wat men doet of beleeft.
Anamnese (ecycitzwiacc, herinnering), de voorgeschiedenis van de zieke en zijn ziekte,
of de geschiedenis (in ziektekundig opzicht)
van een familie (familie-anamnese).
Bijv. nw.: anamnestisch.
Anamnestische reactie, het verschijnsel, dat
het lichaam, wanneer het heeft gereageerd
op een bepaald antigeen met de vorming van
antistoffen, na het inbrengen van een ander
antigeen, weer dezelfde antistoffen vormt.
Animnia, zie Amniota.
Aningisch (Ocyyd,ov, bloedvat), vaatloos, bijv.
van het netvlies, als de vaten verschrompeld
zijn.
Anankisme(iviyx-il, dwang), dwanggedachte,
bijv. nw. Anankastisch.
Anaphalantiasis (dcvocycaccv-cican.q, kaalheid),
ontbreken of uitvallen der haren, vooral van
de wimpers.
Anaphrodfsia (ivcpp6avroq, gesiachtelijk onverschillig), koudheid, gebrekkige of ontbrekende geslachtelijke aandrift of gevoelens.
Anaphrodisfaca, middelen om de geslachtsdrift te matigen.
Anaphylacogeen (Friedberger),00k Anaphylactogeen (yevhc, afkomst), het antigeen, dat anaphylaxie teweegbrengt; syn.
Anatoxine.
Anaphylactofde purpura, purpura (zie aid.)
die gepaard gaat met anaphylactische verschijnselen (zie Purpura urticans). Syn.
ziekte van Henoc h, zie Aanhangsel.
Anaphylaxie (cicvcC, het tegenovergestelde van;
yuXecaaw behoeden), on beschutheid, overgevoeligheid, serumziekte (R ichet), zie
Allergie (Von Pirquet), een ziektetoestand,
ontstaande na inspuiting in de huid, de
spieren of een ader, van eiwitstoffen die aan
het lichaam vreemd zijn („soortelijk vreemd")
Ook door bloedwei, melk en plantaardige
eiwitstoffen (bacterien) kan zij worden verwekt. Er bestaat aangeboren en v e rworven (kunstmatige) A. De verschijnselen bij de mens, meestal na inspuiting
van diphtherieserum, vooral na herhaalde
inspuiting (serumziekte), zijn koorts, zuchtige zwelling, ineenstorting (collaps). Bij
dieren kan men door eerst „soortvreemd"
(van een andere soort afkomstig) eiwit in te
spuiten (sensibiliseren) en dit na tien dagen
te herhaien, de „anaphylactische shock"
teweegbrengen, plotselinge daling der ternperatuur, emphyseem sours, hartzwakte,
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meestal gevolgd door de dood. Herstelt
het dier, dan blijft het enige tijd ongevoelig
voor hetzelfde eiwit (anti-anaphylaxie).
Wordt het serum van een dier, dat de sensibilisatie heeft ondergaan, bij een ander
dier ingespoten, dan wordt dit anaphylactisch (p ass ieve A.). De oorzaak der A. is
de giftige werking van het eiwit, dat niet
door de ingewanden (parenteraal) in het
Iichaam is gekomen, waardoor het eiwit
of zijn bestanddelen (splitsingsproducten)
zich tot een aan het pepton verwant vergift (anaphylatoxine, van vgtx6v, pijlgift) verbindt met het antilichaam (sensibilisine, antigeen, anaphylacogee n),
dat bij de eerste inspuiting was gevormd.
Anaplasie (raciaaco, vormen), vervorming,
wijziging in cellen van gezwellen met betrekking tot vorm, rangschikking („Lagerung"), verhouding tot kleurstoffen, enz.
als teken van verminderde differentiatie
(Hansemann).
Anaplastiek (70aa-roch, vormkunst), het vasthechten en doen vastgroeien van afgesneden Iichaamsdelen op de oude of op
een andere plaats (zie Transplantatie).
Anaplistisch, vormend, van voedingsstoffen,
die tot de bouw der weefsels bijdragen
(P re ye r). Of de opbouw des Iichaams betreffend.
Anarithmie (dcpt:ati,65, getal), belemmering
in het vermogen om te rekenen, door een
stoornis in het daartoe bestemde centrum.
Anarthrie (van divccp,D.poc, ongeleed), stoornis van de articulatie, de samenwerking
der bewegingen van de spraakwerktuigen,
waarbij deze in ontleedkundig opzicht ongedeerd kunnen zijn, zodat, terwijI de impulsen in de hersenschors ongestoord
ontstaan, een stoornis of beletsel der voortgeleiding in het spel moet zijn, en wel volgens Ziehen in de zenuwkernen en de
subcorticale vezels. A n a rt hria literali s,
stamelen, stoornis in de lettervorming, of
centraal (bulbaire verlamming), Of peripheer
(ziekte van de nervus facialis of hypoglossus), of op dyslalie (zie aid.) berustend. A.
syllabalis (craMc(31), lettergreep), stotteren, krampneurose der samenwerking
(coOrdinatie), waardoor het uitspreken van
lettergrepen door krampachtige samentrekkingen op de piaatsen, waar de „articulatiebuis" kan worden afgesioten (keel, gehemelte, tanden, lippen) wordt verhinderd,
vooral bij de „explosieve" letters, b, p,
d, t, k, of krampachtige stoornis in de harmonische samenwerking der overige spieren
van de spraak.
AnasIrca (Hydrops anasarca), waterzucht
door de weefsels, of het crig (vlees), in
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tegenstelling met de „zakwaterzuchten"
(vrij water in de lichaamsholten), ophoping
van vocht in de weefsels, vooral in het losse
celweefsel onder de huid, huidwaterzucht,
zie Hydrops.
Anaspadie, zie Hypospadie.
Anastigmitisch (crtivot, prik), van een
lenzenstelsel, waarbij de afwijking door
boivormigheid (spherische aberratie) is
opgeheven, zodat het beeld van een punt
zelf weder een punt is.
AnastomOse (Cevcccrr011oacc, monding), het
bijeenkomen van bloedvaten of zenuwtakken van verschillende oorsprong. Zendt
een zenuwtak vezels naar een andere, en
deze wederom naar de eerste, dan heet
dit A n ast o m os is mutua (wederkerige),
zo niet, A. simplex (eenvoudige).
Anatomie (CcvecTivvco, open snijden), ontleedkunde, onderscheiden in 1. algemene beschrijvende, toegepaste, bijzondere of stelselmatige, topografische (plaatsbeschrijvende
behandelt de onderlinge ligging der delen).
of 2. heelkundige, ziektekundige, vergelijkende en microscopische ontleedkunde.
Anatoxie-reactie, kleine hoeveelheden dode
diphtherie-bacillen, zonder endotoxine of
a n atox i n e toegediend, geven in een omgeving waar diphtherie voorkomt vaak een
positieve huidreactie, ook als de reactie
van S c hick (zie Aanhangsel) negatief uitvalt.
Anatoxine (V. B e h r i n g), voor anaphylacogeen (zie Anaphylaxie), diphtherie-toxine,
dat na behandeling met formaldehyde zijn
giftigheid heeft verloren, maar de antigeenwerking heeft behouden (R a nn o n).
Anaudie (ocah, spraak), onvermogen om
gearticuleerd te spreken.
Anceps (Lat.), twijfelachtig.
Anchilops (ecyxfac4), absces aan de oppervlakte van de traanzak (G alenos), ook
anchylops.
Anchophrasie (aryo, beklemmen; cppecacq,
het spreken), een spraakgebrek, waarbij de
(goed uitgesproken) woorden en zinnen
worden afgebroken door gerekte of meermalen herhaalde klinkers en neusklanken,
bij personen die bevangen zijn of naar
het juiste woord moeten zoeken of ook
uit verkeerde gewoonte. (D. gaxen).
AnchylOse, anchylOstomum, vaak gebruikte
verkeerde spelling voor ankylose, ankylostomum.
Anconaeus (ecystc'av, kromming), 1. elleboogsplooi, 2. olecranon. Zie Musculus anconaeus.
Androgameet = microgameet, zie ald.
Androgenese (Verworn) (&v-hp, gen. ecv8p6q,
man), ontwikkeling van spermiön (zie aid)
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op een kunstmatige voedingsbodem, tegenstelling van parthenogenese.
Androgynfe (ivap6yu y og van ay-hp, man en
yvA, vrouw) tweeslachtigheid, hetzij werkelijk (aanwezigheid van mannelijke en
vrouwelijke geslachtsklier, hermaphroditisme) of schijnbaar (pseudohermaphroditisme), ook, vrouwelijk voorkomen bij —
gewoonlijk homosexuele — mannen.
Androkinine (xL y &b, bewegen), mannelijk
geslachtshormoon, zie Hormoon; vgl. T h elykinine.
AndrophOnomanfe (p6voc, moord), moordwaanzin; zie Amok.
Androstaanderivaten, steroiden (zie aid.)
met 19 kooistofatomen; hiertoe behoren de
17-ketosteroiden (zie aid.) b.v. het adrenosteron.
Androster6n, mannelijk geslachtshormoon.
AnelectrOtonus (van Oc y c'c omhoog, stroomopwaarts en electrotonus, zie aid.) de verminderde prikkeibaarheid (bij de anode)
ener zenuw door welke een galvanische
stroom vioeit.
Andmie des mineurs, mijnwerkersbieekzucht. Zie Anaemia montana.
Anemometer (ay elitog, wind, I.LiTpo y maat),
instrument om de kunstmatige ventilatie
van een locaal te meten.
Anemonisme, vergiftiging door zekere ranunkeiachtigen, die het viuchtig kristallijne vet
a n e m o n i n e bevatten (pulsatillakamfer)
(zoals Ranunculus, Anemone:pulsatilla, Clematis).
Anencephalus (iyx6cpcaoc, hersenen), misgeboorte zonder hersenen, tengevoige van
toename der vioeistof die zich in de hersenbiazen bevindt, waarbij meestal tevens
hydramnion bestaat. Anen ce p hal i e is
gedeeltelijke afwezigheid der hersenen —
en bij Ex en ce p h al i e bevinden zich de
hersenen in een gezwel n aast het hoofd.
Aneosinophilie, het tegengesteide van eosinophilie, zie aid.
Anergie, zie Antianaphylaxie.
Anerosfeygpcoc, liefde) gebrek aan gesiachtsdrift.
Anerythropoiese (TmElatc, het maken, doen),
onvoldoende vorming van rode bloedlichaampjes.
Anerythropsfe (G o et h e) (ipu ,Op6g, rood;
6cPtc, het zien), roodbiindheid, onvermogen
om rood en de complementaire kieur
groen te onderscheiden; zie Achromatopsie,
Achloropsie, Daltonisme.
Anetodermie (aye-mg, slap), slappe atrophische huid, in tegenstelling met sclerodermie;
syn. Atrophia maculosa cutis.
Aneurine, een vitamine van de B groep. Syn.
Thiamine.

Angialgie

Aneurysma (Cey eupOvu), verwijden), slagaderbreuk, piaatseiijke verwijding van een slagader (of van de wand van het hart). A. v er u m s. s po n ta n e u m, ware slagaderbreuk, die nog geheei door een of meer
lagen van de arteriewand omgeven wordt.
Verder worden onderscheiden naar de
vorm A. diffusum, cylindriforme,
fusiforme, (spoelvormig) circumscriptum,sacciforme,skenoideum (ax-rk.
tent). A. spuriu m, (s puriu s, buitenechtelijk, onecht) vaise slagaderbreuk, een
bioeduitstorting, die met een slagader in
verbinding staat. is zij door verwonding der
slagader ontstaan, dan heet zij A. s p. t r a umaticu m, is zij ontstaan door langzamerhand opensplijten van de wand der breuk,
zodat het A. sp. nu ten dele begrensd
worth door de naburige weefsels, dan heet
zijA.sp.consecutivum.A.anastomciticum A. cirsoideum. A. arteriovenosu m, verbinding tussen een slagader en een ader, doordat beide gelijktijdig verwond zijn en met de randen der
wonden aan elkaar zijn gegroeid of een A.
van een slagader, die door een veneuse sinus
loopt. A. c i r s o i d e u m(xtpa6g, aderkiuwen;
enoc, uiterlijk) of race m ósu m (race m us,
druif), vgl. Angioma racemosum. Uitgaande
van een echt aneurysma, bijv. aan het hoofd,
breidt zich hierbij de vaatuitzetting sit
over de zijtakken en de daarmede samenvloeiende omgevende slagaderen en haar
stroomgebied. A. cord i s, zakvormige uitzetting van de hartwand bij endo- en myocarditis. A. dissecans (dissecare, ontieden), een met bioed gevuide zak tussen
de lagen van eenlbloedvaatwand ontstaande,
doordat de stroom van het bioed na verwoesting van de binnenste rok (tunic a
I n t i m a) der slagader zich -tussen de spiervezeis van de middeiste (m e d i a) en buitenste (advent ft i a) rok een weg baant en
deze doet uitzetten. A. emb6lic um m yc
c u m, door embolie, afkomstig
infectieuse ontsteking der hartkieppen;
hierbij ontstaat een ulcereuse ontsteking
van de wand der aorta, waarop verwijding
volgt. A. mili ire, (miliu m, gierst), tairijke Aa. ten hoogste zo groot ais een
speldeknop, vormen zich aan de kieinste
slagaderen der hersenen; barsten zij, dan
is dit oorzaak ener spontane bloeding in
de hersenen. A. racemOsum retinae,
vertakte verwijding van netviiesslagaderen.
A. vari cOs u m, A. arteriovenosum, waarbij
zich tussen de in verbinding getreden ader
en slagader nog een afzonderiijkezak bevindt•
Angialgie (ecyyelov, vat: nyoc, pijn), vaatpijn, pijn die van de bloedvaten uitgaat.
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Angiisthenie (Oca0.6veta, zwakte), vaatzwakte,
aanleg tot ang ioneu rose (zie aid.).
Angiectasie ( g wrocat,c, uitzetting), vaatverwijding, een rode viek of gezwelletje ontstaande door verwijding van een aantal
bloedvaatjes (wijnviek).
Angiitis, ontsteking van bloedvaten.
Angina (Ce Is us) (an g o, vernauwen, omsnoeren), beklemming, meestal keelpijn.
Gewoonlijk gebruikt voor amandelontsteking. In ruimere zin iedere met bekiemming gepaard gaande ziekte, bijv. Angina
pectoris. A. abdOminis, zie Dyspragia
intestinalis intermittens. A. ca n tate) rum,
cleri có r u m, chronische keelcatarrh der
zangers, der geestelijken. A. cat arrhilis,
gehemeitecatarrh. A. crou visa, d i p htheric a, zie Diphtherie. A. ex s u d at I va
ulcerOsa, zie A. u IceromembranOsa.
A. fo Ilicu la r is, verettering van enkele
folliculi der amandelen (volgens Mink
eerder een fibrine-uitzweting in de follikels). A. gang r ae n Os a, versterf van het
zachte gehemelte, zeer zelden primair als
een soort noma (zie aid.), meestal gevoig
van hevige phiegmoneuse angina, ook bij
roodvonk en diphtherie. A. lacunaris, met
vorming van Iichtgele viekken of proppen
in de nissen (lacunae) der amandelen. A.
Ludov ici (beschreven door Ludwig
1836), zeer acute ontsteking, meestal met
verettering, vaak met versterf van het celweefsei onder de kin, die soms epidemisch
voorkomt. Syn. Phlegmone colli profunda,
Cynanche sublingualis s. cellularis maligna
gangraenosa, Pseudoerysipelas subtendinosa
colli. A. mono cy tea i ca, goedaardige A.,
waarbij veel monocyten (zie aid.) worden
gevonden in het bloed, met beslag op de
amandelen, grote Iymphklieren en enig uitslag. A. necr Ot i ca, A. met grijsachtige
witte verkleuring der amandelen, welke
op necrose berust. A. pectoris, hartkramp, hevige pijnaanvallen in de streek
van het borstbeen en het hart, gewoonlijk
uitstralend over de linker heift der borst en
de linker arm, en gepaard met een eigenaardig gevoel van angst, meestal ook met
bleekheid, koud zweet, verandering in de
werking van het hart. Zie Stenocardie. De
Fransen maken onderscheid tussen A n g i n e
d'effo rt (aanvallen bij inspanning), A. d e
decu bit us (in liggende houding) en A.
am b u I a t o i re (onder het !open). A.
phiegmonosa (suppuratIva), keeiontsteking met ettervorming in het bindweefsel,
gewoonlijk slechts aan ene zijde, meestal
tussen de amandelen en de voorste gehmelteboog (peritonsillair absces). A. potatOru m, chronische keelcatarrh der drin-
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kers. A. tonsillari s, amandelontsteking,
syn. Tonsillitis, Amygdalitis; zie A. lacunaris
en follicularis. A. ulceromembranicea
(Plaut 1894, Vincent 1896), door bepaalde spoeivormige bacillen en spirochaeten veroorzaakte ulcererende amandelontsteking, soms bijverschijnsel ener aigemene mondontsteking. Syn. Angina ulcerosa,
Diphtheroides, Chancriforme, Spirochaetobacillaris, of A. van Plaut-Vi n ce nt. A.
vertebralis Hippocratis, zie Abscessus retro-pharyngealis.
Angineus, betrekking hebbend op angina.
Angioblasten Poccrrcivco, uitspruiten), endotheliumcellen der haarvaten, uit welke cellen
nieuwe vaten voortspruiten.
Angioblastisch sarcoom = A n g i o s a rcoo m.
Angioblastoom = Angioo m.
Angiocarditis, ontsteking van het hart en
de bloedvaten als vermeende oorzaak van
koorts (Bouillaud).
Angiocheiloskoop (xelloq, lip, crxon6co, beschouwen), een door H u e t e r bedacht toestel om de bloedsomloop in de haarvaten
van het lipslijmvlies met een vergrootglas
waar te nemen.
Angiocholitis (xo7A, gal), ontsteking der
gaiwegen, syn. cholangitis.
Angio-elephantfasis, zie Elephantiasis teleangiectodes.
Angiofibroom, fibreus ontaard angioom; zie
Angioma, Fibroma.
Angiograaf (yp&cpc.o, schrijven), toestel om
de polskromme op te nemen, zonder veer,
met hefboom, vgl. Sphygmograaf, Polygraaf.
Angiogram (ypc'ellt..toc, letter, schrift) de Xphoto van de bloedvaten van een lichaamsdeel, schaduwgevend gemaakt door middel
van thorothrast (zie aid.); zijn dit de slagaderen, dan heet het a rt eriog ra m, zijn
het de aderen — ph le bog ram.
Angiographie, het maken van een angiogram.
Angioid streaks (Eng., op bloedvaten gelijkende strepen), gepigmenteerde strepen in
het netvlies, een symptoom van pseudoxanthoma elasticum (zie aid.).
Angiokeratoom (xepocc, hoorn), hoornachtige, wratachtige, boven de huid verheven
knobbeltjes, zo groot als of kleiner dan een
linze, rood tot vuilgrijs gekleurd, met bloed
bevattende holten erin, in het vaatgebied
der huidpapillen en het daaronder gelegen
gebied, meestal gevoig van winterhanden
en -voeten bij jeugdige personen.
Angiolieth ()ED.oq, steen), zie Phlebolieth.
Angiologie, leer der vaten.
Angi6ma, vaatgezwel, gezwelvormige nieuw-
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vorming van vaten, to onderscheiden in
haemangiom at a, bloedvaatgezwellen en
ly mphangiom at a, lymphvaatgezwellen.
Tot de eerste behoren de „wijnvlekken"
op de huid, teleangiectasie of naevus vasculosus (zie ald.) ais A. simplex zonder of
met verdikking der vaatwanden (A. si mplex hypertrOphicum) en de dieper
liggende eigeniijke angiomen, nl. A. cavernOsum (cavernosus, vol holten) (circ u m s c r I p t u m), gezwel van de grootte
ener linze tot die van een noot in het onderhuid-celweefsel of de inwendige organen.
Syn. Cavernoma, Tumor cavernosus, Naevus
congenitus. A. arteriâle racemOsum
(racemus,druif)s.plexifOrme(plexus,
gevlochten), kloppend vaatgezwel, vooral
aan het hoofd, met sterke verwijding en
kronkeling van alle slagaderen binnen een
bepaald vaatgebied, tot in de fijnste takken,
die als een knobbelig gezwel door elkander
liggen. A. fissu rile (fissu ra, spleet)
(V irch ow), op de plaatsen van embryonale
spleten, aan de oorschelp, de bovenlip, de
neuswortel, het bovenooglid enz. A. I y mp hati c u m, zie Lymphangioma. A. m u c 6sum prolificum (mucus, slijm; prolifi cu s, kroost voortbrengend); zie Cylindroma. A. ossificans, zeidzaam gezwel in
de bovenkaaksholte, bestaande uit beenweefsel, doorkruist door grote vaten. A.
se rpigi nOs u m, haarden van teleangiectasiebn, die zich peripheer langzaam uitbreiden en centraal verdwijnen.
Angiomalacie (v.ocAccxEcc, weekheid), verslapping van de middenrok der slagader, welke
ten slotte tot aneurysma aanleiding geeft.
AngiomatOsis, veelvuldige vorming van vaatgezwellen. A. retinae, zie Von Hip pe I,
Aanhangsel.
Angiomyoom (L3c, spier), myoom, dat zich
onderscheidt door ziekelijke vaatgroei.
Angiomyopathie, spieratrophie door arteriosclerose; zie Claudicatio intermittens.
Angiomyositis, zie Dermatomyositis.
Angioneurose (vciipov, pees, later zenuw),
neurose der vaatverwijdende (angioparalyse) of vaatvernauwende zenuwen (angiospasmus).
Angioneurotisch oedeem, zuchtige zwelling,
die met tussenpozen verschijnt, onder nerveuze invloeden, aan de huid en de slijmvliezen en elders; hiertoe behoort het
oedeem van Quincke en de hydrops
articulorum intermittens; syn. Hydrops hypOstrophos.
Angiopathia labyrinthica, ziekte van Meniere, zie aid.
Angioplegica (TCX7neh , slag; sc. remedia), vaatverlammende, vaatverslappende middelen.
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Angiorrhexis Wil Ecq, scheur), het barsten van
een bloedvat.
Angiosarcoom, zie Sarcoom.
AngiosclerOse, zie Arteriosclerose.
Angiospasmus, zie Angioneurose.
Angiothrypsie, tripsie (467nco, Tpifica , vermorzelen, samendrukken), bioedstelping
door samenknellen der weefsels en vaten,
waarbij ook een bepaald instrument, A n g i ot h ry ptor wordt gebruikt.
Angiotrophoneurose, Angioneurose met
voedingsstoornissen (ziekte van R ay n au d,
sclerodermie enz.).
Angioxyl, een hormoon (zie aid.), dat naast
het insuline (zie aid.) in de alvleesklier
voorkomt en bloeddruk verlagend werkt.
Angophrisis (lyyco, bang maken; cppecatc, het
spreken), het invoegen van gerekte klanken
tussen de woorden.
Angor pectoris, zie Angina pectoris.
Angstneurose, verschijnsel van neurasthenia
(zie aid.), die zich onderscheidt door het
0 ontstaan van alieriei angsttoestanden.
Angstrom, eenheid van golflengte bij Röntgen- en radiumstraien; 1 A = 0.1 NI Vgl.
A
° ngstrom, Aanhangsel.
Angufflula, aaltje, een nematode (ronde
worm), waarvan een soort in azijn (A. a c et i)
en een in de darm voorkomt (A. intestinilis), Tegenwoordige naam: strongyloides stercoralis.
Anguilluliasis = strongyloidOsis.
Anguloscapulair symptoom (Baccelli),
beperking in de beweging aan de zijde ener
longaandoening.
Angulus, hoek. A. costae, ribbehoek. A.
epigistricus, de hoek, gevormd door de
kraakbeenderen der vaise ribben van de
linker- en rechterzijde. A. i nfectiOsus,
zie Perleche, een zweer aan de mondhoek.
A. Ludovici (naar P. 0. A. Louis, 1787—
1872): zie A. sterni. A. m an dibul ae,
kaakhoek. A. oculi lateralis, medialis,
buiten- en binnenooghoek. A. pont is, hock
in de brug der kleine hersenen, syn. receptaculum pedunculorum, recessus acusticocerebellaris. A. p u b i s, schaamhoek, gevormd door de schaambeenderen bij de
man, zie Arcus pubis. A. scapulae, de
onderste, buiten- en binnenhoek van het
schouderbiad. A. stern i, het vezelachtigkraakbenige, naar voren springende verbindingsstuk tussen handvat en lichaam
van het borstbeen. A. v e n Os u s, aderhoek, de plaats, waar de gemeenschappelijke strotader en de ondersleutelbeens
ader samenkomen (Pitojow). A. ve nt r 1
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c u I i, maaghoek, de hoek tussen het dalende
en het horizontale deel van de maag.
Bijv. nw. angulai r.
Angustitio, vernauwing, vgl. Stenosis.
Angtistiae (Lat.), engten, de nauwste plaats
van het traankanaaltje.
Anhedonie (1)3ov-h, lust), ontbreken van het
wellustgevoel.
Anhelitio, hijgen, kortademigheid.
An(h)idrOsis (1,8pc)S, zweet), verminderde
zweetafscheiding.
Anhydriemia (zie Hydraemia), vermindering
van het watergehalte van het bloed, bijv.
bij chiorose.
Anideus (Ivaeoq, vormeloos), vormloze misgeboorte, laagste vorm der acardfaci (zie
aid.), slechts een met huid bedekte, vormloze ronde massa, met de moederkoek
verbonden door een eigen naveistreng of
daarop zittend, en bestaande uit celweefsel,
vet en rudimenten van delen van organen.
Syn. amorphus.
AnidrOsis, zie Anhidrosis.
Anilinekanker (a n i I, Portug. naam voor
indigo), kanker van de huid, de blaas enz.
bij anilinearbeiders.
Anilismus, chronische aniline-vergiftiging.
Animaal (a nima I, dier), dierlijk. Animale
baden, het baden van zieke lichaamsdelen
in de ingewanden van een pas geslacht
dier. Animate verrichtingen, beweging, gevoel, voorstellingsvermogen (in
tegenstelling met de vegetatieve, stotwisseling, voortplanting, enz.). Animate ly mp h e, koepokstof, die rvan rund tot rund
is voortgekweekt, en met menselijke
sappen nog niet in aanraking is geweest.
A. zenuw st else I, de cerebrospinale zenuwen, die, zonder tussenkomst van ganglien, naar de dwarsgestreepte willekeurige
spieren lopen, en van uit de zintuigen naar
het centrale zenuwstelsel.
Animilculisten (a nimal cu I u m, diertje;
hier zaaddiertje, zie Spermatozoon), aanhangers van de leer, dat in de zaaddraden
zich reeds de aanleg voor alle organen bevindt; vgl. Ovulisten.
Animate lymphe (a n i m a I i s, dierlijk), koepokstof, van het dier (het kalf) afkomstig.
AnindolOgenes, niet in staat indol to vormen,
zoals Proteus anindolOgenes — Van Loghem.
Aniridie, zie Irideremie.
Anischurie, zie Incontinentia urinae en
Ischurie.
AniseicOnia (€Ex6v, beeld) de vorming van
beelden die in de twee ogen ongelijk van
grootte zijn.
Anisochromfe (fitaoc, ongelijk; xpc7,toc,
kleur), ongelijke kleuring (der regenboogvliezen of der bloedcellen).

AnkylOstom

Anisocorie (x6p71, pupil), ongelijkheid der
pupillen, zie Corectopie.
AnisocytOse (x6-roq, vat, cel), ongelijkheid
der bloedcellen.
Anisogamie, (yoctilco, huwen), de vereniging
van ongelijke gameten (zie ald.).
Anisometropie (1,ti-rpov, maat; 6c.1, het zien),
verschillende brekingstoestand der beide
ogen.
Anisosthenurie (aDivoq, kracht; dipov, urine)
afscheiding van urine met veranderlijk soortelijk gewicht; vgl. Isosthenurie en Hyposthenu rie.
Anisotroop (rpbro), draaien, wenden), lichamen, vooral kristallen, behalve die van
het regelmatige stelsel, waarvan de natuurkundige eigenschappen, hardheid, veerkracht, warmtegeleiding, lichtbreking, verschillen in de verschillende richtingen;
Anisotrope stof (der spiercellen), dubbeibrekende stof in de spiercellen.
Anisurie, ongelijkheid der urine, wisselende
hoeveelheid der per etmaal geloosde urine,
bij leverziekten (Gilbert en Lippman n).
Ankyloblepharon (clyxaoc, krom; pX6cpczpov,
ooglid), aaneengroeiing der oogleden, aangeboren of later ontstaan, geheel of ten
dele (zie Symblepharon, Blepharophimose).
Ankylochilfe (xcaoc, lip), vergroeiing tussen mondhoek en kaak.
AnkyloglOsson (yX6aacc, tong), vergroeiing
tussen tong en mondhoeken.
AnkylOse (beter dan a n c h y I o s e, van
ecyxawaLq, kromming), eigenlijk „kromme stand", maar meer gebruikt voor verstijving van een gewricht, door gewrichtsziekte ontstaan en meestal met verkromming gepaard. Men onderscheidt: A n k ylos i s extern a, uitwendige verstijving,
door benige bruggen, welke over het
gewricht gaan, tussen de beide beenderen
die het gewricht vormen. A. fa Is a, onechte
verstijving, door abnormale beenwoekering
op de gewrichtsvlakten. A. v e r a, echte
verstijving, abnormale verbindingen tussen
de gewrichtsuiteinden, door been (o s s e a)
of bindweefsel (fi b ros a) gevormd.
AnkylOstoma(cicyx6Xoq, krom en crT6pc, mond)
een worm, zo genaamd, omdat het scheefstompe kopeinde met de mondklok naar de
rugzijde gebogen is. A. duodenile (in
de twaalfvingerige darm levend), haakworm, die meer in de nuchtere dan in de
twaalfvingerige darm voorkomt, bij de
mens en enige apen, een ronde worm
(nematode), die thans over de gehele wereld
verspreid is, en vooral bij mijnwerkers,
Steen- en pannenbakkers ernstige bloedarmoede veroorzaakt. Vgl. Uncinariasis,
Anaemia tropica, Geophagie, Grounditch.
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Ankylostomiasis, wormziekte.
Ankylotfe (ok, gen. eyr6c, oor), gesloten oor,
doordat de uitwendige gehoorgang toegegroeld is.
AnkylOtisch, aan ankylose Iijdend. A. be kke n, het vrouwelijk bekken, dat vernauwd
is door ankylose van een (ankylotisch scheef
vernauwd) of beide (ankylotisch dwars vernauwd) heupbeen-heiligbeensgewrichten.
Ankylotoom (-citivo), snijden), mes met krom
lemmer.
Annulus, zie Anulus.
Anode (&v& omhoog ; 686g, weg), de electrode
door welke de positieve stroom een lichaam
binnenkomt. Vgl. Cathode. Anode-same ntrekkin g, vgl. „Zuckungsgesetz" van
Pf I u g e r. Verkortingen: A.O.S. („Anodeopeningsschok"), A.S.S. („Anode-sluitingsschok"), de spiersamentrekking bij sluiting
of opening van de stroom, als de anode
op de spier wordt geplaatst.
Anodontle (Cc priv. en 68ok, gen. 686vroc,
tand), aangeboren tandeloosheid.
Anodynum (686v)1, smart), pijnstillend middel.
Anoia (avoux), zie Dementia.
Anomalle (civcatLoOdoc, van 6,v6ii,oaog, onregelmatig), afwijking van de gewone toestand of de gewone gang van zaken.
Anomaloscoop (N a g e I), toestel, waarmede
door menging van het rood en groen
van twee spectra de geelachtige kleur, die
dan ontstaat, wordt vergeleken met het
geel der natriumlijn, teneinde rood- of
groenblindheid te onderkennen.
Anomie (v612(4, wet), zie (amnestische)
Aphasie.
AnonychOsis, tegenstelling van onychosis,
(zie ald.) (Ov4 nagel), gebrekkige of ontbrekende nagelvorming.
AnOnymus (ecveovulloc, ongenoemd), (zie Arteria, Vena, Os). Anonym bewustzijn, de
toestand, waarin de hysterische patient verkeert, als de werkelijkheid hem niet tot bewustzijn komt. Vgl. Onym bewustzijn.
Anopheles (ivoxpe)tilc, schadelijk), de muskiet, die de malariaparasiet van de mens
herbergt en hem door zijn steek op de
mens overbrengt. A. macul at u s, macu I ipennis,funestus,clivigerofcostilis
soms ook A. Rossi. Zie Malaria.
Anophthilmus (60046c, oog), het aangeboren ontbreken van het oog op een klein
rudiment na; zie Microphthalmus.
AnOpsia (60.g, gezicht), het niet gebruiken
van een oog, niet ten gevolge van verlamming of atrophie van het netvlies, maar
van andere stoornissen (staar, scheelzien);
zie Amblyopie, Hemianopsie.

Anschoppung

AnOrchis, anorchidie (OpzLg, zaadbal), ontbreken of de rudimentaire ontwikkeling der
zaadballen.
Anorexfe (iv6pewrog, zonder eetlust), gebrek
aan eetlust, tegenzin tegen spijzen.
Anorganisch, wordt gezegd van hartgeruisen,
waaraan geen ontleedkundige afwijkingen
van het orgaan ten grondslag liggen; syn.
functioneel.
Anosmfe (6ak, reuk), het ontbreken van
het reukvermogen.
AnostOsis (6aTiov, been), het verdwijnen van
het beenweefsel.
Anode (ok, gen. 6T6g, oor), het ontbreken
van de oren.
Anovarfe, aangeboren afwezigheid der eierstokken.
Anovulaire bloeding, uit de vagina zonder
dat er ovulatie plaats heeft. Syn. Anov ulatoir.
Anoxaemfe, anoxie, zie Anoxyhaemie. Vgl.
Hypoxaemie, Hypoxia.
AnoxybiOse, anoxybiOtisch (Wg, zuur;
f3L6co, leven), zonder verbruik van vrije zuurstof leven.
Anoxyhaemie, gebrek aan zuurstof in het
bloed.
Anreicherungsverfahren, methode om het
aantal bacterien van een bepaalde soort
in een te onderzoeken voorwerp te doen
toenemen; vgl. Typhusgallenrahrchen.
Ansa (Lat., lis). A. at lantis, verbindingslis
tussen de eerste en tweede halszenuw,
aan de voorzijde over het dwars-uitsteeksel
van de atlas lopend. A. centrifugalis,
cent ri petil is, worteldraden, die zich uit
een ruggemergswortel naar de daaronder
liggende buigen en daarin van of naar het
ruggemerg lopen. Ansae cervi dies,
verbindingslissen tussen de voorste takken
der 1e tot 4e halszenuwen. Ansae hypoglOssi, verbindingslissen van de neerdalende tak van de 12e hersenzenuw met de
benedenste afdalende halszenuw. A. i n t e rgeni cu !iris, verbindingslis tussen de
beide corpora geniculata. A. lenticulari s,
tussen lenskern en thalamus opticus. A n s ae
m en in g eae, verbindingslissen der rami
meningei van de ruggemergszenuwen. A.
sac ra I i s, tussen de beide benedenste
knopen van de grensstreng van de sympathicus. A. subclivia (Vieussenii), dubbele lis
tussen de beide middenste en benedenste
halszenuwknopen, omvattende de sleutelbeensslagader. A. vitellina (v itellu s,
dooier), navellis, de foetale lis, waaruit zich
de dunne en de dikke darm ontwikkelen.
Anschoppung, (D.) opvulling van een orgaan
met stollen, die het volproppen, verstoppen.
Zie Pneumonia (Frans: engouement).
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Anserinus (a n se r), van de gans; zie Cutis
anserina en Pes anserinus.
Anticida (a n t i, tegen ; acid u s, zuur), zuurbindende middelen.
Antagonisme (& v-rocycovi.olloct, bestrijden),
tegenstrijdigheid, (tegengestelde werking
van vergiften, het elkander uitsluiten van
twee ziekten).
Antagonisten, tegenwerkers, spieren of zenuwen van tegengestelde werking (buigers
en strekkers, vagus en sympathicus); vgl.
Synergisten. Bijv. nw. Antagonistisch. In de
tandheelkunde: tand, die zich bij gesloten
tandrijen tegenover een tand in de andere
kaak bevindt; elke tand staat tegenover
twee antagonisten: de gelijknamige heet
h oofd-A., de andere bij-A.
Antaphrodisfaca (vgl. Anaphrodisiaca), middelen, die de geslachtsdrift verminderen.
Antarthrftica, middelen tegen jicht, zie
Arthritis.
Antebrichium (ook antibrachium), onderarm.
Antefixatio uteri (a n t e f i x o, nieuw-latijn,
van antefixus, naar voren bevestigd), operatie om de baarmoeder bij retroflexie,
aan de voorzijde vast to naaien; syn. yentrofixatie.
Anteflexio (a n t efl e ct o, naar voren buigen),
vooroverknikking. A. uteri, de as van
het lichaam van de baarmoeder en de baarmoederhals maken een kleinere naar voren
open hoek dan normaal het geval is.
Anteponeren, vroeger optreden (van malaria-aanvallen of van de regels) dan in
regelmatige gevallen plaats heeft.
Antepositie, het bij opeenvolgende geslachten telkens op jeugdiger Ieeftijd optreden van erfelijke verschijnselen.
Antepositio uteri, verplaatsing naar voren
van de gehele baarmoeder.
Anterograde amnesie (anterior, de voorste ; g rad i o r, schrijden), geheugenverlies,
dat zich ook uitstrekt over de tijd na de
ziektetoestand, waardoor het veroorzaakt
was; vgl. Retrograde amnesie.
Anteversio (v e rto, wenden), vooroverbuiging. A. uteri, verplaatsing van de baarmoeder naar voren, zonder vormverandering (vgl. Anteflexio).
Anthelix (Ccvli, tegen; gArZ, slak), tegenschelp, de met de helix der oorschelp evenwijdig lopende, meer naar voren liggende
verheffing, die zich boven de opening van
de gehoorgang in twee takken (crura antihelicis) splitst.
Anthelminthica (vgl. Helminthiasis), wormverdrijvende middelen, syn. vermifuga.
Anthema (r3EvOnicc, bloesem), uitslag; vgl.
epanthema, exanthema.

Anthroposophische Geneeskunde

Anthracocrene (&v,apccE, kool; xpivr, bron),
koolzuur bevattende bron.
Anthracometer, toestel ter bepaling van het
koolzuur in de _ltgeademde lucht.
Anthracophobie (cp6f3o5, vrees), zenuwstoornis, veroorzaakt door het bijwonen van een
ramp in de kolenmijnen (Willemse, 1930).
Anthraccisis, aanwezigheid in de longen van
ingeademde koolstof.
Anthrax, koolbuil, miltvuur, aldus genoemd
wegens de donkere verkleuring en pappige
verweking der milt bij het rund, een acute
infectieziekte der dieren, die zich bij de
mens in de volgende vormen voordoet:
Carbunculus contagiosus, Pustula
malign a, karbonkel; a. de huidwond-,
of ent-anthrax, die door rechtstreekse
opneming van het gif ontstaat; b. de symptomatische A., karbonkel, die bij i n w e nd i g e miltvuurbesmetting (bij de lompenhandel, het wolpluizen, enz. door inademing
van stof of met het voedsel binnengedrongen), op verschillende plaatsen van het
I ichaam verschijnt. A.-o e d e e m, vooral aan
de oogleden, eerst bleek („charbon blanc"),
later blauwrood en pappig, bij sterke roodheid ook miltvuurroos geheten, gaat meestal
tot karbonkel over. A. intestinali s,
darmmiltvuur, door het eten van besmet
vlees of andere waren. Syn. Mycosis intestinalis. A. pulmonalis, longmiltvuur, door
inademing der ziektekiemen, gekenmerkt
door lobulaire haarden in de longen en grote
hartzwakte. Syn. Lompenziekte.
Anthropogeneticus(6.0.pconoq,mens;yivemc,
begin), iemand die de erfelijkheid bestudeert
bij de mens.
Anthropologie (Xeryoc, leer), de leer van de
mens.
Anthropometrie, meting en weging van
lichaamsdelen van de mens, hetzij voor
wetenschappelijke en statistische doeleinden
(Q u e t e l e t), of tot vaststelling van de
identiteit van misdadigers, volgens de door
Bertillon ingevoerde methode, (signalement anthropometrique). Vgl. Bertillonnage.
Anthropophiel (cpiXoc, geliefd), wordt gezegd
van muggen, die mensenbloed verkiezen
boven dat van dieren, zoals Anopheles
leucosphyrus. Tegengesteld: ZoOphiel.
Anthropophobie (cp6(3oc, vrees), vrees voor
mensen, bij neurasthenie.
AnthroposophischeGeneeskunde(C4pconoq
mens; aopioc, wijsheid), een geneeskunde,
in het leven geroepen door Dr. Rudolf
S t e i n e r, berustende op de beschouwing
van de mens naar lichaam, ziel en geest,
in zijn samenhang met de Kosmos.

Anthropotomie
Anthropotomie, ontleedkunde van de mens.
Anthropotoxine, een vergiftige stof, welke
volgens Brow n-S equard door de longen
uitgeademd en door de huid uitgewasemd
wordt.
Antiabrine (Ccvli, tegen), tegengif tegen
abrine, de giftige eiwitachtige stof uit de
zaden van Abrus precatorius; het is de
bloedwei van dieren, die tegen jequiritol
onvatbaar zijn gemaakt.
Antiagglutininen, antilichamen der agglutininen (zie aid.).
Antiaggressinen, antiiichamen der aggressinen (zie aid.).
Antianaphylaxie, onvatbaarheid voor bloedwei, weike anaphyiaxie (zie aid.) verwekt.
Antibiosis (N3Nog, het !even), het samenieven
van twee of meer organismen, waarvan het
ene schadelijk werkt op het andere. Vgi.
Symbiosis.
AntibiOticum, product van een levend organisme, als geneesmiddei tegen de schadelijke
werking van een ander.
Antiblennorrhigica, geneesmiddelen tegen
druiper.
Antibrichium, onderarm.
AnticathOde, metaaistuk binnen in de Mintgen-buis tegenover de cathode, waardoor
de cathodestralen worden opgevangen en
teruggekaatst.
Anticlinale wervel, de wervel gelegen tussen
die met caudaal gerichte doornuitsteekseis
en die met craniaal gerichte.
Anticlinie, (0■Ev(L), neigen), verschil in richting van de doornuitsteekseis in het voorste
gedeelte van de wervelkolom en in het
achterste bij viervoeters.
Anticomplementen, lichamen, weike door
inspuiting van normaal serum van een
andere diersoort ontstaan en de complementwerking (zie aid.) opheffen.
Anticonceptionele middeien (vgi. Conceptie), middeien ter voorkoming van bevruchting.
Anticus = anterior.
Anticutinen (cutis, huid), stoffen in de
bloedwei van met „Aittuberkulin" behandelde tuberculoselijders, waardoor de
huidreactie van tuberculine wordt tegengewerkt.
Antidinica (87,voc, duizeiing), middeien tegen
duizeiing.
Antidiurese, (8tcp)p6ov..cct, op de urine werken)
verminderde afscheiding van urine.
Antidotum (82cou.t, geven), tegenmiddel,
tegengif, syn. alexipharmakon.
Antidysenterieserum, genees-serum tegen
dysenterie (K r u s e, S h i g a, e.a.).
Antiemetica n.l. remedia (illeTtx6c, braking
opwekkend) middeien tegen braken.
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Antipathisch

Antiendotoxine, tegengif tegen endotoxine,
(zie aid.).
Antiferment, de tegenstof, die het lichaam
vormt na inspuiting van fermenten. A n t ifermentreactie, zie Brieger.
Antiformine (Uhienhuth en Xylander
1908), mengsel van geiijke delen kaliloog
en Eau de Javelle, waardoor de gevormde
delen en vaste bestanddelen in het sputum
worden opgelost, behalve vetten en zuurvaste bacillen, zodat de tuberkelbacillen
gemakkelijker worden gevonden.
Antigenen, alle stoffen, die in het lichaam
antilichamen (zie aid.) kunnen doen ontstaan. V91. Partiaal.
Antigonadotroop, met remmende werking
op de geslachtsklieren.
AntihidrOtica (tapk, zweet), middeien tegen
het zweten.
AntihydrOpica (5464, waterzucht), middeien
tegen waterzucht.
Antilebferment, antiferment der leb.
Antilichamen, specifieke lichamen, weike de
werking opheffen van andere lichamen,
de „antigenen", die, in het organisme gebracht, de antilichamen doen ontstaan. Zo
zijn de antitoxinen, antihaemolysinen, antipraecipitinen enz. de antilichamen der
toxinen, haemolysi nen , praeci piti nen , die
hier als antigenen optreden. Ook amboceptoren (zie aid.) zijn antiiichamen, zodat
haemolysinen,
dezelfde
stoffen,
bijv.
nu eens antigeen, dan weder antiiichaam
zijn.
Antilysinen, antiiichamen der lysinen (zie
aid.).
Antimercurialisme, de leer, dat kwikzilver
bij syphilis schadelijk in plaats van nuttig
is, en de zogenaamde secundaire en tertiaire verschijnselen juist verwekt (M u rp h y 1830, maar ook vroegeren).
Antimeristeem ([..tepf4co, delen), kweek van
de schimmei mucor racemosus, weike de
kanker zou veroorzaken. Ondeugdeiijk
kankermiddel (S c h m i d t).
Antimoniumspiegel, de glimmend zwarte
viek, weike ontstaat of zich afzet op een
porseieinen voorwerp (schaaitje) dat in een
brandend mengsel van waterstof en antimoniumwaterstof wordt gehouden (zie
Arsenikspiegei); dient om antimonium aan
te tonen.
Antiopsonine, zie Aggressine.
Antipathisch, noemde Hahnemann, in
tegenstelling met de homoeopathie (zie
aid.), de wijze van behandeling, waarbij
men, op het voetspoor van Galen os,
door geneesmiddelen verschijnselen wenst
teweeg te brengen, tegenovergesteld
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aan die, welke de ziekte verwekt. De gangbare benaming is thans echter „allopathisch" (vgl. Allopathie).
Antipepsine (vgl. pepsine), een stof in het
maagslijmvlies, welke de vertering van dit
slijmvlies zou verhinderen.
Antipeptonen (K 6 h n e), peptonen, die bij
de maagvertering ontstaan en beter weerstand bieden aan fermenten en zuren dan
de hemipeptonen.
AntiperiOdica, zie Antitypica.
Antiperistaltiek, beweging van de darmen,
de urineleiders enz., in de richting, tegengesteld aan de normale peristaltiek (zie aid.).
Antiperniciosa-factor of -principe, een
verondersteide stof, ontstaan door de werking van de intrinsic factor (zie aid.) op de
extrinsic factor (zie aid.); in de bioedbaan
gekomen werkt zij op het beenmerg (APP,,
antiperniciosa-principe); de rest wordt in
de lever opgesiagen en kan, weer vrij gekomen, siechts van invioed zijn op het
beenmerg met behuip van de schildklier
(APP2).
Antiphlogistica (cpXoyi4o.), branden), middelen tegen ontsteking.
Antiphiog6se, toepassing van zulke middelen.
Antiphoon (cpcovh, geluid), toestel om het
oor voor iastige geruisen te beschermen.
Antipyrese (7ropeT66, koorts), bestrijding der
koorts.
Antipyretica, koortswerende middelen.
Antipyrinomanie, versiaafdheid aan anti-.
pyrine, een toestand, enigszins overeenkomende met morphinisme.
Antireagine, stof, die de werking remt van
reagine (zie aid.). Ook stof, die zich verbindt
met het reagine en aldus de allergische aanval verhindert. Zie ook R.I.S.
Antiseptica, rottingwerende middelen, die de
kiemen van rotting of besmetting doden
of hun ontwikkeling beletten. Syn. Antifermentiva, Antizymotica, Desinficientia.
Antiseptiek, antisepsis, de door Lister
ontworpen wijze van wondbehandeling,
waarbij wordt getracht de verwekkers
der wondbesmettingsziekten tegen te houden of door scheikundige middelen te
vernietigen, door de verbandmiddeien hiermede te drenken of ze daarin op te nemen
en de wond, zowel ais de omgevende iucht
ermede te reinigen.
Antiseptisch, kiemdodend, rottingwerend,
vgl. Aseptiek.
Antiserum, zie immuunserum.
AntispasmOdica (anaay.6c, kramp), krampbedarende middelen.
Antistof, een stof van tegengestelde werking.
Antistreptolysine, een stof, die de werking

Antrotomi e

op de bioediichaampjes tegengaat van

0-streptolysine (zie Streptolysine).
Antithenar, de muis van de pink; syn. Hypothenar; vgi. Thenar.
Antithrombine (4614*, stoisel), een stolling-remmende stof, waarvan wordt verondersteid, dat zij wordt afgescheiden door
het vaatendotheel.
Antithyreogene stoffen, stoffen die de vorming van schildkiierhormoon beiemmeren.
Vgl. Thyreogeen.
Antitoxine (V. Behrin g), stoffen, die de
werking der toxinen (zie aid.) verhinderen
of deze „binden" in bioed van gelmmuniseerde dieren. Vgl. Immuniteit. Ant itoxinebehandeling, de behandeiing
van infectieziekten door middel van een
genees-serum, gewonnen voigens bovenstaand beginsel. Antitoxine-een heid
immuniteitseenheid.
Antitoxisch, tegen een vergift of toxine
werkend. A. serum, antitoxinen bevattende bloedwei.
Antitragus, (Tpckyoq, de bok), de kieine verhevenheid aan de oorschelp, tegenover de
tragus (zie aid.).
Antitrypsine, ferment, waarvan de werking
tegengesteid is aan die van trypsine (zie aid.).
Antituberculine, antilichaam tegen tubercuiine.
Antitulase, immuniserend serum tegen tuberculose, verkregen van dieren, die met
tuiase (zie aid.) zijn ingespoten.
Antiqpica, middelen tegen „typisch", met
regeimatige tussenpozen optredende ziekteverschijnselen, in 't bijzonder tussenpozende
koortsen.
Antivirus (zie Virus), stoffen, die zich voigens
Besredka in bacteriecultures bevinden,
en verdere groei van de bacterien tegengaan. Deze stoffen zijn tegen warmte bestand, en de door warmte gedode cuituur
kan voigens B. in de vorm van warme
omsiag of wondspoeling de werking der
levende bacterien tegengaan. (Immunisation
locale).
St. Antoniusvuur, middeieeuwse benaming
voor roos, karbonkel, lupus, versterf, gordeiroos, moederkoornziekte.
Antrokele (Crrpov, holte), ophoping van
vocht in de bovenkaakshoite.
Antrophoor (cp6pco, dragen), buigzame metalen spiraal, voorzien van een vast overtreksel, door middel waarvan het geneesmiddel, dat bij iichaamswarmte smelt, in
een lichaamshoite (meestal de urinebuis, bij
druiper) wordt gebracht.
Antroskoop, toestel tot bezichtiging der
bovenkaakshoite.
Antrotomie, zie Mastotomie.
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Antrum, holte. A. ca rd la c u m (zie Cardia),
het deel der maagholte nabij de maagmond. A. HighmOri, zie Sinus maxillaris.
A. m as to id e u m, holte in het tepeluitsteeksel van het slaapbeen, nabij de trommelholte, zie Cellulae mastoideae. A. py1Oricu m, het nabij de portier liggend deel
der maagholte, pars pylorica. A. s p h enoidal e, wiggebeensholte. A. ty m pin lc u m (Valsalvae) trommeiholte.
Anulus (verkleinvorm van anus), ring (bijv.
nw. anul at us, ringvormig). A. art h r 1ticu s, jichtring, de verwijde venae ciliares
anteriores bij groene en grijze staar; vgl.
Ophthalmia arthritica. A. co nj u n ct i v a e,
bindweefselachtige, zich boven de omgeving verheffende kring aan de rand van
het hoornvlies, die het randlissennet bevat.
A. fe m o ra I i s ext., i nt., uitwendige,
inwendige dijring, de beide openingen van
het dijkanaal. De inwendige wordt begrensd door het ligamentum lacunare, de
schede der dijvaten, de fascia pectinea en
de liesband; de uitwendige omvat de fossa
ovalis (zie aid.). A. fibr o-ca rti I ag in e ii s,
de verdikte rand van het trommelvlies. A.
fibrOsu s, bindweefselachtige ring aan de
grens van de kamers en de boezems van
het hart, waarvan de kieppen hun oorsprong
nemen. Ook de buitenste ring van de
tussenwervelschijf. A. haemorrhoidilis,
„aambeienring", de kringvormige, door de
sluitspier van de aars gevormde verheffing
van het aarsslijmvlies. A. inguinalis
ext., i nt., uitwendige, inwendige liesring;
de uitwendige (subcutane, mediale), een
opening in de uitwendige schuine buikspier,
Iigt boven het mediale einde van de band
van Po u part onder de huid, de inwendige
(laterale, abdominale) is de ingang van de
buikholte in de uitgestulpte processus
vaginalis peritonei. A. i r i d i s m aj or et
m i n o r, de bredere ring van het regenboogvlies, die aan de ciliaire rand grenst,
en de smallere nabij de pupilrand. A. m igrans (m i g r 0, rondtrekken), ronde rode
kringen op de tong; zijn er veel, dan noemt
men dit landkaarttong (zie Lingua geographica); zie ook Tinea tonsurans. A.
tend ineu s(Z inni i), peesring ; bindweefsel
der oogkas, waaraan de pezen der oogspieren zijn verbonden. A. t y m pi nicu s,
trommelholtering, de pars tympanica van

het slaapbeen bij de foetus, die een naar
boven open ring vormt.
Anurie (oiSpov, urine), opheffing der afscheiding of verhindering van de uitscheiding
der urine.
Anus (kring), de aars. A. artificialis, door
een operatic aangebrachte, niet natuur-

Apenpokken

Iijke opening in de darm en de buikwand tot verwijdering der ontlasting. A.
impe rfo rat us, zie Atresia ani. A. p raeternatu rill s, tegennatuurlijke, door de
heelkundige aangebrachte opening, waardoor zich de gehele darminhoud verwijdert (bij drekfistel alleen een gedeelte).
Anderen spreken van „drekfistel" als er
alleen een opening in de darm is, en van
anus praeternaturalis, als er een toe- en een
afvoerend darmstuk in de opening uitmondt. A. praeternaturalis vagina1 is s. I I e o-v ag i n a l i s, schededrekfistel,
waardoor de gehele darminhoud door de
schede wordt verwijderd.
Anxietas (Lat.), angstgevoel, bekiemming. A.
tibiaru m, een vooral 's nachts opkomend
gevoel van ziekelijke onrust in de onderbenen (inquietude des jambes).
Aorta (van isEpo), heffen), kioppende ader
(A r i s tot e les), de grote lichaamsslagader, die uit de linker hartekamer naar
boven gaat (A. as ce nden s) naar rechts
boven, dan ombuigt (A r cu s Aortae,
aortaboog) naar links en langs de wervelkolom afdaalt (A. descendens thora ci ca), door het middenrif naar de buikholte (A. descendens abdominalis)
tot de vierde lendenwervel, waar zij zich
verdeelt in de twee arteriae iliacae communes, terwijl de middelste heiligbeensslagader de rechte voortzetting is. A.-i nsuffi cienti e, gebrekkige sluiting der A.
kleppen (zie Valvulae semilunares). A.
primitiv a, gepaarde slagaderen langs de
voorzijde van de oorspronkelijke wervels
van de vrucht. A.-s pieet, zie hiatus aorticus. A.-st e n Os e, vernauwing der aorta.
A.-toon, de eerste en tweede toon, die
boven de oorsprong der aorta (in de tweede rechter tussenruimte) worden gehoord.
Aortalgie, pijn door acute rekking van_de
oorsprong der aorta.
Aortectasie (gx-raatc, uitrekking), uitzetting
der aorta.
Aortitis (meestal syphilitische) ontsteking
der aorta (vgl. Endaortitis).
AortoptOse (irrZiiat,q, het vallen), afzakken
van de buik-aorta tengevolge van rekking en verslapping der banden, die haar
bevestigen.
AparathyreOsen, ziekteverschijnselen (tetanie) door het ontbreken van de werking der
epitheel-lichaampjes (glandulae parathyreoideae; zie aid.).
Apathie (irrecOva, onverschilligheid), ziekelijke onverschilligheid, ongevoeligheid.
Apathogeen, niet pathogeen (zie ald.).
Apenpokken, naam in Indonesia voor een
oppervlakkige bull :use ontsteking in de huid
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(niet in de smeerklieren) door staphylococcen. Syn. Pemphigus tropicus, Jap.:
tobichi.
Apepsie (7c67r-ma, koken, verteren), zwak of
ontbrekend verteringsvermogen van het
maagsap, chronische dyspepsie, ook achylia
gastrica (zie aid.).
Aperientia, aperitiva (Caelius Aurelianus) (a peri o, openen), openende geneesmiddelen, vroeger ook voor middelen om
abscessen te openen; nu alleen voor afvoerende middelen; aperitif (Fr.), een drank,
die de eetiust opwekt.
Aperttira, opening. A. pelvis (inf., sup.),
uitgang, ingang van het bekken. A. p i r ifor m i s, peervormige opening, de voorste
neusopening van de schedel. A. ventriculi
quart' (lateralis, medialis), openingen
in de tela chorioidea van de vierde hersenkamer, twee ter zijde in de zijbochten
(recessus lateralis), een in het midden
(foramen Magendii). Zij brengen een vet-binding tot stand voor de hersenruggemergsvloeistof tussen de hersenkamers_en
de ruimte onder het spinnewebviies.
Apex, top. A. p y ram i d a l i s, de top van de
pyramide van het siaapbeen.
Apexitis, zie Apicitis.
Aphigia (cpayeiv, eten), onvermogen om te
slikk.en, zie Dysphagie. A. alg era (OcXr)pdc,
pijniijk), A. door vrees voor pijn; zie Akinesia
algera.
Aphagocidie (caed o, doden), vernietiging
van bacterien door stollen uit de witte
bioedlichaampjes, doch zonder phagocytose
(zie aid.).
Aphakie (cpcotOc, lens), ontbreken van de
lens in het oog; aphaa k, lensloos (oog of
persoon).
Aphalangiasis (zie Phalanx), verlies van
kootjes van vingers en tenen, vooral bij
melaatsheid.
Aphasie (cpciaLc, het spreken), gewoonlijk
gedeeltelijk verlies van het vermogen om
te spreken of het gesprokene te begrijpen,
zonder stoornis in de geestvermogens of
in de uitwendige spraakwerktuigen. A p h as i a amnestica (Ccprylalich, vergeten),
herinneringsaphasie, waarbij de zieke, zonder dat woorddoofheid bestaat, en terwijI
de spraakbewegingen kunnen worden uitgevoerd, voorwerpen en personen niet
kan noemen. Syn. verbale amnesie, woordvergeteiheid, herinneringsaphasie. A. m otoria s. atactica s. associatoria, bij
verlamming van het beweg ingscentrum voor de spraak (derde linker voorhoofdswinding), maar ongestoord beg rip
voor de woorden, kunnen, ondanks normale
innervatie van de periphere baan voor de
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spraak, de woorden niet worden gevormd,
of de spraak biijft beperkt tot enkele, telkens weder gebruikte woorden. Syn. aphasie van Broca. A. sensoria (Wernicke),
woorddoofheid (K ussmau I), verlamming
van het woordklankcentrum (eerste I.
slaapwinding), waardoor het gesprokene
niet wordt verstaan; hierbij meestal paraphasie (zie aid.). A. transcorticalis
(Lichtheim en Wernicke), spraakstoornis, berustende op stoornis in de
associatievezels, tussen de afzonderlijke
spraakcentra; de zuivere aphasieen echter
berusten op stoornis in de stafkransvezelen,
en scheiding van de beide geluid- en klankcentra van de klankgeleiding. Bij de transcorticale m otorische A. is het verstaan
van woorden over het geheel behouden,
maar het uit eigen beweging spreken opgeheven ; naspreken, op dicte schrijven,
hardop lezen behouden. Bij de transcorticale sensorische A. is het uit eigen beweging spreken ten dele behouden, het
verstaan van woorden nagenoeg verloren,
naspreken, hardop lezen, op dicte schrijven
(zonder het te verstaan) behouden. Bijv. nw.
aphatisch.
Aphemie ((mg spreken), volkomen spraakverlies, in tegenstelling met het gedeeltelijke bij aphasie; vgl. Mutismus.
Aphonie (cpcovi), stem), stemverlies, eigenl.
geluidloosheid van de stem door stoornis
in de werking der stembanden. Aphonia
spasti ca, berust op kramp der stembanden bij de stemvorming, zonder stoornis
der ademhaling.
Aphoresis (van clecpogco, afzonderen, losscheuren), wegnemen, afzetten van een lichaamsdeel.
Aphorie (& privans en cp6pco, dragen), onvruchtbaarheid.
Aphorisme (icoopLatiak, van &pogo), afzonderen, bepalen), korte spreuk, kernspreuk.
Aphrasie (cppdcaLc, zin), spraakstoornis door
ziekeiijke voorstellingen, waarbij zinneloze
zinsneden worden geuit of volkomen stomheid bestaat (o.a. bij stupor en hallucinaties).
Aphrodisiaca (Appo8f.77), godin der liefde),
middelen tot verhoging der geslachtsdrift.
Aphrodisie, ziekelijk verhoogde geslachtsdrift.
Aphthae (&cikat, (H ippokrate s), blaasjes),
spruw, bij kinderen en zieken, veroorzaakt
door schimmels in de mond, soms ook aan de
vulva. A. e p izoOticae (Vpov, dier) s. peco r i nae (pecus, gen. pecoris, vee),
mond- en klauwzeer bij de mens, door
het drinken van ongekookte melk van dieren,
die daaraan lijden. Syn. stomatitis vesiculosa
epizotitica. A. t ro p i cae, Indische spruw,
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Syn. diarrhee de Cochinchine, idiopathische
stearrhoea. Vgl. B e d n a r en Soor.
Aphthoid, op aphthae gelijkende aandoening.
Aphthongie ( 9,96yyoc, geluid), zenuwstoornis, waarbij, door verkeerde innervatie, bij
iedere poging om te spreken krampachtige
articulatiebewegingen ontstaan, zodat het
spreken onmogelijk wordt gemaakt.
Aphthophyton (a phthae (zie ald.); pwrOv,
gewas), schimmel, die spruw veroorzaakt.
AphthOsis, met aphthae (zie ald.) gepaard
gaande aandoening.
AphthOsus, door aphthae veroorzaakt.
Apicaal (a p ex, gen. apici s, top), betrekking hebbende op een top, b.v. de kruin of
de apex dentis (tandwortelpunt).
Apical chest tumor (Eng., gezwel in de top
van de borst) zie Superior pulmonary chest
tumor.
Apicitis, ontsteking van de longtop, ongewenste bastaard-uitdrukking. Ook: ontsteking van de punt van het rotsbeen.
Syn. apexitis.
Apicocaudaal, van de top naar de peripherie
(der longen) gericht.
Apicolyse (AOacc, losmaking), losmaking van
vergroeiingen van de longtop.
Apinealisme, het ontbreken der inwendige
afscheiding van de epiphysis cerebri of
glandula pinealis, en de verschijnselen
daarvan.
Apituitarisme, het ontbreken der inwendige
afscheiding der glandula pituitaria of hypophysis cerebri, en de verschijnselen daarvan.
Aplanatio (p I a n u s, vlak), afplatting. A.
corneae, afplatting van het hoornvlies na
uitgebreide verwondingen (met vergroeiing
van het regenboogvlies) of doorbraak van
een zweer of na operaties.
Aplanatisch (lensstelsel), zonder bolvormige
afwijking (sphierische aberratie).
Aplasie (nAicraco, vormen), onvolkomen vorming van weefsels en organen gedurende
het gehele ontwikkelingstijdperk (vgl. Agenesie, Atrophie, Hypoplasie). A p I is i a
cutis co ngenit a, aangeboren defect in
de huid. A. lamineuse progressive =
hemiatrophia facialis progressiva. A p las i a
pilorum intermittens s. moniliform i s (m o n i I e, pareisnoer), een meestal
aangeboren erfelijke afwijking in de vorming der haren, waarbij deze van afstand
tot afstand spoelvormige zwellingen vertonen, en op de ingesnoerde plaatsen zeer
bros zijn; syn. monilethria.
Aplastisch, bijv. nw. van aplasie; zie (aplastische) Anaemie.
Aplestie (6.70■70roc, onverzadelijk), onverzadelijkheid; syn. acorie.
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Apleurie (Tr)eupdc, zijde, rib), ontbreken der
ribben.
Apneumatiisis (nvel4toc-c-Oco, opblazen), zie
Atelectasis.
Apnoea (meestal uitgesproken als apneu,
arcvorecx), ademhalingsstilstand, berustend op
het ontbreken van de prikkel om adem
te halen in het ademhalingscentrum. Bij
de vrucht normaal; ziekelijk, als gevoig
van snel toegenomen, het bloed met zuurstof overladende ademhaiing; proefondervindelijk, door prikkeling van de vagusuiteinden in de long, wanneer men bijv. bij
een konijn met een blaasbalg de longen
rhythmisch opblaast. A. infantu m, niet
meer gebruikelijk; zie Laryngospasmus.
Apnciisch „weg"blijven, kortstondig verlies
van bewustzijn bij zeer prikkelbare kinderen
in toorn of angsttoestand (N e u man n).
ApocamnOse (wit/Arco, zich vermoeien), ziekelijke vermoeibaarheid, bij myasthenie en
tussenpozende mankheid (claudicatio intermittens).
Apochromaatobjectief (xpc74.ta, kleur)
(Zeiss) zeer voimaakt lenzenstelsel voor de
microscoop, waarbij zowel de kleurschifting
als de bolvormige brekingsafwijking (en
deze voor twee verschillende kleuren)
wordt opgeheven.
Aprocrine klieren (xpicng, scheiding), =
merocrine kl., zie ald.
Apocrises, critische uitscheidingen.
Apodemialgie (ircokLioc, van dace), weg;
8-711.Loc, yolk; a'ayoc, smart), tot krankzinnigheid opgedreven verlangen, het vaderland te verlaten.
Apodie (rcok, voet), het ontbreken der voeten
Apolair, noemt men ganglioncellen, die geen
zenuw-uitsteeksel hebben. Vgl. Bipolair,
Multipolair.
Aponeureisis (veiipov, pees), vlakke uitbreiding van een pees of een peesachtig weefsel,
peesvlies, ook syn. voor fascia. A. p a Imari s, plantaris, het peesvlies, dat de
spieren van de handpalm, van de voetzool
bedekt.
AponeurotOmia plantaris (i4 two, snijden),
onderhuidse doorsnijding van het peesvlies
der voetzool, ter behandeling van klompvoet.
Apophysiolyse (A'/crt.c, losmaking), het afbreken van een apophyse, zie aid.
ApOphysis, uitsteeksel van een been, dat van
de aanvang of deel uitmaakt van dat been, syn.
processus. Apophysispunten (Trouss e a u), bij druk pijnlijke doornuitsteeksels
der wervels, ter hoogte van zieke zenuwen.
Vgl. Puncta dolorosa.
Apophysitis, ontsteking ener apophysis. A.
cervicalis lateralis, oste..nvelitische
3
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(zie aid.) veranderingen der apophyses van
de halswerveis bij aanwezigheid van hatsribben.
Apoplectiform, op beroerte gelijkend. A p oplectiforme aanvallen, aanvallen van
verlamming en stoornis van het bewustzijn van korte duur, zonder werkelijke
hersenbloeding. Bij hersenverweking, multiple scierose, enz.
Apoplectisch, met beroerte samenhangend.
Apoplectische habitus, lichaamsgestalte, die een beroerte doet verwachten
(ineengedrongen lichaam, korte hats, rood
gelaat, enz.). A. haard, bloed, dat bij een
beroerte in het weefsel van een bepaald
orgaan is samengelopen. Vormt zich binnen
de haard vloeistof, en organiseert zich de
wand bindweefselachtig, dan ontstaat de
A. cyste; ontstaat ter plaatse van de haard
een litteken, dan noemt men dit A. I i tteken.
Apoplexia (ecrcon)qM.«, H i ppokrates), A.
ce re b ri, beroerte, slag, plotseling falen
der hersenwerkzaamheid, zich uitend in bewusteloosheid, verlamming enz., en veroorzaakt door bloeding in het hersenweefsel
(bijA.neonatorumindehersenvliezen,
tijdens een moeilijke geboorte). Behalve
deze A. sanguinea s. haemorrhagica
(waarmede ook de bloeding zelve wordt
bedoeld) onderscheidde men vroeger ook
A. se rosa, veroorzaakt door uitstorting
van serum (nu acuut hersenoedeem genoemd) en A. nervosa zonder ontleedkundige veranderingen (na acute hersenanaemie,
shock), zie Hemiplegia sine materia. Overeenkomstig met de hersenbloeding noemt
men ook bloedingen in andere lichaamsdelen
apoplexie, vooral zo deze gepaard gaan met
plotselinge stilstand van belangrijke verrichtingen. A. ca pillar is, bloedingen uit
haarvaten of zeer kleine aderen of slagaderen. A. co rd is, bloeding in het hartvices, bij scheuring van het hart. A. m eningeali s, zie Haematorrhachis. A. n eon at orum (zie boven). A. i nt esti n alis neon at o r u m, zie Melaena neonatorum. A. pulmonum vascularis, acute
bioedaandrang naar de longen, waardoor
apoplectische verschijnselen en zelfs de dood
kan worden veroorzaakt. A spin al i s, zie
Haematomyelie. A. subconjunctivalis,
zie Hyposphagma. A. uteri, bloeding in
het baarmoedersiijmviies bij oudere vrouwen, gevolg van vaatverharding. A. retinae, verkeerde benaming voor bloeding
in het netviies.
Aporrhegma («nopkyvutv., atbreken), ontledingsproducten van aminozuren, die in
levende organismen ontstaan door methyle-
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ring, afsplitsing van de amidogroep, afsplitsing van CO2 uit de carboxyigroep en vorming van een amine (Ackermann en
K utscher). Bijv. histamine (een bestanddeel van het moederkoorn) heeft tot
aporrhegma histidine: C 3 N 2 FI, CH 2 CH
(NH 2) COOH = CO 2 + C3 N 2 H 3 CH2
CH 2 NH2.
Aposkeparnisme (axenocpvov, bijI) (G a I e n o s)
schedelhouw, nl. het afhakken van een vlak
stuk schedel door een houw.
Apostema (CtOcyrwa), absces.
Apostemateus, abscesvormend; veelvuldig in
de middeleeuwse geschriften gebezigd.
Apostilb (aTtAk, glans, helderheid) maat
voor de helderheid van een „perfect diffuser", verlicht met een lichtsterkte van een
lux (zie aid.).
Apothelium (H aeck e I), uit epithelium secundair ontstaand weefsel (zenuw-, spier-,
mesenchymweefsel).
ApOthesis (CarOcaLc), het terugbrengen van
de uitgezakte navelstreng met een a p otheter (Braun).
Apotoxine, zie Anaphylatoxine.
Apotri psis corneae (cbroTpEpco, afschuieren),
= abrasio corneae, het afschaven van hoornviieszweren.
A potu suspenso (Lat., door onthouden van
drank), b.v. onthoudingsverschijnselen.
Apotyphlitis (Tocp)6v gwepov, blinde darm),
appendicitis, ontsteking van het aanhangsel, dat zich van de blinde darm af- (Ccrc6)
spiitst.
A.P.P., afkorting voor Aneurine-Pyro-Phosphaat.
A.P.P i . en A.P.P2. afkortingen voor AntiPerniciosa-Principe, zie aid.
Apparatotherapie, behandeling met (mechanische) toestellen.
Apparatus, werktuig, toestel, steisel. A. d ig esti vus, spijsverteringswerktuigen. A.
I acri mali s, traanwerktuigen. A. I i g amentosus Weitbrechti, membranatectoria. A. iigamentosus sinus tarsi,
lig. talo-calcaneum alterius. A. respirator i u s, ademhalingswerktuigen. A. u r o g en itali s, urine- en geslachtswerktuigen.
Appendecthlipsie (ixOli.fic,), wegdringen, uitschakelen), operatie, waardoor de van de
dikke darm g es c h e i d e n appendix met
de basis in de buikwond wordt gehecht,
in geval de verwijdering to grote bezwaren
oplevert (L a n z); vgl. Appendicostomie.
Appendectomie, heeikundige verwijdering
van het wormvormig aanhangsel van de
blinde darm.
Appendicitis (appendix, aanhangsel), ontsteking van het wormvormig aanhangsel.
Syn. Ecphyaditis, Epityphlitis, Perityphlitis,
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Scolecoiditis, „blindedarm-ontsteking", Apothyphlitis. A. lar y at a (Lat. gemaskerd), A.
zonder kenmerkende ziekteverschijnselen.
A. nervosa, schijnbare appendicitis bij nerveuse personen.
Appendicismus = appendicitis nervosa, pseudoappendicitis.
AppendicOstomie (6161.1cc, mond), opening
van het met de punt aan het wand buikvlies
gehechte wormvormig aanhangsel, het
maken van een fistel (vgl. Appendecthlipsie).
Appendix, aanhangsel; gewoonlijk wordt het
wormvormig aanhangsel (syn. processus vermiformis, scolex) bedoeld. Verder: A. e p id i d y m i d i s, gesteeld blaasje (hydatide) aan
de kop van de bijbal, overblijfsel van het
lichaam van Wolff. Appendices epiploic a e (ircircAoov, net), langwerpige aanhangsels van vetweefsel aan de dikke darm.
A. fi bros a hep at i s, bindweefselachtig
ingeschrompelde zijwaartse punt van de
linker leverkwab. N eg at ieve A., een operatief verwijderde processus vermiformis, die
normaal blijkt te zijn. A. testis (M o rg ag n i), ongesteelde kleine hydatide van
de bal aan het boveneinde, overblijfsel
uit het vruchtleven, overeenkomende met
de buikopening van de eileider. A. v e ntriculi laryngis, uitstulping van de
ventriculus laryngis (zie ald.) naar boven.
Appendices vesiculosae (Morgagn i), blaasvormige aanhangsels aan de tuba
Fallopii, overblijfsels van de gang van
M Li I I e r (zie Aanhangsel). Syn. hydatides
(Morgagni).
Apperceptie (perceptie, het ontvangen, vatten), het opnemen van uit- en inwendige
indrukken door opletten en rangschikken
in de ervaring. A. d o of h e i d, door gestoorde voortgeleiding van het geluid door be•i., lemmering in gehoorgang, trommelvlies of
gehoorbeentjes. A.-h allucin at i e, hallucinatie, voortgekomen uit de denkinhoud.
A.-p sychologi e, zielkundig stelsel, waarin
de mate van apperceptie-vermogen de g rondslag vormt van de beoordeling der psychische
functies; vele psychologen verwerpen het
begrip apperceptie als overbodig.
Applicator (a p p I i ca r e, aanwenden), toestel
tot aanwending van radium.
Appositie (a p p o n o, aanzetten), toeneming
van buiten-af, aangroeiing, zie Intussusceptie. Appositionele groei (van beenderen), groei door appositie.
Approximaal (Lat. proximu s, de naaste);
facies ap proxi mal is, de twee vlakken,
waarmee een tand is gekeerd naar zijn beide
buren. Zie ook Mesialis en Distalis.
Aprixia algera, apraxie (zie beneden) door-

Arachcidic

dat bij iedere handeling zielesmarten ontstaan ; vgl. Akinesia algera.
Apraxie (OcrcpgEoc), onvermogen tot het uitvoeren van doelhandelingen (hanteringen)
bij behouden motiliteit en coOrdinatie.
Liepmann onderscheidt lidkinetische,
ideokinetische en ideatorische A.,
naar gelang de uitvoering of het bewegingsplan gebrekkig is. Al deze stoornissen worden meestal veroorzaakt door een letsel
in de linker hersenhelft of in haar verbinding met de rechter helft (balk). De
nauwkeurige localisatie is nog onzeker.
Aprosexie (npooixo) TOv voiiv, de geest op
iets richten), gebrekkig vermogen om de
aandacht op iets te vestigen, bij neurasthenie, maar vooral bij gestoorde neusademhaling, adenoiede vegetaties (G u ye, 1887).
Aprosopie (Tcp6acorcov, aangezicht), ontbreken
van het aangezicht door aangeboren misvorming, een hogere graad van schistoprosopie (zie ald.), waarbij nog de ogen
en de neus geheel of grotendeels ontbreken.
Apselaphesie (4/1XOccpync, betasting), gebrek
aan aanrakingsgevoel, waarbij aanraking
slecht gevoeld, de plaats van aanraking niet
nauwkeurig onderkend wordt, terwijl de
temperatuurzin enz. ongestoord kan zijn.
Apsithyrie (4)thup6c, fluisterend), hysterische
stomheid, waarbij zelfs geen fluistergeluid
kan worden voortgebracht.
Apsychie, onmacht, flauwte.
Aptyalisme (71-Voc)ov, speeksel), verminderde
of ontbrekende speekselafscheiding. Vgl.
Xerostomie.
Apyrexie, (Tcup6aaco, koorts hebben), ziektetoestand zonder koorts.
Aquacapsulitis, zie Descemetitis.
Aquaeductus (Lat.), waterleiding. In de ontleedkunde een met vloeistof gevulde verbindingsgang tussen twee holten. A. carebri (S y I v i i), smal kanaal tussen de derde
en vierde hersenholte. A. cochleae, zie
Ductus perilymphaticus. A. vestibuli,
verbinding van het vestibulum met de
lymphvaten van het harde hersenvlies.
Aquapunctuur, het inspuiten van water onder
de huid als afleidend middel.
Aqueous veins (Eng. watervenen)„ verbindingen tussen de voorkamer van het oog,
via het kanaal van S c h I e m m met de episclerale venen; zij bevatten kamerwater.
Aquula (verkleinvorm van aqua, water)
Cotunni, de weiachtige vloeistof tussen
utriculus, sacculus en de wand van de voorhof in het inwendige oor.
Arachidic bronchitis, Amerik. uitdrukking
voor de bronchitis, veroorzaakt doordat een
apenootje (arachis) in een bronchus is geraakt.
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Arachnidisme (dcp&xv-1, spin), vergiftiging
door spinnebeet, zoals door de black widow
spider der warme landen, of door de lawalawa op Timor.
Arachnitis, ontsteking van het spinnewebvlies van de hersenen of het ruggemerg.
Zie Meningitis, Leptomeningitis. A. e n c 6phal i, A. spinili s, van de hersenen en
het ruggemerg. Ook arachnoid it i s genoemd.
Arachnodactylie = Macrodactylie. Zie Acanthodactylie.
Arachnoidea, spinnewebvlies, het middelste
der drie hersenvliezen.
Arachnoideale ruimte, zie Subarachnoideale
ruimte. Cavum subarachnoideale.
Arachnoideale vlokken, zie Granulaties van
Pacchioni.
Ar(a)eometer (CcpoctOc, dun; th-rpov, maat),
dompelschaal, werktuig tot bepaling van
het soortelijk gewicht van vloeistoffen of
vaste stollen (gewichtsar(a)eometer), door
indompeling in de vloeistof waarvan het s.g.
wordt bepaald, of in water.
Araphie, volkomen open buis van het ruggemerg. Syn. Spina bifida aperta.
Arborisatieblock, hartblock (zie aid.) door
stoornis van de geleiding in de fijnere uitlopers van de bundel van His (zie Aanhangsel). Vgl. Schenkelblock.
Arbor vitae, levensboom; in de ontleedkunde
de boomvormige tekening op de doorsnede
der kleine hersenen en op het slijmvlies van
de baarmoederhals; in de geneesmiddelleer
benaming voor Thuja occidentalis.
Arcanum, geheimmiddel.
Arc de cercle, cirkelboog, de sterke buiging
met de bolle zijde naar voren van de ruggegraat in de grote hysterische aanval; zie
Clownisme, Opisthotonus.
Arc diastaltique, zie Reflexboog.
Archaeus (P a r a c e I s u s), grondkracht, geestelijk grondbeginsel, waarop alle vormen
en al het geschieden van het !even, ook
van de mens, berusten.
Archencephalon (c'eNch, aanvang; iix6cpcaog,
hersenen), oerhersenen.
Archenteron, oerdarm.
Archetypen, in de psychiatrie droomsymbolen, die sinds onheuglijke tijden telkens weer
in de dromen optreden.
Archiblast (3AccaTOc, kiem), hoofdkiem (H i s),
het deel van het middelste kiemblad, dat
in het lichaam van het embryo is gelegen,
de asstreng, de animale en vegetatieve
spierlaag ; zie Parablast.
Archigonie, oerteelt, oorspronkelijke voortbrenging, generatio spontanea, equivoca.
Archineuron (W a I d e y e r), het centrale neu-
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ron, een pyramide- of hersenschorscel met
al haar uitsteeksels; syn. corticospinaal of
centraal motorisch neuron.
Archipallium (pal I i u m, mantel), phylogenetisch (vgl. Phylogenie) oudste gedeelte van
het cornu Ammonis (zie aid.) (E d i n g e r).
Vgl. Neopallium.
Architis ((Zak, aars bij Aristoteles), =
proctitis, zie aid.
Archocele (xik, breuk), breuk van de endeldarm.
ArchoptOse (miLar,c, het vallen), uitzakking
van de endeldarm, zie proplasus ani (recti).
Arcus, boog. A. ao rt ae, vgl. Aorta. A. ax i 1lari s, okselboog van Lange r, boogvormige vezelbundel van het oppervlakkige
borstpeesvlies tussen de grote borstspier
en de brede rugspier. A. brach iali s,
bovenarmsboog, boogvormige vezelbundel
van hetzelfde peesvlies in de okselhoite. A.
costarum, ribbenboog. A. cruralis,
liesband, syn. lig. inguinale. A. dentalis
(inferior, superior), onderste en bovenste
tandenboog, nl. het geheel van de tandkasuitsteeksels, het tandvlees en de tanden. A.
g 1 osso pa 1 at i n us, tong-gehemelteboog,
de voorste van de twee slijmvliesplooien, die
van het zachte gehemelte omlaag !open;
eindigt aan de zijrand van de tong. A.
hypogiossi, boog van de ondertongzenuw, voor haar intreden in de tong, naar
beneden gebogen. A. I u m bosacralis
(lateralis, medialis), zijdelingse en middenwaartse peesboog aan de oorsprong van
het crus laterale van het middenrif. De zijdelingse loopt over de vierkante lendenspier
heen, de middelste over de grote lendenspier (psoas-arcade). A. p a I at i n i, de twee
gehemeltebogen. A p a lit og loss u s of A.
glossopalatinus (zie boven) en A.
palitophaqngeus of A. pharyngopalantinu 5, keel-gehemelteboog, die naar
de zijwand der keelholte loopt. A. p I a nt a r i s, voetzoolboog, slagaderboog, aan de
voetzool, uit de zijdelingse voetzoolslagader en de diepe tak van de voorste scheenbeenslagader. A. pubi s, schaamboog, de
stompe boog, die door de onderste takken
van het schaambeen wordt gevormd. A.
renales, nierbogen, de boogvormige slagaderen aan de basis der nierpyramiden. A.
senili s, grijsaardsboog, zie GerontOxo n.
A. spiralis, spiraalboog. A. superciliare s, wenkbrauwbogen, boogvormige
verheffingen van het voorhoofdsbeen onder
de voorhoofdsknobbels. A. t a rsa. lis inf.,
s u p., onder- en boven-ooglidboog, verbindingen vormend tussen de zijdelingse
en middenwaartse oogiidssiagaderen. A.
tendineus (te n d o, pees), peesboog,
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overbrugging ener holte door peesweefsel.
A. tendineus fasciae pelvis, peesbiadstrook van de schaambeensvereniging naar
de zitbeensdoorn, naar boven hol gebogen.
A. ven os us j Lig uli, strotaderboog, verbinding tussen de beide voorste strotaderen.
A. vertebrae, wervelboog, zie Vertebra.
A. volaris profundus, diepe slagaderboog der handpalm, gevormd door de diepe
handpalmtakken der spaakbeensslagader en
der ellepijpsslagader. A. volaris su pe rfici al i s, oppervlakkige slagaderboog der
handpalm, gevormd door de oppervlakkige
takken der genoemde slagaderen. A. zyg omiti cus, jukboog, gevormd door het
jukbeenuitsteeksel van het slaapbeen en het
slaapbeensuitsteeksel van het jukbeen. Voorts
een figuur in de Iijnen van de vingertop;
VIg. Dactyloscopie.
Ardor urinae (Lat., gloed der urine), brandend
gevoel bij de urinelozing.
Area, vlakte. A. a c u s t i c a, gehoorvlakte,
het deel der ruitgroeve, waar de gehoorzenuw ontspringt. A. Celsi = alopecia
areata (C e I s u 5, De medicina, VI. 4), kale
plekken, zie Alopecia, Ophiasis, volgens
Ka p o s i eerder naar Johnston te noemen.
A. cent r a I is = fovea centralis. A. cochleae, de benedenste afdeling van de bodem
van de inwendige gehoorgang. A. c rib rosa, de top van een niertepel, waar de
nierbuisjes met hun tepelopeningen, in de
nierkelk uitlopen. A. embryonalis --A. germinativa. A. g as t ri cae, kleine verheffingen (in tegenstelling met de grote
plicae mucosae, zie aid.) van het maagslijmvlies. A. g e r m i n at i v a, kiemschijf, witachtige, doffe vlek op het ei der gewerveide
dieren, van welke de ontwikkeling der
vrucht uitgaat; het middengedeeite ,A. pet' u ci d a, is doorschijnend, de zoom A.
o paca, is donker, en hierin wordt weder
onderscheiden het binnenste gedeelte (A.
vascu losa, vaathof) en het buitenste (A.
viteilina, dooierhof). A. interpleurica
i n f., s u p., de vrijbiijvende ruimte tussen
de twee pieurazakken, aan de voorzijde in
de middellijn; in de benedenste (A. pericard iaca) ligt een deel van het hartzakje,
in de bovenste (A. thymi ca) de zwezerik.
A. nervi faci a I i s, een deel van de bodem
van de inwendige gehoorgang. A. parolfactoria (Broca), deel van de reukkwab, tussen de Sulcus parolfactorius
anterior en posterior. A. peri card i aca,
zie A. interpleurica. A. st r i at a, gestreepte
vlakte, een deel der hersenschors in de gezichtskwab, met zeer veel afzonderiijk geordende cellagen. A. thymi ca, zie A.
interpleurica. A. vestibuli in f., s u p.,
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openingetjes op de bodem van de inwendige gehoorgang.
Areflexie (zie Reflex), het ontbreken van
reflexen.
Areola (verkleinvorm van area), donker gekieurd huidveld rondom de borsttepel; ook
de rode hof rondom pokken en koepokken.
Vgl. Aula.
Argas americanus, teek, die de verwekker
overbrengt van de Amerikaanse terugkerende koorts (febr. recurrens), welke in
Columbia heerst. A. persicus, Z. Europese teek, misschien de overbrenger van de
spirochaete recurrentis (zie aid.).
Argentophiel, (Lat. a r g e n t u m, zilver), gemakkelijk te impregneren met ziiver.
Arginase, een ferment dat in de lever ureum
afspiitst van het aminozuur arginine.
Argkria, beter a r g y r i a s i s (Ipyypoq, ziiver),
s. a rg y rOsi s, de vuilgrijze verkleuring
van de huidgedeelten, die aan het licht
blootgesteld zijn, na langdurig gebruik van
zilverzouten. Hierbij wordt het tot metaal
gereduceerde zilver in het bindweefsel afgezet; ook aan inwendige organen neemt
men een grauwe verkleuring waar.
Argfrrisme, zilververgiftiging.
Arhinencephalie (gg, gen. ,c,ve)c, neus: iyx6cpocXog, hersenen), gedeeltelijke anencephalie, waarbij de neus misvormd is, hetzij tot
een soort snuit (zie Ethmocephalie), hetzij
in de norm van cebocephalie (zie aid.), verkromming van7de neus en vorming van
spieten in de lip, waarbij gedeelten van de
tussenkaak en het neustussenschot ontbreken, vaak gepaard met cyclopie.
Ar(r)hythmie (cSu ,9116q, beweging op de maat),
stoornis in de gelijkmatige beweging van
het hart. Vgl. Allorhythmie. Ext rasystoI is che A., verge'. Extrasystole, ook Bigeminie, Dissociatie, Hemisystolie, Hartblokkade, Pulsus aiternans, Pulsus bigeminus,
Pulsus irregularis perpetuus. Respir at or i sch e A., versnelling van de werking van
het hart bij de inademing, verlangzaming bij
de uitademing, tengevolge van verhoogde
prikkelbaarheid van de nervus vagus, vooral
bij neurasthenie.
Ariboflavinose, te kort aan riboflavine (lactofiavine, vitamine B2).
Arithmomanie (dcpc,0/6q, getal; ti.cevi,a, waanzin), ziekelijke dwang tot rekenen.
Armamentarium (Lat. tuighuis), verzameling instrumenten, uitrusting.
Arm-longtijd, zie Circulatietijd.
Arm-tongtijd, zie Circulatietijd.
ArrectOres pile•rum (a r rector, oprichter;
pilu s, haar), gladde spiervezels, wier aangrijpingspunt zich aan de haarzakjes bevindt, en die door hun samentrekking de
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haren oprichten, waardoor het „kippevel"
ontstaat.
Arrestantenverlamming, verlamming, gewoonlijk in het gebied van de N. radial's,.
door druk van de handboeien.
Arrhenoblast6ma (appm mannelijk, f3XocaT6c
spruit) een gezwel in de vrouwelijke geslachtsklier, onder welks invloed mannelijke
kenmerken ontstaan. Soms samengaande met
GynandroblastOma (yuv11 , vrouw, dcvl)p,
man), een granulosaceltumor (zie ald.)
waardoor de vrouwelijke kenmerken in
verhoogde mate ontstaan.
Arrhenotokie (ippevoTOxoc, een mannelijk
kind barend), het ontstaan van uitsluitend
mannelijke dieren uit onbevruchte eieren,
bij vliesvieugelige insecten. A r r h e n o tokisch huwel ijk, waaruit alleen zonen geboren worden. Zie Thelytokie.
ArrOsio (ar rod e re, beknagen), het aanvreten, gedeeiteiijk verwoesten, voornl.
van vaatwanden, door zweren; ook van
beenderen, door aneurysmata.
Arsenicisme, chronische vergiftiging door
arsenik.
Arsenikmelanose (vgl. Melanose), donkere
verkieuring der huid na iangdurig gebruik
van arsenik.
Arsenikspiegel, de zwarte, spiegelende viek,
die ontstaat in een glazen buis, als men
arsenikwaterstof daar doorheen leidt en
de buis op een plaats verhit. De spiegel
ontstaat voorbij de verhitte plaats (M a rs h).
Toegepast om bijv. voor gerechtelijk geneeskundig onderzoek arsenicum op to
sporen in stollen, waarin men de aanwezigheid hiervan vermoedt.
Arsenophagfe, het eten van arsenik als
schoonheidsmiddel of als prikkel (in Stiermarken, ook in Amerika in zwang).
Arsonvalisitie, geneeskundige toepassing
van wisseistromen van hoge spanning (zogen.
Teslastromen) naar A. d'A rson va I (Frans
natuurkundige en physioloog).
Artefact (ars, kunst; fa ci o, maken), kunstmatig product, ter onderscheiding van
wat van nature aanwezig is. Door een invloed van scheikundige middelen op een
microscopisch praeparaat kunnen bijv. dingen
zichtbaar worden, die voor de bewerking
niet hebben bestaan en tot dwalingen aanleiding geven.
Arteria (dcp-rnpEcc, slagader, volgens sommigen
van alp, lucht en ri) piii, bewaren; de Ouden
meenden nt. dat de arterien lucht (pneuma)
door het lichaam voerden, omdat zij in het
Iijk ledig zijn, vandaar de naam trachea,
iuchtpijp, van Tpazeicc dcprtIpEcc, aspera
arteria, ruwe luchtbuis, wegens de ringen;
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volgens anderen van Oceipco, heffen). A.
acetibu I i, heupkomslagader, tak van
de A. obturatoria, voor het dijbeenshoofd.
Arteriae alveolares, tandkasslagaderen, takken der A. maxillaris interna, voor
de beide kaken, de kaakholte, tandkassen,
tanden, tandvlees. A. anastomOtica m agn a zie A. genu suprema. A. a ng u la ris,
ooghoekslagader, eindtak der A. maxillaris interna. A. an Onym a, onbenoemde
slagader, grootste tak der aorta, ontspringt
uit de aortaboog en verdeelt zich in A.
subclavia en A. carotis communis dextra.
A. appendicularis, tak van de A. mesenterica superior, voor het wormvormig aanhangsel. A. a r ci fOr m es (arcus, boog),
boogvormige slagaderen, takken der A. renalis, die boogvormig om de voet der nierpyramiden (open. A. arcuita, tak der A.
dorsaiis pedis, loopt in een boog dwars over
de voetrug. A. is p e ra, zie Trachea. A.
au d i t iva intern a, tak der A. vertebralis,
voor de voorhof en het labyrint van het
inwendige oor. A. auriculiris posterior, achterste oorslagader, tak der A. carotis externa, voor het uitwendige oor, de
trommelholte, de behaarde huid van het
achterhoofd. A. auriculiris profunda,
diepe oorslagader, tak der A. maxillaris
interna, voor de uitwendige gehoorgang
en het trommelvlies. A. axi I lads, oksetslagader, voortzetting der A. subclavia,
voor de schoudergordel, de borstspieren
en de armen. A. azygos genu (Oyov,
juk, paar), ongepaarde knieslagader, zie A.
genu media. A. basi 'iris, ontstaan uit de
beide arteriae vertebrates, loopt op de
„bodem" van de schedel, onder de brug,
en voorziet deze, de kleine hersenen en gedeelten van de achterhoofdskwab. A. b r ac h i a l i 5, armstagader, voortzetting der A.
axillaris. Arteriae bronchiales, longpijpsiagaderen, takken der aorta, de voornaamste zijn de A. bronchiales posteriores,
minder belangrijk de A. br. superiores en
inferiores (uit de A. mammaria interna).
A. bu cci n atO r i a, wangsiagadertak der
A. maxillaris interna, voor de musculus
buccinator en de andere gelaatsspieren. A.
bulbi urethrae (vestibuli), tak der A.
pudenda interna, voor de buibus urethrae
(bij de man) of bulbus vestibuli (bij de
vrouw). Arteriae calcineae, hielslagaderen, takken der A. tibialis postica. A.
canalis pterygoidei (Vidii), tak der
A. maxillaris interna. A. c a p s u l a r i s ----- A.
hyaloidea. A. car6ti s, hoofdslagaderbtap6o),
verdoven; men meende vroeger, dat afsluiting dezer slagaderen — art. soporiferae
of soporariae, van so p o r— verdoving
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teweegbracht). De gemeenschappelijke carotis, A.c a r6 tis commdni s, ontspringt
rechts uit de A. anonyma, links uit de
boog der aorta en verdeelt zich ter hoogte
van het schildkraakbeen in uit- en inwendige carotis, A. carotis externa en
interna. A. carOticotympanica, tak
der A. carotis interna naar de trommelholte. Arteriae car peae, handwortelslagaderen, takken der A. radians en ulnaris naar de handwortel. A. cent r al i s
retinae, netvliesslagader, tak der A.
ophthalmica, die in de gezichtszenuw naar
het netvlies loopt. A. cephilica = A.
carotis. A. ce re be I I i, kleine-hersenslagader, de A. cerebelli inf. ant. en sup. ontspringen uit de A. basilaris, de A. cerebelli
inf. post. uit de A. vertebralis. A. cerebri
anterior, media, voorste, middenhersenslagader, takken der A. carotis interna
naar de voorste en middelste gedeelten
der grote hersenen. A. cerebri post.,
eindtak der A. basilaris, naar de achterhoofdskwab. A. cervicilis ascendens,
profunda, superficialis, opstijgende,
diepe en oppervlakkige haisslagader, voor
de spieren van de hats en de rug en een
deel van het ruggemerg. A. chorioidea,
tak der A. carotis interna van de tela chorioidea.Arteriae ciliires(anteriores,
posteriores breves, posteriores long ae),
vaatvliesslagaderen, takken der A. ophthalmica, voor het regenboogvlies en het corpus
ciliare en de chorioidea. A. circumflex a
femoris (medialis, lateralis), kransslagader van de dij, takken der A. profunda
femoris in de streek van de trochanter. A.
circumflexa genu = A. genu sup. en
inf. A. circumflexa humeri (anterior,
posterior), voorste, achterste kransslagader van de bovenarm, takken der A.
axillaris. De voorste loopt onder de musc.
coraco-brachialis naar het opperarmbeen,
en daarover heen naar de sulcus intertubercularis en verder naar het hoofd van
het opperarmbeen; de wijdere, achterste
loopt tussen het lange hoofd van de musc.
triceps en het opperarmbeen naar achteren
om het been heen en voorziet de deltaspier en het schoudergewricht. A. ci rcu mflexa ilium profunda, diepe kransslagader van de heup, tak der A. iliaca interna; loopt achter de liesband naar boven
en buiten, dan langs de rand van het heupbeen naar achteren, voor de buikspieren. A.
circumflexa ilium superficialis, oppervlakkige kransslagader van de heup, tak
der A. femoralis, onder de liesband naar
de bovenste, voorste doren van het heupbeen, voor het peesvlies en de huid. A.
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circumflexa scapulae, omgebogen
schouderbladslagader, eindtak der A. subscapularis, loopt onder het lange hoofd
van de M. triceps door naar achteren,
onder de M. teres major op het schouderblad en de fossa infraspinata omhoog;
voor de musculi subscapularis, teres major
en minor, latissimus dorsi, deltoideus, infraspinatus. A. c I i tó r i d i s, kittelaarslagader, tak der A. pudenda interna bij de
vrouw, in twee takken (A. dorsalis en
profunda clitOridis, bovenste en diepgelegen slagader van de kittelaar), voor
de kittelaar. A. cochleae, slakkenhuisslagader, tak der A. auditiva interna, voor
het slakkenhuis. A. coe 1 laca (xoratoc, bulkholte), ingewandslagader; ontspringt vlak
onder het middenrif uit de aorta en verdeelt zich terstond in de A. gastrica, hepatica en lienalis. A. cOlica dextra, media,
rechter- en middelste dikkedarmslagader,
takken der A. mesenterica sup., naar het
colon ascendens en transversum. A. cO I i ca
si nistra, linker dikkedarmslagader, tak
der A. mesenterica inf.; loopt achter het
buikvlies omhoog en zendt een opstijgende
en afdalende tak naar het colon descendens.
A. col late ralis media, middelste bijkomende slagader, tak der A. profunda brachii, op het opperarmbeen, vlak onder het
binnenwaartse hoofd van de m. biceps
afdalende naar het rete articulare cubiti. A.
collateralis radial's, bijkomende spaakbeenslagader, eindtak der A. profunda brachii, aan de buitenzijde van het opperarmbeen omlaaglopend naar het rete articulare
cubiti. A. collaterilis ulnaris inferior, superior, onderste, bovenste bijkomende ellepijpsslagader, takken der A.
brachialis aan de bovenarm, voor de spieren
van de bovenarm en naar het rete articulare cubiti. A. co m es nervOru m,
begeleidende slagader der (cerebrospinale)
zenuwen, vaak in samenhang met de huiden spiervaten, bijv. A. cci m itans nervi
ischiadi ci begeleidt de heupzenuw tot
onder aan de dij, A. cOmitans nervi
phrenici = A. pericardiaco-phren i ca, begeleidt de middenrifszenuw. A.
communicans ant., voorste verbindingsslagader, tussen de beide A. cerebri ant.
A. communicans post., tak der A.
carotis interna, ter zijde van de sella turcica
naar de A. cerebri post. Arteriae co nj u n ct ivil es, bindvliesslagaderen van het
oog, de voorste uit de A. ciliares anteriores,
de achterste uit de A. palpebrales laterales
en mediae. Arteriae corona ria e, kransslagaderen van de hartspier; de rechter ontspringt uit de voorste sinus aortae en
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loopt door de sulcus coronarius naar de
achterste overlangse groeve van het hart
en zo naar de hartpunt; de linker komt uit
de linker sinus aortae naar de voorste
lengtegroeve en verdeelt zich in ramus
circumflexus (omgebogen tak) en ramus
descendens ant. (voorste afdalende tak),
welke tot de hartpunt loopt. A. co ronaria
labii inf., sup., bovenste en onderste
kransslagader der lippen, takken der A.
maxillaris interna, voor boven- en onderlip.
A. cOrporis callOsi = A. cerebri ant.
A. cost o-I umbalis, rib-lendenslagader,
onderste tussenribslagader, onder de laatste rib, syn. A. subcostalis. A. crem ast 6r i ca = A. spermatica ext. A. cr i cot h yr e o id ea, ring-schildkraakbeenslagader, tak
der A. thyreoidea naar de m. thyreoideus. A.
cru rills = A. femoralis. A. qstica,
galblaasslagader, tak der A. hepatica propria. A. d efe rentialis, zaadstrengslagader, tak der A. hypogastrica, naar de zaadstreng, het lieskanaal en de zaadblaasjes.
Arteriae d e n tale s, tandslagaderen,
takken der A. alveolaris sup. ant. en inf., naar
de tanden. Arteriae digitales dorsi l e s minus, hand rugvingerslagaderen,
eindtakken der A. metacarpeae dorsales,
voor de bovenzijde van het eerste en tweede
vingerlid. Arteriae digitales dorsa1 es (ped is), voetrugslagaderen der tenen,
eindtakken der A. metatarseae dorsales, de
vijfde rechtstreeks uit het rete dorsale
pedis, resp. de A. tarsea lateralis naar de
bovenzijde der tenen. Arteriae digit ales volires, voetzoolslagaderen der tenen,
takken der A. metatarseae plantares naar
de onderranden der tenen. A rte riae
digitales vOlares communes (3 sI.),
gemeenschappelijke handpalm-vingerslagaderen; ontspringen uit de arcus volaris
superf. en splitsen zich ter hoogte van de
hoofdjes der middelhandsbeenderen in de
Arteriae digitales pr6priae (eigen
vingerslagaderen) voor de randen van de
tweede tot vijfde vinger aan de palmzijde
en het voorste gedeelte van de rugzijde dier
vingers. A. dOrsalis clitoridis, zie A.
clitoridis. A. d Or sa lis d ig iti (pedis)
late ra I is, slagader voor de buitenzijde
van de rug van de kleine teen; ontspringt
uit de A. tarsea lateralis of uit het rete
dorsale pedis. A. d o rsi lis linguae, slagader voor de tongrug, tak der A. lingualis.
A. dorsi lis n as i, slagader voor de neusrug, eindtak der A. ophthalmica; loopt
over het lig. palpebrale laterale mediate
naar voren, naar de neuswortel. A. d o r sills p e d i s, voetrugslagader, voortzetting
der A, tibialis anterior, loopt onder de pees
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van de M. extensor hallucis longus door
naar de ruimte tussen de eerste en tweede
middelvoetsbeenderen. A. do r si I is pen is, tak der A. pudenda interna in de rug-,
groeve van het lid. A. epigistrica int.,
bovenste buikslagader, tak der A. iliaca ext.;
loopt achter de liesband naar boven naar
de m. rectus abdominis, komt in haar vertakkingen samen met die der A. mammaria
int. en de onderste A. intercostalis. A. e p igist ri ca lateralis, zijdelingse buikwandslagader, tak der A. circumflexa ilium
profunda; gaat zijwaarts van de A. epigastrica int. omhoog in de buikwand. A. e p ig ist ri ca superf., oppervlakkige buikwandslagader, tak der A. femoralis; komt
door de fossa ovalis naar buiten en loopt
in de voorste buikwand omhoog; komt
samen met de A. mammaria int. A. e p ig ast ri ca superior, bovenste buikwandslagader, tak der A. mammaria int.; loopt
tussen het borstbeen en ribbengedeelte
van het middenrif door, en langs de achterzijde van de m. rectus abdominis naar de
navel; komt samen met de A. epigastrica inf.
Arteriae episclerales, lederhuidslagaderen, takken der A. ciliares, die zich op
de buitenvlakte van de sclera vertakken.
Arteriae ethmoidales (ant., post.),
voorste en achterste zeefbeenslagader, takken der A. ophthalmica; de achterste loopt
door het foramen ethmoidale posterius naar
de zeefbeencellen, de voorste door het
foramen ethmoidale anterius naar de voorste
schedelgroeve en door de zeefbeenplaat
naar de zij- en middenwand van de neus,
de zeefbeencellen en de voorhoofdsboezem.
A. femo ra I i s, dijslagader, voortzetting
der A. iliaca ext., van de benedenrand van
de liesband tot de spleet tussen de adductoren. A. fibularis, kuitbeenslagader,
tak der A. tibialis post. naar de omgeving
van het hoofdje van het kuitbeen. A. foss ae
Sylvii = A. cerebri media. A. frontal i s,
voorhoofdslagader, opstijgende eindtak der
A. ophthalmica. A. gastrica dextra,
rechter maagslagader, tak der A. hepatica
propria; loopt langs de kleine maagbocht
en komt samen met de A. g a s t r i ca s i n ist r a, tak der A. coeliaca, loopt dan naar links
boven naar de cardia (maagmond), verder
langs de kleine curvatuur naar rechts en
verbindt zich met de A. gastrica dextra.
Arteriae gistricae breves, korte
maagslagaderen, takken der A. lienalis,
voor de maagbodem. A. gist roduod enalis, maag-twaalfvingerige darmslagader,
tak der A. hepatica, loopt achter de portier
naar de benedenrand van de maag. A. g astroe p iplOi ca dextra, tak der A. 9astr9-
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duodenalis; loopt in het grote net langs
de grote maagbocht van rechts naar links,
voor de maagbodem en het net, verenigt
zich met de A. gastroepiplOica sinkt ra, tak der A. lienalis, loopt langs de rand
der grote curvatuur van links naar rechts,
voor maag en net, verenigt zich met de A.
gastrica dextra. A. genu inferior I at erails, inferior medialis, medialis,
recUrrens, superficialis, superior
lateralis, superior medialis, knieslagader, takken der A. poplitea naar het
kniegewricht. A. gènu suprem a, allerbovenste knieslagader, tak der A. femoralis,
aan de strekzijde van de dij naar het kniegewricht. Arteriae gingivales, tandvleesslagaderen, takken der A. alveolares.
A. glut ae a i nf., sup., benedenste, bovenste bilslagader, takken der A. hypogastrica;
de eerste treedt door het foramen infrapiriforme, de tweede door het foramen suprapiriforme uit het bekken, voornl. voor de
bil- en de uitwendige heupspieren. Arteriae haemorrhoidales inf., media,
s u p., onderste, middelste en bovenste endeldarmslagader; de eerste is een tak der A.
pudenda interna, loopt door de fascia obturatoria naar het benedengedeelte van de
endeldarm en de bodem van het bekken.
De tweede ontspringt of uit de A. hypogastrica of uit de A. pudenda int. of A.
vesicalis inf., voor het boven de bodem
van het bekken gelegen deel van de endeldarm en een deel der geslachtsdelen, de
derde is de onderste eindtak der A. mesenterica inf., loopt langs de endeldarm omlaag en verbindt zich met de eerste. Art eriae helicinae (helix, gen. helicis,
slak), (spiraalsgewijze rankenslagader, van
het labyrint der sponsachtige lichamen van
het mannelijk lid. A. hepatica, leverslagader, tak der A. coeliaca, loopt vandaar
naar rechts naar de lever en splitst zich in
A. hepatica propria en A. gastroduodenalis.
A. hyalo id ea, glaslichaamslagader, voortzetting der A. centralis retinae in embryonate toestand door het glasachtig lichaam
in de canalis hyaloideus (s. Clog u et i)
naar de lens, blijft soms ook na de geboorte
geheel of gedeeltelijk bestaan (A. hyal. persistens). Syn. A. capsularis, kapselslagader. A.
h y o id e a, tongbeenslagader, tak der A.
thyreoidea sup. naar de omgeving van het
tongbeen. A. hypogastrica, inwendige
heupslagader, tak der A. iliaca communis,
loopt langs het bekken van de articulatio
sacro-iliaca tot de bovenrand van het
foramen ischiadicum majus; voor de bekkeningewanden, de schaamstreek en de bilspieren. Arteriae jej unil es, nuchtere-
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darmslagaderen, en Arteriae 11 e ae, kronkeldarmslagaderen ; komen uit de A. mesenterica sup., lopen tussen de bladen
van het darmscheil naar de darmen. A.
i I e o -c 6 I i c a, kronkel- en karteldarmslagader; komt uit de A. mesenterica sup.,
loopt naar rechts en beneden; voor het benedengedeelte van de kronkeldarm, de blinde
darm met aanhangsel, de opstijgende karteldarm. A. i I fa ca co mmunis, gemeenschappelijke heupslagader, gepaarde uitloper der buikaorta, van de vierde lendenwervel tot het heupbeens-heiligbeensgewricht, waar zij zich verdeelt in A. iliaca
externa (tot de liesband) en A. hypogastrica.
A. i l e o-I u m bail s, heuplendenslagader, tak
der A. hypogastrica, loopt van de rugwaarts
gelegen hoofdtak hiervan achter de M.
psoas naar de fossa iliaca, voor de spieren
der psoasgroep en het heupbeen. A. i n cis iv a, snijtandslagader, eindtak der A. alveolaris inf. in het onderkaakskanaal. A. i n f raorbi ta I is, onder-oogkuilslagader, tak der
A. maxillaris interna, loopt door de canalis
infraorbitalis en door het foramen infraorbitale naar het aangezicht. A r t e r i a e
inguin il es, liesslagaderen, takken der A.
femoralis naar de huid en de klieren van het
lieskanaal. Arteriae intercostales, anterior es (A. mammaria interna) en post eriores, tussenribslagaderen, 10 gepaarde
takken der borstaorta, lopen in de tussenribsruimten naar voren en voorzien huid en
spieren van rug en buik, ook het wervelkanaal en het ruggemerg. Syn. A. thoracales.
A. intercostilis suprema s. prima,
bovenste tussenribslagader, van de trunctis
costocervicalis of de A. subclavia over de
eerste rib keen naar de eerste tussenribsruimte en dair naar voren. A. inte rOsse a
co mmunis brachi i, gemeenschappelijke
tussenbeenslagader (van de onderarm), een
eindtak der A. brachialis; ontspringt vlak
onder de elleboogsbocht, loopt tussen
de M. flexor digitorum profundus en M.
flexor pollicis longus omlaag, verdeelt
zich op de membrana interossea in de A.
interossea dorsalis, aan de handrugzijde, en A. interossea voliris. De eerste doorboort de membrana interossea,
komt aan de strekzijde van de onderarm
en loopt tussen de spieren tot de hand-.
wortel, voorziet voornamelijk de strekspieren; een tak ervan, de A. inter Oss e a
re c u r re n s, loopt onder de m. anconaeus terug naar boven tot tussen het
olecranon en de epicondylus humeri lateralis. De tweede loopt aan de handpalmzijde der membrana interossea omlaag, doorboort Naar onder de M. pronator en gaat
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naar de strekzijde naar het rete carpi dorsale. Arteriae intestiniles = A. jejunales en A. ilea. A. ischiidi ca = A.
glutaea inf. Arteriae labiales anteri o res, voorste schaamlipslagaderen, takken der A. pudenda ext., naar de grote
schaamlippen. Arteriae labiales inf.,
s u p., vgl. A. coronaria labii inf., sup. A.
la bii les poste rio re s, achterste schaamlipslagader, takken der A. perinei, naar de
achterzijde der grote schaamlippen. A. I ac r i mil i s, traanslagader, tak der A. ophthalmica, loopt aan de bovenrand van de
M. rectus lateralis oculi naar de traanktier,
met takjes naar de oogspieren, het bindvlies,
de arcus tarseus sup. en inf. A. I ar 3 n g ea
i nf., onderste strottenhoofdslagader, tak
der A. thyreoidea inf.; loopt achter de
Iuchtpijp naar het strottenhoofd en treedt
onder de M. Iaryngo-pharyngeus door
naar binnen, voor de spieren en het stijmvties. A. lar .3n g ea sup., bovenste strottenhoofdslagader, tak der A. thyreoidea
sup., loopt omlaag door de membrana
hyothyreoidea naar het binnenste van het
strottenhoofd. A. 1 e nt ic u I o-c5 pt i ca, Arteriae lenticulo-striatae, takken der
A. cerebri media naar de thalamus opticus,
het corpus striatum, de capsula interna. A.
I i e ni I is, miltslagader, de voornaamste tak
der A. coeliaca, loopt horizontaal achter de
alvleesklier naar de milt, voorziet de milt,
de alvleesklier, de maag, het grote net.
A. I ig. teretis uteri, stagader van de
ronde baarmoederband, tak der A. epigastrica inf. naar die band en de grote
schaamlippen, overeenkomstig met de A.
spermatica ext. bij de man. A. lingualis,
tongslagader, tak der A. carotis externa,
loopt onder de M. hyogtossus omhoog en
middenwaarts naar de tong ; voor de tong, de
naburige spieren, de glandula sublingualis,
mondholte, tandvtees. A rt e r i ae l u mba I es I-IV, lendenslagaderen, takken der
buikaorta, vier aan weerszijden; van de
achterwand der aorta op de eerste tot
vierde lendenwervel zijwaarts naar de
M. psoas major; de tak naar de rugzijde
voorziet de rugspieren en het wervelkanaal;
de tak naar de buikzijde de buikspieren,
de nierkapsel, de lever, het middenrif. A.
I u m bilis i m a (V), onderste (5e) lendenslagader, van de A. sacralis media zijwaarts
tangs het vijfde wervellichaam (varieteit). A.
m al I eo liri s ant. lat., voorste buitenenketstagader, tak der A. tibialis ant., loopt
over de buitenenkel naar buiten naar het
rete malleolare laterale. A. malleoliris
ant. m e d i a l i s, voorste binnen-enkeislagader, ontspringt uit de A. tibialis ant. vlak
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boven het lig. cruciatum, loopt onder de
pees van de M. tibialis ant. naar het rete
malleolare mediate. A. m al leol S. ris post.
lat., achterste buiten-enkelslagader, tak der
A. peronea; loopt achter de M. flexor hallucis longus naar het rete malleolare laterale.
A. malleolaris post. medialis, achterste binnen-enkelslagader, tak der A. tibialis post. naar het rete malleolare mediate. A. mammaria intern a, inwendige
borstslagader, tak der A. subctavia; ontspringt binnenwaarts van de m. scalenus,
loopt tussen de ribbenkraakbeenderen en
het ribbenborstvlies omlaag tot de zesde
tussenribsruimte; voor het middenrif, het
mediastinum, het borstvlies, het hartzakje,
de spieren; eindtakken: A. musculophrenica,
A. epigastrica sup. A. m an dibu lids =
A. alveolaris inf. A. man u b r i a l i s ext.,
uitwendige handvatslagader, tak der A. auricularis profunda; loopt in de huidlaag van
het trommelvlies achter het hamerhandvat
omlaag. A. man u brialis int., inwendige
handvatstagader, tak der A. tympanica;
loopt omlaag in het slijmvlies van het hamerhandvat. A. massetéri c a, kauw-spierstagader, tak der A. maxillaris int.; loopt
naar boven door de incisura mandibulae naar
de M. masseter. A. mastoid ea, tak der
A. occipitalis naar het tepeluitsteeksel van
het staapbeen. A. m axillaris ext., uitwendige kaakslagader, tak der A. carotis
externa; ontspringt dicht boven het tongbeen, loopt onder de gtanduta mandibutaris,
dan omhoog onder de onderkaak door naar
de binnenooghoek, voor kauw- en gelaatsspieren en ktieren. A. m axi Ili ris int.,
inwendige kaakstagader, een der beide
eindtakken van de A. carotis ext., aan de
achterzijde van de oorspeekselklier; horizontaal naar voren tussen M. pterygoideus
ext. en M. temporalis naar de fossa sphenomaxillaris, voor de kauw- en slikspieren,
kaak en bijholten neus, oogholte, enz. A.
m e d i a n a, middetarmstagader, tak der A.
interossea volaris; voorziet de nervus medianus. A. m e d i a n a ce re b r i, middenslagader der hersenen, vgl. A. nucleorum.
Arteriae mediastinales ant., voorste
middenvliesslagaderen, takken der A. mammaria int., voor de thymus, de pleura mediastinatis, het borstbeen, het hartzakje, de
longpijpstakken, de m. transversus thoracis. Arteriae mediastinales post.,
borstholtetakken der buikaorta. A. m e n i ngea ant., voorste hersenvliesslagader, tak
der A. ethmoidalis ant., nadat deze door
het foramen ethmoidate anterius de schedel is binnengedrongen. A. m en in g ea
m é d i a, middeiste hersenvliesslagader, tak
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der A. maxillaris int.; treedt door het
foramen spinosum in de schedelholte,
vertakt zich op de buitenvlakte van het
harde hersenvlies. A. men in g ea pa rva,
kleine of bijkomende hersenvliesslagader;
tak der middeiste hersenvliesslagader. A.
men in g ea post., achterste hersenvliesslagader, tak der A. pharynges ascendens,
loopt door het foramen jugulare naar het
harde hersenvlies. A. m e n t a I i s, kinslagader
tak der A. alveolaris inf.; komt door het foramen mentale naar buiten, voor kin en onderlip. A. meserlica s. mesenterica
i n f., onderste darmscheilslagader, tak der
buikaorta; ontspringt tussen de tweede en derde lendenwervel, loopt naar links
beneden, en voorziet met drie takken de
dikke darm en de endeldarm. A. m eseriica s. mesenterica sup., bovenste
darmscheilslagader, tak der buikaorta, ter
hoogte van de bovenste nierpool; loopt
voor de twaalfvingerige darm naar het
darmscheil, en daarin omlaag, voor twaalfvingerige darm, kronkeldarm, bovenste
gedeelten van de karteldarm en alvleesklier. Arteriae metacirpeae dorsa1 es, middelhandrugslagaderen, takken van
het rete carpi dorsale; lopen in de vier
ruimten tussen de middelhandsbeenderen
omlaag, en geven de A. digitales dorsales
af. A. metacarpea dorsalis p r i m a, eerste middelhandrugslagader, tak der A. radialis, van de basis der beide eerste middelhandsbeenderen op de eerste M. interos-,
seus dorsalis naar de rugzijde van duim en
wijsvinger. Arteriae metacarpeae
vo la re s, middelhandpalmslagaderen, takken van de arcus profundus, !open in de
vier ruimten tussen de middelhandsbeenderen buitenwaarts en verbinden zich
met de A. digitales dorsales. A. m et atirsea dorsalis prima, eerste middelvoetrugslagader, een eindtak der A. dorsalis
pedis, loopt in de eerste ruimte tussen
de middeivoetsbeenderen buitenwaarts naar
de rugzijde van de eerste en tweede teen.
Arteriae metatirseae plantares,
middelvoetzoolslagaderen, takken van de
A. plantaris, lopen in de ruimten der middelvoetsbeenderen omlaag, geven de A.
digitales plantares af. A. m uscu lop h ren i ca, middenrifspierslagader, een eindtak
der A. mammaria int.; loopt onder de ribbenboog zijwaarts door de oorsprong van
het middenrif naar de benedenste tussenribsruimte, voor het middenrif en de onderste tussenribsspieren. A. mylohyo id ea,
kaaktongbeenslagader, tak der A. alveolaris
inf., naar de M. mylohyoideus. A. nasilis
ant., voorste neusslagader, eindtak der A.
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ethmoidalis. A. nasilis lateralis = A.
angularis. A. nasal's post. lat., zijdelingse achterste neusslagader, tak der A.
sphenopalatina, aan de zijwand der neusholte. A. nasilis post. se pti, achterste
neustussenschotslagader, dezelfde oorsprong,
aan het neustussenschot. A. n u cleOru m,
kernslagader, fijne takjes uit de A. spinalis
ant., A. vertebralis en A. basilaris, naar de
kernen van de hersenstam; syn. A. cerebri
mediana. A. nutricia femoris inf., s.
m ag n a, onderste of grote voedingsslagader van het dijbeen, takken der A. perforantes uit de A. profunda femoris, voor
het inwendige van het dijbeen. A. n ut r ici a
fibulae, voedingsslagader van het kuitbeen, tak der A. peronea, naar het inwendige
van het kuitbeen. A. nutricia humeri,
voedingsslagader van het opperarmbeen,
tak der A. profunda brachii, naar het inwendige van het opperarmbeen. A. n ut r 1ci a nervOru m, voedingsslagader voor de
zenuwen. A. nutricia pelvis renalis.
voedingsslagader voor de nierkelken, uit
de A. renalis. A. nutricia tibiae, voedingsslagader voor het scheenbeen, tak
der A. tibialis posterior, op de achtervlakte van het scheenbeen. A. o btu ratOri a, geslotengatsiagader, tak der A. hypogastrica; loopt langs de binnenwand van
het bekken van de buitenzijde van het
buikvlies en door de canalis obturatorius
naar buiten, voor bekken- en heupspieren.
A. occi p ita I is, achterhoofdsslagader, tak
der A. carotis externa; loopt onder de
achterste bulk van de M. biventer omhoog, onder de M. sternocleidomastoideus
naar achteren en door de M. trapezius naar
de buitenvlakte van het achterhoofd en,
daar gekomen, omhoog; voor de nekspieren
en de huid van het hoofd. Arteriae o es op hag é a e, slokdarmslagaderen, takken der
borstaorta naar de slokdarm. A r t e r i ae
Omphalo-mesentericae, naveldarmscheilslagaderen, takken der aorta bij de
vrucht, naar de dooierzak. A. o p h t h a l m ica, oogslagader, tak der A. carotis interna;
treedt met de gezichtszenuw door het
foramen opticum in de oogholte of in een
spiraal om de N. opticus naar de binnenooghoek; voor oog, neus en naburige spieren. A. o v a r i c a, eierstokslagader, voortzetting der A. spermatica int., tussen de bladen van het lig. latum naar de eierstok.
A. palat in a ascendens, opstijgende
gehemelteslagader, tak der A. maxillaris
ext., loopt langs de zijwand van de keelholte omhoog naar het zachte gehemelte.
A. palatina descendens, afdalende gehemelteslagader, tak der A. maxillaris int •
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loopt omlaag in de canalis pterygopalatinus; hoofdtak: A. palatina major, grote
gehemelteslagader, naar het harde gehemelte. Kleine takken, Arteriae pa lat In ae m i n 6 res, kleine gehemelteslagaderen,
naar het zachte gehemelte. Art e r iae pa Ip e b ri l es lat. zijdelingse ooglidslagaderen,
takken der A. lacrimalis van het jukbeen
naar het ooglid; vormen met de Arteriae
palpebrales mediales (takken der A.
ophthalmica) de bovenste en benedenste
arcus tarseus. A. pan c r e a t i c o-d u o d enalis inf., onderste alvleesklier-twaalfvingerige-darmslagader, tak der A. mesenterica sup.; loopt tussen alvleesklier en
afdalend gedeelte van de twaalfvingerige
darm naar rechts, treedt in samenhang
met de A. pancreatico-duodenalis
sup., tak der A. gastroduodenalis, beide
voor de alvleesklier en de twaalfvingerige
darm. A. papilliris inf., sup., vertakkingen der A. centralis retinae in de
gezichtszenuwpapil en het netvlies. Art er i ae parotid eae, oorspeekselkliertakken,
takken der A. temporalis superf. naar de oorspeekselklier. A. ped i ae a, voetslagader =
A. dorsalis pedis. A. pen is, roedeslagader,
tak der A. pudenda int.; loopt naar voren
tot onder de schaambeensvereniging, voor
de roede. Arteriae perforintes femori s, doorborende dijslagaderen, 3-5
takken der A. profunda femoris, die door
de adductoren naar de strekzijde van de dij
lopen, voor de dijspieren. A. pe ri card fac o-p h re n i c a, hartzakje-middenrifslagader,
tak der A. mammaria int.; loopt met de N.
phrenicus omlaag naar het middenrif; syn.
A. comitans N. phrenici. A. pe ri nei, bilnaadslagader, tak der A. pudenda int.; loopt
naar voren tot de balzak (bij de vrouw tot
de grote schaamlippen). A. peronaea,
kuitbeenslagader, tak der A. tibialis post.;
loopt langs het kuitbeen in de canalis musculoperonaeus omlaag naar de buitenenkel.
A. phaqngea ascendens s. phary7ngobasi la ris, keelholteschedelbasisslagader
tak der A. carotis ext.; loopt aan de zijwand der keelholte omhoog naar de schedelbasis, voor het zachte gehemelte, het
harde hersenvlies, de trommelholte. A.
phar),-ngea suprema, bovenste keelholteslagader, tak der A. sphenopalatina
naar het boveneinde der keelholte. A. ph ar yTn g o-p a lat in a= A. palatina ascendens.
A. ph re n i ca i nf., onderste nniddenrifslagader, tak der buikaorta; loopt naar
boven en buiten naar het middenrif. A.
ph re n i ca s u p., bovenste middenrifslagader, takken der borstaorta naar de bovenvlakte van het middenrif. A. ph re n i co-
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costal is, = A. musculo-phrenica. A.
p I an ta r is lat., med., buiten- en binnenzoolslagader, eindtakken der A. tibialis
posterior, aan de buiten- en binnenzijde
van de voetzool, naar het 5e en le middelvoetsbeen en de grote teen. A. p I anti r i s profu n d a, diepgelegen zoolslagader, tak der A. dorsalis pedis. A. p o p I ite a, kniekuilslagader, vervoig der A. femoralis, van het adductorenkanaal tot de benedenrand van de M. popliteus; verdeelt
zich in A. tibialis anterior en posterior. A.
princeps pollicis, voornaamste duimslagader; loopt van de plaats, waar deze onder de M. abductor pollicis doortreedt, tussen de hoofden van de eerste M. interosseus naar de duim. A. profunda brichii,
diepgelegen armslagader, tak der A. brachialis, loopt aan de benedenrand van de
M. teres major naar achteren en in de canalis N. radialis naar beneden en buiten, zet
zich voort in de A. collateralis radialis, voor
de spieren van de bovenarm en het opperarmbeen. A. profunda cerebri = A.
cerebri post. A. p rofunda fe moris, diepgelegen dijslagader, ontspringt dicht onder
de liesband, loopt tussen de adductoren
en de M. vastus medialis omlaag; eindtak:
A. perforans femoris Ill, voor de dijspieren.
A. profunda linguae, diepliggende tongslagader, loopt in het benedengedeelte van
de tong naar voren. A. profunda penis,
diepgelegen roedeslagader; loopt in het
sponsachtig lichaam naar voren. A. pt eryg o pa I at in a= A. palatina descendens.
Arteriae pudendae ext., uitwendige
schaamslagaderen, takken der A. femoralis;
in twee takken omhoog naar de buikwand,
omlaag naar de balzak of de grote schaamlippen. A. pudenda in te r n a, inwendige
schaamslagader, tak der A. hypogastrica,
loopt evenwijdig met het heiligbeen omlaag naar het foramen infrapiriforme, daardoorheen naar buiten en door het foramen
ischiadicum minus weder het bekken binnen, dan langs de onderste tak van het
zitbeen naar voren, voor de geslachtsdelen,
bilnaad en endeldarm. A. pulmonalis,
longslagader, loopt uit de conus arteriosus
van de rechterkamer voor de aorta links
naar boven, verdeelt zich ter hoogte van
de eerste borstwervel in een linker- en rechter tak. A. radial's, spaakbeenslagader,
eindtak der A. brachialis; loopt langs de
onderarm omlaag en onder de pees van de
N. abductor pollicis longus door naar de
handrug (aan het eind van het spaakbeen
is de polsslag voelbaar) voor de spieren van
de onderarm en de hand; takken naar de
arcus volaris superficialis en profundus.
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Arteriae radiculires, wortelsiagaderen, takken der Arteriae vertebrales, basilaris, cerebelli inferiores; begeleiden de wortels der hersenzenuwen van het verlengde
merg at A. ran i n a, kikkerslagader (van
ran a, kikvors) = A. profunda linguae. A.
rectl rrens rad 'ills, teruglopende spaakbeenslagader, tak van de A. radialis; loopt
van de oorsprong der A. radialis omhoog
naar de M. brachio-radialis. A. re c LI rrens tibialis ant., voorste teruglopende
scheenbeenslagader, tak der A. tibialis ant.;
loopt van de plaats, waar deze doortreedt,
op de voorzijde van het onderbeen omhoog
naar het rete articulare genu. A. recti rrens tibialis post., achterste teruglopende scheenbeenslagader, tak der A.
tibialis post. of der A. poplitea, loopt onder
de M. popliteus omlaag naar het kniegewricht. A. recurrens ulnaris (voorste
en achterste) teruglopende ellepijpsslagader, takken der A. brachialis; ontspringen
dicht bij de plaats waar deze zich verdeelt,
lopen omhoog, naar de A. collateral's ulnaris
inf., resp. naar het rete articulare cubiti.
Arteriae recurrentes Oculi, teruglopende oogslagaderen, takken der A.
ciliares post. breves, die verbindingen vormen tussen deze en de A. ciliares post. longae,
ant. en de circulus iridis major en het vaatvlies. A. re nili 5, nierslagader, tak der bulkaorta; loopt naar weerszijden naar de nieren.
A. sac ri lis I ate ri I i s, zijdelingse heiligbeenslagader, tak der A. hypogastrica; loopt
aan de buikzijde van het heiligbeen omlaag,
voor het heiligbeen, het staartbeen en gedeelten der rugspieren. A. sac rills m 6d i a, middelste heiligbeenslagader, vervolg
der buikaorta na het uittreden der A. iliacae;
loopt in de middellijn voor het heiligbeen
omlaag naar de staartbeensklier; voor deze,
de endeldarm en enkele bekkenspieren. A.
scrota I is an t., voorste balzakslagader, tak
der A. pudenda ext., naar de balzak. A.
scrotalis post., achterste balzakslagader,
tak der A. perinaei, naar de achterwand
van de balzak. Arteriae septi narium
post., = A. nasales post. septi. A rt e ri ae
s i g m o id e a e, takken der A. mesenterica
inf. naar de flexura sigmoidea. A. s pe rm at i ca ext., buitenste zaadslagader, tak
der A. epigastrica inf., loopt met de zaadstreng naar de teelbal en voorziet deze.
A. sperm it i ca i nt., binnenste zaadslagader, tak der buikaorta; loopt omlaag naar
buiten naar de inwendige liesring, zet zich
voort als A. testicularis resp. ovarica. A.
sphenopalat in a, wiggebeen-gehemelteslagader, tak der A. maxillaris int.; loopt
door het foramen spheno-palatinum naar
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de neusholte, voor deze en het bovengedeelte der keelholte. A. spi nil i s ant., post.,
voorste, achterste ruggemergsslagader, takken der A. vertebralis, aan de voor- en achterzijde van het ruggemerg. A. sterno
cleidom as t o id ea, borstbeen-sleutelbeentepelslagader, tak der A. carotis externa;
loopt schuin omlaag over de N. hypoglossus
naar de M. sterno-cleido-mastoideus. A.
stylo-m a s t o id e a, stijl-tepelslagader, tak
der A. auricularis post.; gaat door het foramen stylo-mastoideum en de canalis facialis naar het harde hersenvlies, voor de
M. stapedius, de trommeiholte en het tepelvormig uitsteeksel van het slaapbeen. A.
subclavia, ondersleutelbeenslagader,
rechts een tak van de A. anonyma, links
van de aorta; loopt boogvormig zijwaarts
tussen sleutelbeen en eerste rib, zet zich
voort als A. axillaris. A. s u b co stalis
= A. costo-lumbalis. A. sublingualis,
ondertongslagader, tak der A. lingualis,
voor de glandula sublingualis en naburige
spieren en slijmvlies. A. submenta I is,
onderkinslagader, tak der A. maxillaris ext.;
loopt onder de M. mylohyoideus naar de
kin, voor de glandula mandibularis en naburige spieren en kinhuid. A. su bsca p u1 a r i s, onderschouderbladslagader, tak der
A. axillaris, langs de benedenrand van de
M. subscapularis naar de punt van het schouderblad, voor de spieren van de schoudergordel. A. supraorbitalis, bovenoogkuilsiagader, tak der A. ophthalmica; loopt
op de bovenvlakte van de M. levator palpebrae naar de incisura supraorbitalis; voor
de oogkuil, de naburige spieren en de voorhoofdshuid.A.suprarenilis inf., media
en s u p., onderste, middelste en bovenste
bijnierslagader, de eerste een tak der A.
renalis, de tweede uit de buikaorta, de derde
uit de A. phrenica, naar de bijnier. A. s urill s, kuitslagader, tak der A. poplitea,
meestal meer dan een; loopt van de achterzijde van het kniegewricht naar huid en spieren van de kuit. A. ta rseae lat., med.,
buiten- en binnenvoetwortelslagader, takken der A. dorsalis pedis, naar de buitenrand van de voet en het rete dorsale pedis.
A. temporalis media, middelste slaapslagader, tak der A. temporalis superficialis
naar de M. temporalis. A. te m pora I i s
profunda ant., post., voorste en achterste diepgelegen slaapslagader; takken der
A. maxillaris int. naar de M. temporalis.
A. temporalis superficialis, tak der
A. carotis externa; loopt van de hats van
de onderkaak omhoog tussen het kopje
van dit been en de uitwendige gehoorgang
over de jukboog naar de slaap; voor de
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oorspeekselklier, de aangezichtspieren, de
oorschelp, de huid van het hoofd. A. test iculari s, balslagader, vgl. A. spermatica
int.A. thoracalis s. thoricica int., =
A. mammaria int. A. thoracilis lateralis, bovenste borstkasslagader, tak der A.
axillaris; loopt langs de benedenrand van de
M. pectoralis major naar binnen en beneden; voor de M. pectoralis major, M. serratus anticus en borstklier. A. thora ca I i s
suprem a, bovenste borstkasslagader, tak
der A. axillaris, van de bovenrand van
de M. pectoralis minor naar binnen en
beneden; voor de bovengedeelten van de
M. serratus ant. en de tussenribsspieren.
A. th6ra co-a cromiali s, borstkasschoudertopslagader, tak der A. axillaris; loopt
tussen sleutelbeen en M. pectoralis middenwaarts; voor het schoudergewricht, de
M. deltoideus en andere schouderspieren.
A. th6ra co-d orsali s, borstkasribslagader,
tak der A. subscapularis; loopt loodrecht
omlaag tot de M. latissimus dorsi, ook voor
de musculi subscapularis, serratus ant. en
teres major. Arteriae thymicae, zwezerikslagaderen, takken der A. mediastinales
anteriores, naar de glandula thymus. A.
thyreo id ea im a, onderste schildklierslagader, niet standvastige slagader, die
uit de aortaboog ontspringt en in de middellijn voor de luchtpijp omhoog naar de
schildklier trekt. A. thyreo id ea in f.,
onderschildklierslagader, tak der A. subclavia (uit de truncus thyreocervicalis);
loopt achter de carotis communis naar de
achterzijde van de schildklier, takken naar
Iuchtpijp, strottenhoofd, Iuchtpijptakken,
keelholte, slokdarm. A. t h y r e o id ea s u p.,
bovenste schiidklierslagader, tak der A.
carotis externa; loopt van de hoogte der
delingsplaats van de A. carotis communis
naar voren en beneden naar de schildklier,
takken naar de hats- en strottenhoofdspieren. A. tibialis an t., voorste scheenslagader, een eindtak van de Art. poplitea; gaat
van de M. popliteus door de membrana
interossea naar de strekzijde van het onderbeen en omlaag naar de voetrug, voor de
spieren van de scheen. A. tibialis post.,
een eindtak der A. poplitea; loopt aan de
achterzijde van het onderbeen tot het lig.
laciniatum, zet zich voort in de A. plan tiris me d. en lat.; voor spieren en beenderen van onderbeen en voet. A. tonsillar' s,
amandeislagader, tak der A. maxillaris ext.,
naar de amandelen en de tongwortel. A.
transvérsa col I i, dwarse haisslagader,
tak der A. subclavia; loopt tussen de wortels van de plexus brachialis naar achteren
naar de bovenbinnenhoek van het schou-
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derblad voor enige nek- en schouderbladspieren. A. t r an s ve rs a facie i, dwarse
aangezichtsslagader, tak der A. temporalis
superficialis; loopt onder de parotis door
dwars naar de buitenooghoek, voor huid
en spieren van het aangezicht. A. t ran sversa perinei = A. perinaei. A. transversa scapulae, dwarse schouderbladslagader, tak der A. subclavia (truncus thyreocervicalis); loopt naar achteren en beneden onder het sleutelbeen door en door de
incisura colli scapulae naar de fossa infraspinata; voor de schoudertop en gedeelten
der schouderspieren. A. tympani ca ant.,
post., s u p., i n f., voorste, achterste, bovenste, benedenste trommelholteslagader; voorste, tak der Art. maxillaris interna, loopt
door de fossa petro-tympanica; achterste,
tak der A. stylo-mastoidea, loopt door de
canaliculus chordae; bovenste, tak der A. meningea media, loopt door de canalis facialis;
onderste, tak der A. pharyngea ascendens,
loopt door de canaliculus tympanicus. A.
u l n a r i 5, ellepijpslagader, een eindtak der
A. brachialis, van de delingsplaats aan de
onderarm onder de M. flexor carpi ulnaris
omlaag tot de handwortel, voor de spieren
van de onderarm; takken naast de arcus
volaris superficialis en profundus. A. u m-.
bili ca I is, navelslagader, tak der A. hypogastrica; loopt aan de achterzijde van de
voorwand van de buik naar de navel; na de
geboorte ten dele verschrompeld; zie Lig.
umbilicale laterale. A. u r et hrili s, urinebuisslagader, tak van de A. penis. A. u t e rin a, baarmoederslagader, tak der A. hypogastrica. A. v a g i n a I i s, schedeslagader, tak
der A. uterina. A. vertebrili s, wervelslagader, tak der A. subclavia; loopt van de boog
van deze naar boven en achteren en door de
openingen in de dwarse uitsteeksels der halswervels en het achterhoofdsgat de schedelholte in; samen vormen de twee A. vertebrates de A. basilaris. A. vesi ca lis in f.,
s u p., onderste, bovenste urineblaasslagadertakken der A. hypogastrica. A. v est ibul i,
voorhofslagader, voor de voorhof van het
inwendige gehoororgaan; tak der A. auditivainterna.A.volirisindicis radialis,
buitenste handpalmslagader, voor de wijsvinger; tak der A. radialis, naar de spaakbeenzijde van de handpalmvlakte van de
wijsvinger. A. zygom at i ca, jukbeenslagader, tak der A. infraorbitalis, naar de huid
van de wang. A. zygomitico-orbitalis, jukbeen-oogkuilslagader, tak der A.
temporalis superficialis; loopt over het peesvlies der slaapstreek naar boven en binnen
naar de ooghoek, voor de M. orbicularis
oculi.
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Arterialisatie (van het bloed), de verandering
van aderlijk in slagaderlijk bloed in de
Iongen.
Arteriectasie (gx-rcartc, verwijding), verwijding ener slagader; vgl. Aneurysma.
Arterieel, slagaderlijk. A. bloed, het helder
rode, in de longen met zuurstof verzadigde
bloed, dat uit de longaderen in de linker
boezem, en door de linker kamer naar de
(lichaams)-, slagaderen wordt gedreven.
Arteriepincet, tangetje om slagaderen dicht
te knijpen (Pe a n, Lang en beck e.a.).
Arterieverkalking, zie Arteriosclerose.
Arteriitis necreiticans, ontsteking van de
wand der slagaderen met necrose. Syn.
Arteritis, zie aid.
Arterio-capillary fibrosis (G u I I en Sutton)
hyaline en fibreuse ontaarding van de buitenste en middelste vaatrokken der kleinste slagaderen en haarvaten bij chronische
nierontsteking, vaak naast algemene endarteritis.
Arteriogram (ypciti.t.Loc, schrift), 1. slagaderschrift, polskromme ener slagader, opgenomen door een toestel dat de beweging
van de siagaderwand weergeeft. 2. angiogram (zie aid.) der slagaderen.
Arteriographie, het vervaardigen van het
arteriog ram.
Arteriola, slagadertje. A. r eti n ae n as a I i s,
t e m p o r al i s, slagadertje van het netvlies
aan de neus- en siaapzijde, hoofdtakken
der A. centralis retinae, nadat zij de papil
is binnengetreden.
Arteriolieth (XtD.oc, steen), slagadersteen,
ontstaan door verkalking van vaatthromben.
Arteriomesenteriale darmafsluiting
(K undr at); bij een sterk gevulde en verwijde maag trekt deze soms het deel van het
darmscheil, dat over de twaalfvingerige
darm ligt, met de A. mesenterica sup. zOzeer
omlaag, dat de darm wordt afgesloten.
Gevolg(?) of oorzaak (?) van de maagverwijding na operatie.
Arteriosclerose (cr4■71p65, hard), verdikking
van de siagaderwand door chronische ontsteking. Vgl. Atheromatose en Dyspragia.
ArteriOsus, slagaderlijk, bijv. n.w., meestal
in verband met ontleedkundige benamingen (ductus, conus).
Arteriotomie (*No), snijden), slagaderlating.
Artereotrepsie (Tp6rcco, draaien), sluiting van
een doorgesneden slagader, ter bloedstelping, door afdraaien (torsie), het herhaald
omdraaien van het slagaderpincet.
Arteritis, slagaderontsteking, ontsteking en
verdikking van de siagaderwand, A. c h r on ica s. deform ans = arterioscierose.
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A. coronariae stenosans, vernauwende
A. der Art. coronaria.
Artfremd (D.), soortelijk vreemd, van een
andere diersoort afkomstig, bijv. eiwit;
vgl. Anaphylaxie.
Arthigra (ackpov, gewricht; aypoc, klem), ge
wrichtsontsteking.
Arthralgie (ackpov, gewricht), gewrichtspijn.
Arthrectomfe, uitsnijding (resectie) van een
gewricht, opening van het gewricht met
verwijdering van het zieke synoviaalvlies.
Arthremphyten (41.9uroq, in iets gegroeid),
gewrichtsmuizen, vgl. Arthrolieth.
Arthritis, ontsteking van het gewrichtsslijmvlies. A. deformans s. s i cca, misvormende, droge gewrichtsontsteking, niet te
verwarren met chronisch gewrichtsrheumatisme. Een gestadig verergerende, op
chronische ontsteking berustende voedingsstoornis, vooral van het kraakbeen, waardoor langzamerhand verkalkende woekeringen daarop ontstaan, en het kraakbeen ook
afslijt, en ten slotte verdwijnt, zodat de
gewrichten geheel misvormd en verschoven
worden; syn. Chondritis hyperplastica tuberosa, Polypanarthritis, Arthroxerosis. A.
deformans incretOria (zie Incretorisch), veroorzaakt door stoornissen in de inwendige afscheiding. Liever te noemen
Arthrosis (zie aid.). A. g ono rr hOi c a, druiperrheumatiek, door metastatische gonocokken-besmetting ontstaande, soms etterende g., vgl. Monarthritis. A. fu ng 6 sa, zie
Synovitisfungosa. A. n o d Os a s. pa 6 perum
(n odosu s, vol knopen of knobbels; p a up e r, arm), knokkelrheumatiek, knobbeljicht, beenderjicht, een rheumatische ontsteking, vooral onder de arme kiassen (vgl.
Spondylitis deformans, Hallux valgus, Ma1 um coxae senile, Ziekte van Still). A.
rheumatica ac ti t a, zie Rheumatisnnus
articulorum acutus. A. rheum it ica chr 6nica s. rheumatismus articulorum
c h r6n i cu 5, chronisch gewrichtsrheumatisme, zuiver plaatselijke, uiterst langzaam
voortgaande ontsteking van een of meer gewrichten, welke of na een acuut gewrichtsrheumatisme of een andere acute gewrichtsontsteking (door een druiper of door een
uitwendig geweld ontstaan) achterblijft, of,
zeldzamer, op zichzelf, door „koude" ontstaat. A. erica s. u r at i c a s. v e r a, jicht,
meestal kortweg arthritis genoemd, een
chronische constitutionele ziekte, gekenmerkt door aanvallen, waarbij, onder hevige
pijn, afzetting van uraten (oiSpov, urine),
urinezure zouten, plaats heeft om de gewrichten, vooral van de grote teen (podagra,
pootje), of in andere kraakbeenachtige delen,
het oorlelletje, het strottenhoofd, de
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neus (rhinagra); later door vorming van
jichtknobbels (tophi s. nodi arthritici), waaruit zich hardnekkige zweren (ulcera arthritica) kunnen ontwikkelen; ook nierjicht
kan primair ontstaan (zie Nephritis uratica).
A. aqpi ca (zie Atypisch) uit zich niet in
aanvallen, zoals boven beschreven, maar in
stoornissen van de spijsvertering en het
zenuwstelsel, (zie Status arthriticus) en berust volgens sommigen op verslapping van
het lichaam (A. atOnica). A. viscerilis
(i n t e r n a), inwendige jicht, aandoeningen
van inwendige organen, die zich afwisselend
met de gewrichtsaanvallen voordoen en
blijkbaar met deze in innig verband staan
(retrograde, metastatische jicht). A. I a r v at a
vermomde, latente jicht. Vgl. Chiragra,
Podagra.
Arthritisme (Fr.), aanleg tot jicht, arthritische diathese.
Arthrochondritis, ontsteking van het gewrichtskraakbeen.
Arthrocace (xecx71, slechtheid), caries (uitvreting) van een gewricht, gevoig van synovitis en ostitis fungosa (tuberculosa); syn.
caries fungosa artuum; naar gelang van
het aangedane gewricht spreekt men van
cox-, gon-, om- en spondylarthrocace (heup-, knie-, schouder- en wervelgewrichtscaries); zie ook Olecranarthrocace.
Arthrochalasis (zOcAccatc, slapte), slapte der
gewrichten.
Arthrocleisis (xXdatc, sluiting), het vastzetten van een gewricht door resectie; vgl.
Arthrodesis.
ArthrOdesis (aiatc, het binden), gewrichtsvastzetting, operatie tot het onbeweeglijk
maken van een onbruikbaar gewricht, waarbij van de gewrichtsuiteinden een laag
worth verwijderd, zodat een bloedige vlakte
ontstaat, waardoor zij onbeweeglijk aaneen
kunnen groeien.
ArthrOdia, vrij beweeglijk gewricht. Naar
de vorm der gewrichtsvlakten onderscheidt
men: 1. kogelgewricht (ar ticul at i o
s p hae ro id ea) d.i. een gewricht, waarbij
het gewrichtshoofd een deel ener boloppervlakte vormt en de gewrichtskom
hieraan beantwoordt, bijv. het schoudergewricht; 2. nootgewricht (e n a rt h rosi s),
d.i. een kogelgewricht, waarvan de gewrichtsoppervlakte groter is dan een
halve bol, bijv. het heupgewricht; 3. scharniergewricht, g in g l y m u s (yiyyXulloq,
scharnier) waarbij de ene gewrichtsvlakte
een bol, de andere een hol cylindervlak
vormt; de beide beenderen blijven zich
hierdoor in een vlak bewegen, bijv. de
gewrichten der vingerkootjes; 4. schroef-
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gewricht (articulatio cochlearis) een
scharniergewricht, waarbij de voerlijn een
hoek maakt met de bewegingsas, bijv. het
elleboogsgewricht; 5. ellipsoidegewricht (a rticu I at i o ellipsoidea), waarbij de gewrichtsvlakten ellipsoiden zijn, bijv. de articulatio radiocarpea; 6. radgewricht (a rt i c ulatio trochoidea) (Tpox6c, rad), waarbij
het gewrichtshoofd de vorm ener schijf
heeft, waarvan de omtrek in een overeenkomstig gevormde gewrichtskom past, bijv.
de art. radio-ulnaris proximalis en distalis; 7.
zadelgewricht (articulatio sellaris),
waarbij iedere gewrichtsvlakte in ene richting hol, in de loodrecht daarop staande
richting bol is, bijv. het gewricht tussen
het os multangulum majus en het eerste
middelhandsbeen.
Arthrodysplisia (814-, slecht, rcXo'ccraco, vormen), Hereditair-familiair nagenoeg geheel
ontbreken van de nagels met veranderingen
aan beenderen en gewrichten (dislocatie van
de rudimentaire knieschijf en van de kop van
het spaakbeen).
Arthrogeen (yev6c, afkomst), van het gewricht uitgaand.
Arthrogram, Rontgenfoto van een gewricht.
Arthrogryposis (ypun6c, gekromd) (H i p p oc rat es), een ziekte, verwant aan tetanie
(zie aid.), die in het eerste levensjaar vrij
acuut, soms met koorts aanvangt en bestaat uit aanhoudende tonische krampen,
en strek- en buigcontracturen van 66n
of alle ledematen.
Arthrolieth (A10.oq, steen), in het gewricht
vrij liggend verkalkt lichaam, „gewrichtsmuis", ontstaande ten gevolge van overmatige kraakbeenvorming bij arthritis deformans, door afsnoering van wratachtige
uitwassen van het gewrichtskraakbeen of
door woekeringen van de synovia; syn.
mures articulares, corpora mobilia s. libera
articulorum, arthrophyten.
Arthrolisis, het losmaken van vergroeiingen
om en in een gewricht.
vlies) = synoviArthromeningitis
tis (zie aid.).
Arthroneuralgia gewrichtsneuralgie, ziekte van Brodie.
Arthropithia (7rciD. oc, het lijden), ziekte van
een gewricht.
Arthropathie tabetique (Charcot), bij ruggemergstering voorkomende, op arthritis
deformans geiijkende aandoening, vermoedelijk van trophoneurotische aard; zie
Pied tabetique.
ArthrophlogOsis, (cpX6ycoatc, ontsteking) gewrichtsontsteking.
Arthrophyten (9tyr6v, gewas), zie Arthrolieth.
Arthroplastiek OrXoccrnxi), vormkunst), het

ArtropyOsis

- 49 —

vormen van een kunstmatig gewricht door
overplanting van levende en dode vreemde
lichamen.
ArthropyOsis (rci3ov, etter), gewrichtsettering.
Arthrorisis ( g petzlitx, stut), operatieve beperking van de beweeglijkheid van een slap
gewricht.
Arthreisis, aandoening van een gewricht, die
niet berust op ontsteking.
Arthrosporen(an6poq, zaad), sporen gevormd
door segmentatie van bacterien.
Arthrotomie (TONG), snijden), opensnijden
van een gewricht.
Arthrotroop ('pony, wending), met neiging
tot de gewrichten, gezegd b.v. van een
virus.
ArthroxerOsis R-i pOq, droog), zelden gebruikt
voor arthritis deformans.
Arthreixesis (Ucnc, het schaven), het uitkrabben van een gewricht.
Articularis, tot een gewricht behorend.
Articulatio, m y. articulationes, 1. het
geheel der spraakbewegingen, waardoor de
woorden als samenstellingen van klinkers
en medeklinkers worden gevormd; vgl.
Anarthrie. 2. het sluiten van de verloskundige tang. 3. In de tandheelkunde de
verhouding tussen boven- en onderkaak
zowel bij gesloten tandrijen als bij kauwbewegingen. 4. Gewricht. A. ac re) m i ocliv i cular i s, tussen schoudertop en sleutelbeen. A. atlanto-epistrOphica, tussen
atlas en draaier. A. at lant o-o ccipitili s,
tussen de beide knobbels van het achterhoofdsbeen en de beide gewrichtskommen
van de atlas. A. carpi, handwortelgewricht.
A. co c h lea r i s, schroefgewricht, zie Arthrodia. A. costotransversaria, tussen de
gewrichtsvlakten van de ribbenknobbeltjes
der tien bovenste ribben en de ribbegroeven
van de dwarse uitsteeksels der overeenkomstige wervels. A. coxae, heupgewricht. A.
crico-arytaenoidea, tussen ring- en
bekervormig kraakbeen van het strottenhoofd. A. c6 b it i, elleboogsgewricht, bestaat uit drie gewrichten in een beursband,
de A. humero-ulnaris, humero-radialis en
radio-ulnaris proximalis. A. e I I i pso id ea,
zie Arthrodia. A. fe m oris = A. coxae.
A. g en u, kniegewricht, tussen dijbeen,
scheenbeen en knieschijf. A. humeri,
schoudergewricht. A. in cu d o-m al leo I aris, hamer-aambeeldgewricht. A. incudost a p 6 d ia, aambeeld-stijgbeugelgewricht. A
i n t e rcar pea, handwortel-tussengewricht,
tussen de beide rijen handwortelbeentjes.
Articulationes intermetacirpeae,
tussenmiddelhandgewrichten, tussen de zijvlakten van de bases der 2e-5e middelhandsbeenderen. A rt icu I at iones i nte r-
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m et at a r s e a e, tussenmiddelvoetsgewricht
tussen de bases der 2e-5e middelvoetsbeenderen. Articulationes intertirseae,
voetwortel-tussengewrichten, tussen de verschillende voetwortelbeenderen, nl. het
voorste en achterste sprongbeengewricht,
het hielbeencubusbeengewricht, het dwarse
voetgewricht, het wigbeen-schuitbeengewricht, het cubusbeen-schuitbeengewricht
en het cubusbeen-wigbeengewricht. A.
m and i bu laris, kaakgewricht. A. m an us,
handgewricht, bestaande uit twee gewrichten, het proximate (bovenste) = A. radiocarpea en het distale (onderste) = A. intercarpea, zie boven. A. sacro-i I laca, heiligbeenheupbeengewricht. A. se I I a r i s, zadelgewricht, zie Arthrodia. A. s p h a e r o i d e a,
kogelgewricht, zie Arthrodia. A. sternoclavicu bans, borstbeensleutelbeengewricht. Articulationes sternocostales, borstbeenribbegewrichten, tussen de
voorste uiteinden der zeven bovenste ribben
en de ribbe-insnijdingen van het borstbeen.
A. talo-cal can ea, achterste sprongbeengewricht, tussen sprong- en hielbeen. A.
talo-calcaneo-nivicularis, voorste
sprongbeengewricht, bestaande uit de A.
talo-calcanea ant. en media en A. talonavicularis. A. t a l o-c r u r a I i s, bovenste
sprongbeengewricht of voetgewricht, tussen de beide enkeis en het sprongbeen.
A. tarsometatarseae, zie Lisfranc
(gewricht van). A. tarsi transversa, zie
Chopart (gewricht van).A.trochoidea,
radgewricht (zie Arthrodia). Syn. A. u n coy e rte b ra I i s, zie Unco-vertebraalgewricht.
Artificiilis, kunstmatig.
Arzneifestigkeit (D.), het bestand zijn van
bacterien tegen chemotherapeutische geneesmiddelen (vgl. Chemotherapie en Chemoflexie) meestal ten gevolge van die middelen in to geringe giften.
Asbestosis, longaandoening door inademing
van stof van asbest. Vgl. Silicosis.
Ascaris lumbricoides (etaxaptc, ingewands
worm, vroeger voor aarsmade, zie Oxyuris,
gebruikt; lUmbricus, regenworm; etaoq
vorm), spoelworm, een roodachtige worm,
bij de mens in de dunne darm levend;
het wijfje kan 4 d.m. tang worden; orde
der Nematoden, fam. der Ascariden.
Ascendens (Lat.), opstijgend ; as c e n d e n t e n,
bloedverwanten in de opstijgende lijn.
Ascensus (Lat.), het stijgen (toenemen, verergeren) ener ziekte. A. uteri, opstijging
van de baarmoeder.
Aschistodactylie (ax*.a, splijten; 8c'cxcuXoq,
vinger), aaneengroeiing van vingers of
tenen.
Ascites (ecax6c, zak), buikwaterzucht, opho4
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ping van bloedwei in de buikholte. A.
chyl Os u s, uitstorting van chijl in de buikholte, door stuwing van de chijl, bersting
van een chijivat of van Iymphvaatspatten
(varices) door de aanwezigheid van filaria.
A.-agar, agar, waaraan, in plaats van menselijke bloedwei, ascitesvocht is toegevoegd, voor het kweken van bacterien.
A. m u cOsa, slijmerige ascites, bij pseudomyxoma, zie aid.
Ascomycetum, een soort schimmel.
Ascorbinezuur (scorbutus, zie aid.) = Vitamine C.
Ascylinder, de al of niet door een mergschede bekiede zenuwvezel, die het eigeniijke geleidende gedeeite van de zenuwen
bevat. A.-u itstee kse I, die uitlopers der
zenuwknoop- (ganglion-) cellen, die de
ascylinders bevatten en zich voortzetten in
zenuwvezels; syn. uitioper van Deite rs.
Asemantie, zie Asemia.
Asemia (crijii,a, teken), stoornis in het vormen (A. ex p ressi v a) en verstaan (A.
pe rce ptiv a) van tekens. De asemie omvat
de aphasie, agraphie, alexie, amimie, enz.
Syn. Asemantie.
Asepsis, beter asepsia, bijv. nw. aseptisch
(a41AA5, rotting), rottingvr ij e toestand
van wonden, die van rottingbacterien vrijgehouden zijn; de hierop gerichte wondbehandeling heet as e pt i e k; daarbij moet
alles wat met de wond in aanraking komt
„kiemvrij" zijn. Vgl. Antisepsis, Antiseptiek. Aseptische koorts, koorts, die niet
door besmetting met ziektekiemen ontstaat, maar bijv. door opsiorping van grote
bloeduitstortingen.
Asexueel, ongeslachtelijk.
Asialie (afaXov, speeksel), het ontbreken der
speekseiafscheiding.
AsiderOsis (018-tpoc, ijzer), te laag ijzergehalte
van de rode bloedcellen.
Askelie (ax6Xoc, been), aangeboren ontbreken
- der benen.
AspergillOse, ziekte, veroorzaakt door een
schimmel van het aspergillusgeslacht (asperg e r e, besprenkelen ; de schimmel heeft
de vorm van een sprenkeikwastje), dat ook
niet-ziekteverwekkende soorten bevat, benevens de ziekteverwekkende: A. fumig At us, niger en flavescens. A. komt het
meest voor bij lijders aan suikerziekte en
andere verzwakte personen. Vgl. Bronchomycosis, Dermatomycosis, Ceratomycosis,
Otomycosis, Pneumomycosis aspergillina,
Rhinomycosis.
Aspermatisme, aspermie (arcip[Loc, zaad),
zaadgebrek; die vorm van mannelijke onvruchtbaarheid, waarbij het verrnogen om
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de bijslaap uit te oefenen behouden is, maar
geen teeltvloeistof wordt uitgestoten.
Aspherische brilleglazen (acpcdpoc, bol), brilleglazen, waarvan de oppervlakken niet een
deel van een bolopperviak zijn, maar bijv.
van een cylinder.
Asphkctica, verstikkende vergiften of gassen.
Asp hyctisc h, in de toestand van asphyxie (zie Asphyxia) verkerend.
Asphyxia (ciacpuVa, van OCacpwroc, zonder
polsslag) dus polsloosheid, terwiji de betekenis juist is verstikking, stilstand der
ademhaling, ook als de pots nog blijft kloppen. A. neon ate) r u m, schijndood bij de
geboorte; men onderscheidt als lichtere
graad A. livida (met blauwachtige huidkleur) en de meer gevaarlijke vorm A.
pa llida (met bleke huid). Onder A. loca1 i s, plaatselijke A., verstaat men plaatselijk
beperkte doorstroming met bloed, waarbij
de huid, bijv. van handen of voeten, biauw
gekleurd is. A. reticuliris multiplex
(r et e, net; m u It i p I ex, veelvuldig), een
huidaandoening, bestaande uit netvormige
cyanotische plekken (U n n a).
Aspiratie, (ad, aan; s pi ro, ademen), opzuiging van gassen of vloeistoffen, vnl.
gebezigd voor de verwijdering van gassen
of vloeistoffen uit het lichaam door middel
van zuig- of pomptoestellen (as p i r at o r
van Dieulafoy,Potain,enz.).A-biopsie,
biopsie (zie aid.) van weefsel, verkregen door
opzuigen met een spuit. A.-d rain a g e,
methode van Bii I a u, onafgebroken heveldrainage bij empyeem. A.-p n e u m o n i e,
slikpneumonie, longontsteking door inademing van vaste lichamen of vloeistoffen bij
stoornissen in het slikken, bijv. door beneveling van het bewustzijn of door verlamming der slikspieren, bij bulbaire paralyse.
Assimilatie (s i m i I i s, gelijk), gelijkmaking,
verandering der opgenomen voedingsstoffen in bestanddelen der weefsels; ook:
vervanging der weefselbestanddelen door
nieuwe. A. van wervels, het samengroeien b.v. van een lendenwervel met het
heiligbeen.
Associatie (so ci us, gezel), de verbinding
van psychische gebeurtenissen. A.-ban en,
verbindingsbanen van gedeelten der hersenen onderling. A.-veze I en, uitlopers van
cellen der hersenschors, ter verbinding
van de grauwe stof van verschillende gedeelten van hetzelfde hersenhalfrond. A.neurone n, intercentrale neuronen binnen een bepaald onderdeel van het centraa
zenuwstelsel. A.-p roef, de onderzochtn
persoon moet op een hem toegeroepee
woord antwoorden met een woord, dat
hem daarbij invalt, zonder zich te beden-
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ken; de tijd, die hiertoe nodig is (zie Reactietijd) en de aard der antwoorden vormen
belangrijke gegevens ter beoordeling van
de zielstoestand. A.-ce ntra (Flechsi g),
delen der hersenschors, die niet rechtstreeks verbonden zijn met de subcorticale
delen, en volgens Flechsig dienen tot
verwerking der waarneming.
Assymptoom, zie Homonoom.
Assyrische voet, ontwrichting van de voet
naar voren, waarbij de misvorming gelijkenis heeft met de voet van Assyrische beelden.
Astasie (o-ciolg, het staan), onvermogen om
te staan, steeds verbonden met abasie (zie
ald.); astasie-abasie = het samengaan van
onvermogen om te staan en om te lopen.
Syn. ataxie par defaut de coordination automatique; ataxie motrice hysterique; statische reflexkramp; annnesie partiale spinale;
paralysie infantile du seul acte de la marche.
In de taal der physiologen: onstandvastigheid der spieren, het onvermogen om de afzonderlijke spierschokken tot langdurige
gladde tetanie te versmelten; een der drie
door Lu ciani beschreven verschijnselen na
wegneming der kleine hersenen; zie Atonie,
Asthenie.
AsteatOsis, tegenstelling van steatosis, zie
ald.
AstereognOsis, (aTepek, vast, lichamelijk;
yv(Tacc, herkenning), onvermogen om op
het gevoel, met gesloten ogen, voorwerpen
te herkennen, die in de hand worden gegeven. Vgl. Stereognosis.
Asthenia universalis congenita (Stiller),
(CcoOeveLcc, krachteloosheid), constitutieziekte (ziekte van het gestel), die in hoofdzaak
overeenkomt met de habitus paralyticus of
phthisicus, waarbij dan nog als eigenaardigheden komen: het costaal stigma (zie ald.),
het druppelhart (zie Cor pendulum), splanchnoptose (zie ald.), nauwe aorta.
Asthenie (iaDsvilq, krachteloos), 1. algemene
lichaams- en spierzwakte, zie Brownianisme;
2. verminderde prikkelbaarheid; 3. onvermogen om het arbeidsvermogen te leveren
tot het totstandbrengen van bewegingen.
Asthenisch, zie Adynamisch. Asthenische
bulbaire paralyse, = myasthenie, zie
ald. A. constitutieziekte, morbus asthenicus; zie ald. A. psy c h Os e, krankzinnigheid door uitputting. A. koorts, koorts
gepaard gaande met hoge graad van
zwakte, vooral van het hart en van alle
spieren; syn. torpide, slappe, adynamische
koorts.
Asthenople (4, het zien), zwakzichtigheid
met spoedige vermoeienis van het oog en
onaangename gewaarwordingen, pijn in de
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ogen en het voorhoofd, nevelig worden
van de voorwerpen; syn copiopie. A cco m m od at i eve A., meestal bij jeugdige
lijders aan hypermetropie, door overspanning der accommodatiespieren. M u sc uI a i re A., meestal door zwakte der m. recti
interni. N erveuse A., door gebrek aan
uithoudingsvermogen van het zenuwstelsel.
Asthenospermie, AsthenozoOspermie, afscheiding van teelvocht met weinig beweeglijke zaaddiertjes.
Asthma gotta, het hijgen), een bijzonder
soort van beklemming der ademhaling, gekenmerkt door plotseling intredende aanvallen van hevige benauwdheid, die spoedig
het hoogtepunt bereiken, en kort, doch
soms ook dagen lang duren en op kramp
der luchtpijpen berusten. A. a bd om i nil e,
buikasthma, doordat het middenrif omhoog
wordt gedrongen door sterke vulling van
de buik. A. art h riti cu m, bij jicht. A.
bronchiale s. nervOsum s. essential e, bronchiaal asthma; aanvallen van benauwdheid met bemoeilijkte uitademing,
gevolgd door hoest, waarbij een taai glazig
slijm met asthmakristallen en asthmaspiralen (zie Charcot) wordt opgegeven. Symptomatische vormen zijn: A.
ca rd ial e, bij hartziekten. A. dia beticu m,
bij suikerziekte, vooral tegen het einde. A.
dyspepti cu m, bij maagpijn en spijsverteringsstoornissen. A. g i p s e u m, longziekte bij gips- en kalkarbeiders, zie Pneumoconiose. A. herp et i cu m, bij huidaandoeningen. A. h6midum (humidus
vochtig) vroegere benaming voor aanvallen,
van ad em no od met zeer rijkelijke sereuse
afscheiding (zie Bronchorrhoea serosa). A.
nocti.irnu rn, nachtmerrie, zie Incubus. A.
s at u r n in u m, zeldzaam, door inademing
van loodwitstof. A. t h yrm i cu m, door druk
van de vergrote zwezerikklier op de luchtpijp bij kinderen. A. u riemicu m, verschijnsel van uraemie (zie aid.). A. uter in u m, reflectorisch bij ziekten der vrouwelijke geslachtsdelen of bij hysterie; syn.
apnoea uterina. Ast hme intrig ue (Fr.),
verouderd asthma met blijvende veranderingen.
Astigmatisme (aTtwa, prik), gezichtsgebrek,
dat hierin bestaat, dat, door een te groot verschil tussen de kromtestraal in verschillende meridianen van het hoornvlies, van
ieder voorwerp een verstrooiingsfiguur op
het netvlies wordt gevormd, en „geen
punt" (A. reg u laris). Hiervan bestaan 3
vormen: het en kelvoud ige A., waarbij
een hoofdmeridiaan emmetropisch breekt, de
andere myopisch of hypermetropisch; het
sameng est elde A., waarbij beide hoofd-
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meridianen in verschillende graad of myopisch of hypermetropisch breken; het g emengde A., waarbij de ene hoofdmeridiaan
myopisch, de ander hypermetropisch breekt.
A. irregulari s, de Iichtstralen worden
in een en dezelfde meridiaan zó onregelmatig gebroken, dat zij zich niet weder op
het netvlies kunnen verenigen, bijv. bij
hoornvliesvlekken.. Een geringe graad van
A. irregularis worth ook door de gewone
bouw der lens veroorzaakt.
Astigmatoscoop, zie Keratoscoop.
Astigmometer, zie Ophthalmometer.
Astraal lichaam (a st ra I i s, op de sterren
betrekking hebbende), een door de spiritisten als bestaand verondersteld tweede,
aetherisch lichaam van de mens, dat de
bewegende kracht van het stoffelijk lichaam,
en onder bepaalde omstandigheden de dubbelganger daarvan zou zijn.
Astraal scherm, fluorescentiescherm (zie
ald.) van zinksilicaat,
Astrigalus (dcas-pciycaoc, koot, bikkel, dobbeisteen), het koot- of sprongbeen; syn.
talus.
AstrapOphobie (minder juist astrophobie)
(cial-parri), bliksem; cp6poc, vrees), ziekelijke
angst voor onweer; zie Keraunophobie.
Astrocyten, spincellen, stervormige cellen,
volwassen cellen van de neuroglia, syn. cellen
van Deiters. Ook beencellen van het
beenweefsel.
AstrocytOrna, gezwel bestaande uit stervormige cellen van de neuroglia. Syn. glioma.
Astroglia, zie Macroglia.
Asylum (ciaaov), toevlucht; meestal: krankzinnigengesticht.
Asymbolie (cp4oXov, teken). Motorische
A., komt overeen met apraxie, (zie ald.);optische A., onvermogen om gezichtsindrukken juist te vatten en met de geest
te verwerken (V. Monakow).
Asynclitismus anterior (auyxXivco, tot elkander neigen), het nabijkomen van de
pijinaad tot het promontorium van het
heiligbeen bij de baring, waarbij het naar
voren gelegen wandbeen lager komt te
staan dan het andere. A. posterior, het
verwijderd biijven van de pijinaad van het
promontorium; scheve stand (obliquiteit)
van Litzmann of van Naegele. Vgl.
Synclitismus.
Asynergie (cruvepyia, samenwerking), gebrek
aan samenwerking tussen gepaarde organen,
de ogen, de stembanden, enz. A. cerebe Ileuse (Babins ki), verlies van het vermogen om de bewegingen der lichaamsdelen, vooral van de romp en de benen bij
het lopen, zich oprichten enz.). op juiste
wijze te doen samengaan; verschijnsei van
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gezwelien en andere ziekten der kleine hersenen.
Asystolle (aucrroXii, samentrekking), gebrekkige en zwakke samentrekking van de
hartspier, hartinsufficientie.
A.T. (Alttuberculin), zie Tuberculine.
A.T. 10, het tiende praeparaat tegen tetanie,
dehydrotachysterol, een vitamine-D-derivaat.
Atactisch (elcrocx-roq, ongeordend), onregelmatig (van koorts), gebrekkig samenwerkend, ongecoOrdineerd, bijv. At act is ch e
gang: de lijder loopt onzeker, stampend,
slingert de voeten van de grond, loopt
op de hieien, buigt de knie sterk bij het
lopen, drukt haar bij het neerzetten sterk
naar achteren, valt gemakkelijk om, als hij
de ogen sluit.
Atavisme (at a v u s, voorvader), terugslag,
het weder tevoorschijnkomen van eigenschappen van vroegere voorouders, welke
bij de onmiddellijk voorafgaande geslachten
ontbraken.
Ataxie (CcrocUot, ongeordendheid), stoornis der
coOrdinatie (zie Atactisch) bij willekeurige
spierbewegingen, terwijI de kracht der
spieren behouden is. Bij statische A.
blijkt de stoornis slechts bij het zitten
of staan, bij locomotorische of dynamische A. slechts bij bewegingen. Men
spreekt van centrale, motorische,sensorische of van cerebrale, cerebellaire, bulbaire, spinale, periphere A. A. locomotrice progressive
(D u c h e n n e 1858) = Tabes dorsalis. A.
b u I bar i s, bij ziekten van het verlengde
merg. A. hereditiria of A. van Friedreic h, op tabes geiijkende, in de kinderjaren aan de dag komende ruggemergsziekte van zeer lange duur, dikwijis bij
verschillende kinderen in een gezin. Lit erale A., het struikelen over iettergrepen
en het begin daarvan. Deze worden, vooral
in lange woorden, herhaaid of verwisseld,
vooral bij hersenverweking (dementia paralytica) (Kussmaul). Sensorische A.
(L e y d e n), veroorzaakt door gevoelsstoornissen en het verdwijnen van bewuste gevoeiswaarnemingen.
Atelectasis (dc-ce)*, onvolledig; gwrocat.q, uitbreiding), ontbrekende of onvolledige ontpiooiing der (in gewone omstandigheden
lucht bevattende) longblaasjes. Syn. Apneumatosis. A. ad n it a, aangeboren A., de
long blijft in de foetale toestand. A. a cquis it a, verworven A. (Collapsus pulmonum, ineenvallen der longen), bij allerlei
ziekten van de longen en het borstviies,
langdurig op de rug liggen, verstopping
der luchtpijptakken (vgi. Spienisatie).
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AteleiOsis eradwacc, voltooiing), stilstand
van het Iichaam op een kinderlijke trap
van ontwikkeling; hierbij kunnen de geslachtswerktuigen zich wel of niet ontwikkelen (A. sexualis of A. asexualis). Vgl.
Infantilisme.
Atelie (Cc-caeca, onvolmaaktheid), misvorming door het ontbreken van lichaamsdelen.
Ateloprosople (Tcpdawcov, aangezicht), ontbreken van het aangezicht.
Athelie Pig, tepel), aangeboren ontbreken
van de borsttepel.
AtherOma (&&&p-ii, pap), papgezwel, brijzak,
een gezwel, ontstaande door verstopping
van de uitgang van een haarzak, waardoor
deze zich vult met epitheelcellen, haren
en haarsmeer, vooral aan de behaarde hoofdhuid en de oogleden, ook aan de oorschelp
(B u rg e r). Syn. Talpa. A. arterial e, verdikking van de wanden der slagaderen,
vooral door (end)-arteriitis deformans veroorzaakt; de verdikking gaat verder door
vettige ontaarding tot papachtige massa's
over (atheromateuse zweer, atheromatose). Ontstaat de ontaarding en daarmede gepaard gaande verkalking niet door
ontsteking, maar als gevoig van herhaaldelijk
en langdurig verhoogde druk, dan spreekt
men van atherosclerose.
AthethOse (ekOzToc, zonder vaste stand, W.
A. Hammon d), onophoudelijke, vaak ook
tijdens de slaap voortdurende onwillekeurige, iangzame, enigszins regelmatige
bewegingen van vingers en tenen. Het
gevoig, bij volwassenen, van bloedingen,
verwekingen en gezwellen der hersenen;
bij kinderen, van cerebrate kinderverlamming. AthetOsis radicularis (radicu I u s, worteltje), athetose door aandoening der zenuwwortels in tegenstelling met
die, welke door haarden in de hersenen worden veroorzaakt (zie Anaesthesia kinetica).
Athetose double, A. aan beide zijden, gevoig
van encephalitis in de kinderjaren.
Athletic foot (Eng.), Epidermophytie (zie
aid.) van de voet.
Athletisch, zie Hyperplastisch. Tegengesteld:
Asthenisch.

Athrepsia (9. pick, voeding), 1. onvoldoende
voeding, atrophie vooral bij zuigelingen.
2. (E h r l i c h) onvatbaarheid van dieren
voor enting met gezwellen, door gebrek
aan de voor de groei nodige voedingsstoffen, ook als deze reeds in beslag worden genomen door een groeiend gezwel
(athreptische immuniteit).
Athrocytose (CcD'poi46), ophopen) neiging tot
opeenhoping van bepaalde cellen of stoffen.

Atrabiliarius

Athymie (&01411a), moedeloze stemming.
(E mminghaus), zie Abulie.
AthyreOsis, de verschijnselen, ontstaande
doordat de schildklierwerking ontbreekt.
Atlas (de halfgod, die de aarde to dragen
had), de drager, de bovenste haiswervel
waarop de schedel rust; bij de ouden heette
de onderste haiswervel atlas.
AtIOdymus (8E4toc, tweeling) misgeboorte
met twee hoofden op een hats (vgl. Atelie).
Atmiatrie (Cc-(1k, Cc-c*, damp; la-cpeia, genezing), behandeling door middel van
dampen of gassen, bijv. pneumatische behandeling.
Atmidiatrie, behandeling door gasbaden, berokingen, stoom enz.; zie Atmiatrie.
Atmocausis (xcciiatc, het branden), het
schroeien van de binnenwand der baarmoeder door uitstromende stoom (Pi nk u s), syn. vaporisatie. Zie Zestocausis.
Atmungsstoffe (D., ademhalingsstoffen), stoffen in het voedsel, die invloed uitoefenen
op de oxydatie en reductie in de cellen
(A bderhalde n); vgl. Wachstums- en
Erhaltungsstoffe.
A.T.O. = T.O.A., het oude tuberculine (zie
aid.) van Koch.
Atokie (diToxoc, onvruchtbaar), onvruchtbaarheid.
Atonie (rOvoq, spanning), bijv. nw. atonisch,
verslapping van levende weefsels en lichaamsdelen, voorni. van holle lichaamsdelen,
waarvan de spierwanden verzwakt zijn,
maag, darm, baarmoeder; ook wet gebezigd
van het slijmviies van deze organen; voorts
van de dwarsgestreepte spieren na exstirpatie van het labyrint of de kleine hersenen;
ook van zweren en granulaties.
Atopeen, antigeen, dat atopische reacties
veroorzaakt.
Atopie, aangeboren overgevoeligheid voor
zekere stoffen (niet verkregen door behandeling met soortvreemde stoffen of door
voorafgaande ziekte) waarbij geen desensibilisatie mogelijk is, zie Idiosyncrasie.
Atoxine, zie Anatoxine.
Atrabiliarius (a tra bili s, zwarte gal, volgens de oude geneeskundigen een stof, die
in de lever werd gevormd en door de milt
onschadelijk werd gemaakt; geschiedde dit
niet, dan geraakte zij in het bloed, en veroorzaakte zij vele ziekten; de donkere
merglaag der bijnieren — capsulae atrabiliariae — werd voor de atra bilis gehouden),
betrekking hebbend op de bijnieren. Volgens
de Romanisten is het Fr. at ra bilaire
afgeleid van het Fr. at ra b i le, dat verfranst is uit atrabilis; atrabiliarius
kan een latere vertaling zijn van mela ncholicus.

Atremia
Atremia (Tpiv.co, beven), zie Akinesia algera.
Atresia (-rpijatc, gat), het aangeboren gesloten
zijn of later dicht groeien van natuurlijke
openingen of kanalen, bijv. A. hymenilis
(zie Haematocolpos). A. oris, A. orifici i
externi uteri, A.vaginilis, vulviris
(zie Gynatresia). A. an i, het aangeboren
ontbreken der aarsopening, waarbij de
endeldarm zich toch als een blinde zak gevormd heeft. Als de aarsopening tot boven
de sluitspieren gevormd is en de endeldarm
daar gesloten is, heet dit A. recti; ontbreekt bovendien de aarsgroeve: A. an i
et recti. Mondt de endeldarm hierbij in
de schede, de blaas, de pars prostatica
der urethra uit (inwendige fistel) dan spreekt
men van A. ani vaginalis, vesicalis,
prostatica; uitmonding naar buiten (uitwendige fistel) berust op decubitus door
de druk van de inhoud van de darm. Hierbij
onderscheidt men : A. an i cum f i s t u la
perineali,scrotili,suburethrali(aan
de roedenaad), v est ibulari (in de schedevoorhof). A. fo I I i c u 1 i, de toestand, waarin
een niet gerijpte eifollikel verkeert, welke
tot resorptie overgaat. A. oesophagi,
van de slokdarm. Bijv. n.w. At ret i s ch.
Atrichia, atrichiasis (apfZ, haar), aangeboren
gebrek aan haren; vgl. Alopecia congenita.
Atrioventriculaire bundel, spierstrook, die
de spieren van de boezem met die van de
kamer van het hart verbindt, lopende van
de wand van de rechter boezem nabij
de valvulus sinus coronarii naar het kamertussenschot, en in twee benen verdeeld
langs de beide zijden daarvan naar de musculi
papillares; syn. fascia atrioventricularis,
bundel van H is, vgl. Taw a ra en Hartblokkade. Atrioventriculaire kleppe n, de kleppen (valvula mitralis en tricuspidalis) tussen kamers en boezems. At r i oventriculair rhythme, zie Rhythme.
Atrium (at ri u m, voorhof), boezem (van
het hart); A.-v e rheffi ng (Duits Atriumzacke), vgl. Electrocardiogram.
Atrciphia (ecTpopog, niet of slecht gevoed;
Tpocri), voedsel), het slinken van weefsels,
hetzij zonder tekenen van ontaarding
(eenvoudige A.), hetzij met ontaarding
der weefselelementen (deg ene rat i eve
A.), A. fusca, bruine atrophie, pigmentatrophie, gepaard met vorming van pigment
(geelbruin, ijzervrij haemofuscine), van het
hart, de lever, de darmspieren, het vetweefsel. A. g y rata (y5poc, kring) c h or i o id eae et retinae, atrophische stroken
condom in de peripherie van vaatvlies en
netvlies. A. h 6 p at is ac ii t a, zie Hepatitis
parenchymatosa acuta. A. I ae v is linguae,
gladde atrophie van de tong, bij syphilis.
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A. m a c u I ó s a c u t i s, vlekkige A. der huid,
verspreide, scherp gerande, ronde of langwerpig ronde plekken van slappe huidatrophie, vgl. Maculae atrophicae cutis, Anetodermie. A. musculOrum progress i v a, toenemende verzwakking en dun
worden der spieren; berust zij op zenuwof ruggemergsziekte, dan spreekt men
van neurotische of spinale atrophie,
is zij een zuivere spieraandoening dan
noemt men dit liever dystrophie; vgl.
Duchenne-Aran, Werdnig, Hoffmann, Charcot-Marie.A.nervioptici
gezichtszenuw-atrophie, gekenmerkt door
een bleke, witachtige, of witachtig blauwe
kleur der papil, en sterkere of geringere
afneming van het gezichtsvermogen, vooral
na syphilis of syphilitische aandoeningen
van hersenen en ruggemerg (tabes), ziekten
van het netvlies, bloedingen, doorsnijding,
kneuzing of ontsteking van de gezichtszenuw, stuwingspapil; vgl. Neuritis optica. A.
(des cheveux) en sablier (sablier, zandloper), zie Aplasia pilorum moniliformis. A.
retinae pig mentOsa, zie Retinitis pigmentosa.
Atrophle en masse (Ballet en Bernard),
ernstige atrophie van a I I e weefsels van
ledematen na een (vaak gering) letsel aan
het lid, bij personen met neuropathische
aanleg, vooral indien het ongeval met
hevige pijn en angst gepaard ging. Syn.
vasomotorische atrophie (0 p p e n h e i m
en Cassirer).
Atrophische verlammingen, verlammingen
met spieratrophie, gekenmerkt door degeneratie-reactie (zie ald.), door scheiding
van de spier van zijn trophisch centrum
(de voorhorens van het ruggemerg) of
ziekte daarvan.
Atrophoderma pigmentOsum, zie Xeroderma; syn. parchment skin. A. neuriticu m,
zie Glossy skin.
AtrophodermatOsen (8ipti.cc, huid), huidatrophieen, nl. 1. atrophodermiedn, waartoe
de algemene en plaatselijke atrophie der
cutis en de alopecia acquisita behoren;
Atrophodernnia vermiculiris (Lat.,
wormvormig) of reticuliris (Lat., rete,
net), A., waarbij uit de huidfollikels harde,
wormvormige epitheelmassa's kunnen worden to voorschijn gedrukt; 2. ulodermiten
(zie ald.), waaronder ulerythema (zie aid.)
centrifugum (lupus erythematosus), U. ophryOgenes, acneiforme, sycosiforme, enz. 3.
scierodermiten (zie aid.), scierema neonatorum, scierodermia adultorum, sclerodactylic.
A.T.S., afkorting voor Antitetanusserum.
Attaque (Fr., aanval), beroerte.
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Attelies (Fr.), spalken om gewrichten en
beenbreuken onbeweeglijk te maken.
Atticus, zie Recessus epitympanicus.
Attitude en mouton (Fr., houding als van
een schaap) voorovergebukte houding met
opgetrokken schouders bij breuk van een
doornuitsteeksel der halswervels, bij grondarbeiders.
Attitudes passionnelles (Fr.), hartstochteIijke houdingen, de theatrale houdingen en
gebaren bij de grote hysterische aanval.
Attoniteit (attonitu s, verdoofd), de onbeweeglijke houding bij catatonie (zie ald.).
Atypie, wat niet overeenstemt met een
type.
Auchenister (a6zevr,cYr-hp, strop), instrument
van Scanzoni voor decapitatie (zie ald.),
welke ook Auchen otomie wordt genoemd; vgl. Trachelorrhectes.
Audimtititas (audio, horen ; mutitas,
stomheid), horend-stomheid.
Audiogram (ypiti,ti.a, schrift), graphische
voorstelling van de gehoorscherpte, verkregen met de audiometer (zie aid.).
Audiometer, toestel waarmee men op radioeiectrische wijze een opklimmende reeks
tonen opwekt van regelbare en meetbare
sterkte om het gehoor te onderzoeken.
Audiphoon (cpwv-h, stem), zie Dentaphoon.
Auditief type (auditif, Fr., van auditus,
gehoor), het slag mensen (type), dat zich
het gemakkeiijkst dingen inprent, die met
het gehoor worden waargenomen; vgl.
Visueel type.
Auditio colorata, het kleuren horen, kieurof lichtgewaarwordingen bij het horen van
bepaalde tonen door sommige personen;
syn. Chromisme.
Aufbrauchkrankheiten (D.), zenuwziekten
door uitputting (Edinger).
Aula (Lat., voorhof), scherp begrensde rode
hof om een verse pokpuist; verdoft weidra
tot areola (zie ald.).
Aura (a u r a, lucht, ademtocht). A. epile pt i ca, gewaarwordingen — een enkele keer
het gevoel aisof iemand tegen de lijder
blaast — die de epileptische aanval inleiden, dus n a de eigeniijke „voorboden".
Men onderscheidt een sensorische (reuk-,
smaak-, gehoors-, of gezichtsaura), motorische, vasomotorische of optische aura. A.
cu rs at iv a, ioopaura, eigenaardige neiging
tot lopen voor de aanval. A. vertigin 6sa, angst voor duizeling, bij aanvallen opkomend gevoel van angst en bekiemming
met min of meer sterk gevoel van duizeling
(zie Vertigo).
Auricula (verkl. van au r i s, oor), oorschelp.
A. cord i s, hartoor, uitstulping van de
harteboezems.

Autoagglutinine

Auriculaire aanhangsels, kleine huidlapjes
met kraakbeenachtige kern in de omgeving, vooral voor het oor bij sommige
mensen.
Auricularis, tot het oor behorend.
Auripunctuur = paracentese van het trommelvlies, zie ald.
Auris externa, uitwendig oor (oorschelp en
uitwendige gehoorgang). A. intern a, inwendig oor, zie Labyrint. A. m e d i a, middenoor.
Auscultatie (a uscu It a r e) iuisteren, het
beluisteren van het iichaam ten einde de
daarin ontstaande geiuiden waar te nemen
ais verschijnseien van de toestand der inwendige lichaamsdelen. 1. onmiddellijke
A., met het oor op het iichaam, 2. middellijke A. (auscultation mediate), door middel van een instrument, de stethoscoop
(zie ald.), ingevoerd door Laennec (1781
—1826).
Ausidschphinomen (D.), het verschijnsel van
„uitwissing" van de roodvonk-uitslag door
inspuiting van reconvalescentenserum in de
huid; ais de patient niet lijdt aan roodvonk,
verdwijnt de uitslag op de piaats der inspuiting. (Schultz en Charlton, 1918);
syn. blanching phenomenon.
Aussparungsphaenomen (D.), het verschijnsel van „uitsparing", nI. dat bij patienten,
die mazelen, rode hond of roodvonk krijgen
kort nadat bij hen het overeenkomstige
serum van hersteiden is ingespoten, de omgeving van de plaats der: inspuiting vrij
blijft van uitslag.
Autacoiden (murk, zelf; 61xo5, geneesmiddel),
stoffen, door de cellen gevormd, welke,
zo zij in het bloed komen, werkingen op
andere organen uitoefenen, welke met die
van geneesmiddelen overeenkomen (S c h af e r). De hormonen zijn A. met een
prikkelende, de chalonen A. met een
remmende werking.
Autan-desinfectie, ontsmetting van vertrekken door middel van ontwikkeling van
formaldehyde uit autan, een mengsel van
metaalsuperoxyden en paraformaldehyde.
Authaemotherapie (a6—roc, zelf; ocitioc, bloed)
inspuiting bij zieken van hun eigen bloedserum.
Autisme (in de psychoanalyse), 1. het op zich
zelve gericht zijn van de liefdesneiging,
die bij normale personen op anderen is
gericht; vgl. Narcisme. 2. Zodanig verbreken met de buitenwereld, dat de fantasie
wordt beleefd als werkelijkheid.
Autistisch denken (B I e u I e r), ongedisciplineerd denken, vooral bij schizophrenie,
doch ook bij gezonde personen.
Autoagglutinine, agglutinine (zie ald.), af-
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komstig van hetzelfde dier, dezelfde persoon, waarvan zij het bloed agglutineert.
Autocatalepsfe (vgi. Catalepsie), de toestand
van verstijving waarin insecten zich kunnen
brengen, bijv. als zij in gevaar zijn.
Autochthoon (a6T6x,h)v, uit eigen aarde
ontstaan), wat uit zich zeif, niet door invloeden van buiten, ontstaat; bijv. van prikkeIingstoestanden van bepaalde gangliencellen,
van willekeurige handelingen. A. w aandenkbeel d, een waan, ondervonden als
niet behorend tot eigen geestesleven.
Autoclaaf (c I a v i 5, sleutel), stoomketel,
Iuchtdicht afsluitbaar vat, waarin waterdamp onder hoge druk kan worden ontwikkeld, tot ontsmetting van instrumenten
of verbandstoffen, of om spijzen bijzonder
gaar te koken. Autoclavere n, behandelen in de autoclaaf.
Autoconductie, algemene arsonvalisatie (zie
aid.), waarbij de lijder zich in een grote
kooivormige solenoide als in een kooi bevindt, weike de secundaire spiraai van de
transformator vormt.
Autocytolysfne = autolysine.
Autodigestie, zelfvertering, verweking en
doorboring van de maagwand door inwerking van het maagsap, meestal na de
dood; syn. autopepsis; vgl. Autolyse.
Autogamie (yoct.thco, huwen, paren), zeifbevruchting, vorming van gameten en samensmelting daarvan tot een bevruchtingskern
binnen een cel, bij protozoen, bijv. amoeben.
Autographisme (ypecpco, schrijven), stoornis
in de innervatie der bloedvaten, hierin bestaande, dat bij bestrijken der huid met
een vinger of een stilt de beschreven gedeeiten eerst verbieken, dan rood worden,
waarop een bleekrode wal, op urticariablaren gelijkende, op de geschreven lijnen
ontstaat; syn. dermographie, zie aid.
Autohypnose (Unvoc, slaap), hypnose (zie
aid.), waarin een zieke zichzelf brengt door
toevallige aanieidingen of voorstellingen of
door zijn eigen wii.
Autoimmunisatie, immunisatie door eigen
bioedfactoren.
Autoinfectie, zeifbesmetting, na operaties of
veriossingen, door ziektekiemen, die zich
reeds op de huid of de siijmviiezen of in
het bloed bevonden.
Autoinoculatie (i n o c u I at i o, enting), zelfenting, verspreiding van een reeds voorhanden smetstof in het lichaam.
Autointoxicatie, zeifvergiftiging door schadelijke, in het lichaam zeif gevormde voortbrengseien der stofwisseling, en wel e n t erog e n e, in de ingewanden, en en d og en e,
in de weefseis en sappen ontstaande vergiften.

Autonoom

Autokinetische beweging (mho, bewegen),
schijnbare beweging van een lichtend punt.
Autolaryngoscopie (Adcpuy, strottenhoofd;
axorc6o), bezien), onderzoek van eigen
strottenhoofd door middel van de keelspiegel (G arci a).
Autolysaat, extract, gewonnen door een
kweek van bacterien of gezweiceilen enige
dagen aan zichzelf over te laten en haar dan
door een bacterienfilter te filtreren; het
filtraat wordt als entstof gebezigd.
Autolyse (XISaK, oplossing) (J a co by), zelfontleding, oplossingsproces binnen de cellen, veroorzaakt door zekere orgaanfermenten; heeft betekenis bij afstervende
eiwitlichamen, doch waarschijnlijk ook in
het levende lichaam; vgl. Autodigestie.
Autolysinen, iysinen (zie aid.), die ontstaan
door voorafgaande inspuiting met cellen
van hetzelfde organisme.
Automatfe, Automatismus, (ca'yr6tiorcoq, uit
eigen aandrift handelend): a. in de physiologie, de zelfstandige verrichtingen, die
niet van zenuwinvloeden van buiten afhankeiijk zijn, bijv. de hartbeweging; of
(van zenuwcentra) die geen prikkels van
uit de periferie behoeven, bijv. de verrichting van het ademhalingscentrum; b.
handelingen, die in hypnose zonder medewerking van de wil tot stand komen, het
zij door inpraten, hetzij door voordoen
(commando-automatie, imitatie-automatie).
Automatismus ambulatOrius (amb u I o, rondwandelen), de bij krankzinnigen
en lijders aan hysterie en epilepsie voorkomende automatische aandrang tot zwerven; vgi. Poriomanie.
Automatine, een stof, die verondersteld
wordt uit een in de hartspier aanwezige
moederstof te ontstaan onder invloed van
de radio-activiteit van het zich in de weefseis en vochten bevindende kalium, en die
nodig is voor de werking der automatische
centra in het hart (Z waard e m a ke r).
Automobiel-fractuur, breuk van het ondereinde van het spaakbeen, door terugslag
van de opgewonden krukas van de auto.
Automonosexualismus (R o h I e d e r), geslachtsdrift, die uitsiuitend op eigen persoonlijkheid gericht is.
AutomorphOse ( ii,opcp-h, gedaante), dus zeifvorming (Pfeiffer), alie ontwikkeiingsprocessen, die alleen van inwendige factoren
afhankelijk zijn.
Automysophoble ( Ithaoq, verontreiniging;
cp6(3og, vrees), dwangvoorstelling, dat men
vuii is of slecht riekt.
Autonograaf, toestel voor ononderbroken
registratie van de bloeddruk.
Autonoom zenuwstelsel (oci!)-76g, eigen;
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vOclog, wet) eigenwettig zenuwstelsel. Zo
noemt Langley de innervatie van klieren,
gladde spieren en hart. G as kel I noemt
deze innervatie het onwillekeurige zenuwstelsel. In de zin van Langley is het voornaamste kenmerk dezer innervatie, dat de
zenuwgeleiding van het centrale zenuwstelsel tot aan het perifere orgaan niet
ononderbroken (door een enkele zenuwvezel, een enkel neuron), geschiedt, zoals
het geval is bij de dwarsgestreepte veelkernige willekeurige skeletspieren. De
zenuwgeleiding is tussen centraal zenuwstelsel en perifeer orgaan ergens, meest
in een zenuwknoop, onderbroken. Daar
ligt een „Synaps" d.i. een schakelplaats
tussen twee neuronen. De geleiding in
deze synapsen kan opgeheven worden
met nicotine, plaatselijk of intraveneus
toegediend. Van de twee neuronen welke
de geleidingsbaan vormen, heet die, waarvan de oorsprongcel in het centrale zenuwstelsel ligt, praeganglionnai r; die waarvan de oorsprongcel in een perifeer ganglion ligt, postganglionnair. Langley verdeelt het gehele autonome zenuwstelsel in vier afdelingen, en wel al naar
de ligging der praeganglionnaire oorsprongcellen onderscheidt hij: mesencephaal, bulbair, thoracaal, lumbosacraal autonoom
zenuwstelsel. Het thoracale autonome zenuwstelsel is wat men vroeger als sympathicus onderscheidde. De synapsen tussen praeen postganglionnaire neuronen hiervan
liggen hoofdzakelijk in de ganglien van de
grensstreng. Autonome groei, de onbeperkte zelfstandige groei van gezwelcellen
zonder de prikkels, die nodig zijn voor de
normale hyperplasie.
Autopepsis (7r6ck, vertering), zie Autodigestie.
Autophagie (cpayeiv, eten), het verbruiken
van eigen lichaamsvet en eiwitten, bijv.
bij vasten en suikerziekte.
Autophonfe (cpcov4), stem), het lastige weerklinken van eigen stem en bloedgeruisen,
doordat de buis van E u stachius te wijd
openstaat. Ook, het weerklinken van de
stem van de waarnemer, als deze spreekt in
de richting van een borstkas, waarin zich
Iongholten bevinden (H o u r m a n).
Autophonomanie (p6voc, moord), zelfmoordwaanzin.
Autophthalmoscopie, bezichtiging van de
achtergrond van eigen oog (vgl. Ophthalmoscoop).
Autoplasma, bloedplasma (zie ald.), gebezigd
voor kweekproeven met levend weefsel,
en afkomstig van hetzelfde individu, waar-
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van het weefsel afkomstig is (vgl. Homoioplasma).
Autoplastiek (70dcaaco, ^ g ormen), het herstel
van ontbrekende gedeelten der huid of
andere organen met delen van dezelfde
lijder; vgl. Heteroplastiek, Homoplastiek.
Autopsfe (ociyrocVoc), het zien met eigen ogen,
betekent bij de philologen het zeif bestuderen van een handschrift; hier: lijkschouwing, lijkopening, meestal gebezigd voor
necropsie (zie aid.); syn. sectio cadaveris.
Autopsyche (a6 r65, zeif; (Puri), geest) (W e rn i c k e), zelfbewustzijn, het bewustzijn van
eigen persoonlijkheid, het geheel van de
herinneringsbeeiden omtrent eigen bewustzijn.
AutopsychOse (W e r n i c k e), krankzinnigheid, waarbij de voorstellingen omtrent
eigen ik gestoord zijn; bij al lo psych osen
zijn de voorstellingen omtrent de buitenwereid gestoord.
Autoscopfe (K i r s t e i n), het bezichtigen van
het strottenhoofd zonder spiegel, door middel van de spatelvormige a u t os coo p
(beter „orthoscoop" genoemd,) waarmede
men de tongwortel sterk omiaag drukt.
Volgens S o l l i e r: heiderziendheid, die
sommige patienten met hysterie zouden
bezitten aangaande de toestand hunner
eigen organen.
Autoserotherapie (zie serum), inspuiten van
bloedwei of pleuravloeistof (G i I be rt 1894)
door punctie verkregen, onder de huid van
dezelfde lijder.
Autosiet (cck6avroc, zichzelf voedend), een
vrucht, die zichzelf en een meestal rudimentaire tweeling van haar placenta uit
voedt. Tegenstelling met parasiet.
Autostasfe (o6rr6c, eigen; cmcfcacc, stilstand)
het in stand blijven van stelsels in de natuur
door evenwicht tussen tegengestelde krachten (Jaeger, 1923).
Autosuggestie, 1. het teweegbrengen van
voorstellingen en gevoelens tijdens hypnose; 2. het ondergaan van de invloed van
eigen ziekelijke voorstellingen.
Autotomfe, het afvallen der poten bij muggen, bespoten met insecticiden (zie aid.).
Autotopognosie, het besef van de plaats van
eigen lichaamsdelen.
Autotransfusie, bij een zieke zijn eigen bioed
naar organen overbrengen, die voor het
leven van het meeste belang zijn; naar
hart en hersenen, bij hevig bloedverlies,
door de armen en benen in te zwachtelen
of omhoog te houden (zie Transfusie).
Autotransplantaat, transpiantaat (zie aid.)
uit het lichaam van de lijder zeif.
Autotroof, organismen zoals groene planten,
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Bacillair

iijn), de langs de zijwand der borstkas
in het verlengde der voorste en achterste
okselplooi in gedachte getrokken lijnen.
Axilliris (a xill a, oksei), tot de oksel behorend; zie Arteria axillaris, Nervus axillaris.
Axon (6'c4ov, as), ascylinderuitloper; axoplasma, axostroma, de stof tussen de
vezels daarvan (vgl. Plasma en Stroma).
Axonreflex, het gevoig van een prikkel, die
b.v. efferent (zie ald.) wordt voorgeleid,
maar onder omstandigheden (b.v. na doorsnijding van de geprikkelde zenuwvezel)
nu centraalwaarts verder gaat, en dan bij
een aftakking overspringt op een andere
vezel en de efferente richting herkrijgt. Syn.
Pseudoreflex.
Azokispermatorrhciea (c7)ov, dier; arc6pti.oc
zaad ; 4co, vloeien), zaadvloed bij az oOspermi e.
Azotispermfe, het ontbreken van zaaddiertjes in het sperma.
Azotaemie (az ot u m, stikstof), 1. vermeerdering van gasvormige stikstof in het
bloed bij caissonziekte (zie ald.). 2. vermeerdering van ureum in het bloed.
Azotorrheiea, stikstofstoeigang door onvolledig verbruik van het voedseleiwit, bijv.
bij ziekten der alvleesklier.
Azoturie, verhoogde uitscheiding van stikstof
door de urine, vooral in de vorm van ureum.
Aztekentype, een soort microcephalie bij
idiotisme, met zeer laag schedeldak, achteroverliggend voorhoofd, uitpuilende oogbollen, puntige neus, achteruitwijkende,
kleine kin; gelijkend op een vogelkop.
Azteken waren de bewoners van Mexico
7 ten tijde van de verovering van dat land
door Cortez.
Azurophiele granula, Azuurgranuia (azuur
van het Arab. lazuli, blauw; cpf.Aoc, geliefd),
korrels in de lymphocyten, die zich gemakkelijk kieuren met blauwe kleurstoffen
(Romanowsky).
Azygos guyoc) ongepaard, bijv. vena azygos,

die hun voedsel kunnen vormen uit anorganische stoffen. Vgi. Heterotroof.
Autovaccin, vaccin (zie aid.) bestaande uit
de ziekteverwekkers van de lijder zeif.
Autumnale catarrh (autumn us, herfst),
in de herfst opkomende hooikoorts.
AuximOne (ctigo), vermeerderen, groeien;
ii.oco.), putten), (Bottomley en Mocker i d ge, 1917), stoffen, die bij de planten
dezelfde rol spelen als de vitamines bij de
dieren.
Auxocardie (ocigu), vermeerderen, vergroten;
xap8b, hart) (C e rad i n i), de toestand van
het grootste volumen van het hart aan het
eind van de normale perisystole (rust), even
v6Or de praesystole; vgl. Meiocardie.
Auxonceisis (Oyxoq, zwelling), verhoging van
de turgor (zie aid.) der weefsels door geneesmiddeien, bijv. pepton (vgl. Meionkosis).
AuxotOnisch, zie isometrisch.
Avenolithen (a v e n a, haver; XiD'oq, steen),
haverstenen, darmstenen bij kinderen, bestaande uit schillen van graankorrels, plantenzuren en aardphosphaten.
Aviair (Lat., a v is, vogel) van vogeis herkomstig, b.v. A. tuberculine.
Avirulent, niet virulent (zie aid.).
Avitamineise (F u n k), gebreksziekten, ziekten die berusten op het ontbreken van
vitamines (uit het Eng. afkomstig; zie aid.),
bijv. rhachitis, beri-beri, scheurbuik, ziekte
van Barl ow, enz. Vgl. Hypo-avitaminose.
Aviveren (Fr., aviver, levendig maken),
het afsnijden van de opperviakkige lagen
van een defect, dat men wil helen, zodanig,
dat bloedige wondranden of wondwanden
cegen elkander kunnen worden gebracht.
A.V. verschil, het verschil in suikergehalte
van het arteriole en het veneuse bloed na
toediening van glucose en insuline.
Avulsio bulbi (avulsio,afscheuring;bulbus
bol), het losscheuren van de oogboi door
gehele of bijna gehele verscheuring der
oogspieren en der oogzenuw.
Axilla (Lat.), oksei.
Axillaire lijnen (voorste en achterste oksel-

B
f3-stralen, stralen, die van radium enz. uitgaan, uit negatief electrisch geladen deeltjes bestaan, en een groter doordringend
vermogen bezitten dan de cc-stralen ; komen
overeen met cathodestralen.
Babesia (naar de Rumeense bacterioloog
Babe s), een soort haemosporidien zonder
pigment, die door teken worden overge-

bracht, meestal peervormig, en daarom
ook piropiasma, pirosoma genoemd. B a b es i Os e n, ziekten, door babesia overgebracht, ook dierenmalaria genoemd, bijv.
rundermalaria, Afrikaanse-kustkoorts, hondenpiroplasmose.
Bacillair, door bacillen veroorzaakt, Baci 1la ire dysenteri e, zie Dysenterie. B.
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e m u Is i e (Koch), vgl. tuberculine. B.
phthisis, longtuberculose.
BacillOse, door bacillen veroorzaakte ziekte.
Bacillurie, afscheiding van bacillen in de urine.
Bacillus (beter baci II u m) (verkleinw. van
bacu I um, waarnaast later ook baculus,
stok), staafje. 1. in de artsenijbereidkunde,
geneesmiddelstaafje; vgl. Stylus causticus.
2. ontleedk., staafje van het netvlies. 3. in
de plantkunde en ziektekunde, staafjesvormige (tot eivormige) bacterien, ten minste
11/, meestal 2-6 maal zo lang als zij breed
zijn. De voornaamste zijn: B. a ce t i s, a c eticu s, doet verdunde alcohol gisten tot
azijnzuur. B. acidi lactici, in zure melk,
vormt uit melk- en druivensuiker een
mengsel van melk- en azijnzuur; vgl. Streptococcus acidi lactici, Micrococcus acidi paralactici liquefaciens, halensis. B. acidOph iI us (Lat., zuur liefhebbend), kort, grampositief (d.i. volgens de methode van G ra m
kleurbaar) staafje, vormt melkzuur, in de
ontlasting van zuigelingen gevonden. B.
aerOgenes capsulitus = B. phlegmonis emphysematosae. B. amylobacter =
B. butyricus. B. a nth raci s, de miltvuurbacil, gemiddeld 3-101/ lange, 1-1,5 if,
brede staafjes met scherp afgesneden einden; vormt sporen, die zeer bestand zijn
tegen schadelijke invloeden en eigenaardige
schijfvormige kolonien op agar. B. a v ic id a (vogeldodend) s. avisepticu s, verwekker der kippencholera, ondersoort van
de Bac. septichaemiae haemorrhagicae. B.
bill d u s (Lat. gespleten), dun staafje, dat,
sours in de vorm van draden groeit, gevonden in zuigelingenontlasting. B. b otullnus (Van Ermenghem), 4-9 [..t
lange, ongeveer 1 El brede staafjes met
zweepdraden en sporen, verwekker van
het botulisme (zie ald.). B. bulgaricus
(M as s o I), dunne, grampositieve staafjes,
soms in de vorm van draden groeiend,
doet de melk stremmen bij de jogurtbereiding. B. b uty7ri c u s, vormt boterzuur uit koolhydraten, niet ziekteverwekkend; syn. B. amylobacter, Clostridium
butyricum. B. can i cid a (Lat. hondendodend, V. Wu nsch hei m), verwekt de
hondenstuipen. B. car bOn is, bacil van de
„ruisbrand", een dierenziekte, waarbij zich
gassen onder de huid ontwikkelen; zie
Charbon symptomatique en gasgangreen;
staafjes met eindstandige sporen. B. chol erae asiaticae, zie Vibrio. B. cholerae
gallinarum (Paste u r), zie B. avicida. B.
cholerae nostritis, zie vibrio Finkler-Prior. B. cu n Icu licida (Lat., konijnendodend, G affky), verwekker der konijnenseptikaemie. B. crass u s (Lat., dik),
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plompe bacil bij ulcus pseudo-venereum
(zie ald.). B. cy a n eig e n es, veroorzaakt
blauwkleuring der zuurwordende melk;
syn. Bacterium syncyaneum. B. diphth ériae (L Off! e r), een matig groot staafje,
even lang als de tuberkelbacil, maar 2 maal
zo breed, met afgeronde, soms knodsvormig
(corynebacterien) gezwollen uiteinden. Men
onderscheidt B. diphth. mitis (zacht),
i n t e r m e d i u s (middelmatig) en gravis
(ernstig) naar de hevigheid der ziekte, die zij
veroorzaken. B. necrOticus (Jensen),
verwekker van een zeer ernstige, met necrose gepaard gaande huidontsteking. B. d y s e nteriae (Shiga en Kruse), verwekt de
baci I I ai re dysenterie, plomp, gramnegatief (d.i. niet volgens de methode van
Gram kleurbaar) staafje; men onderscheidt,
in hoofdzaak naar de gedraging tegenover
suikerhoudende kweekbodems ook nog een
type Flexner, Y en Strong. B. emphysem atOsus = B. phlegmonis emphysematosae.B.enteritidis(Gartner),komt
bij vleesvergiftiging voor, verwant met B.
coli.B.faecalis alcaligenes(Petruschky), gelijkt op de typhusbacil, maakt melk
alkalisch; in de darm gevonden. B. fig ur a n s, zie B. proteus vulgaris. B. fusiformis
(spinrokkenvormig), gelijkt op de diphtheriebacil, 6-12 t I. lang, 0,6-0,7 breed, puntig
aan de uiteinden, verdikt in het midden,
met zweepdraden, beweeglijk. Verwekt de
angina van Plaut-Vincent. B. haemophilicus influenzae (R. Pfeiffer), zeer
klein staafje, 0,5 ii. lang, 0,2 tx dik, met afgeronde uiteinden, dikwijls tezamen met
andere ziektekiemen. B. le p r a e (A r m a u e r
Hansen), leprabacil, gelijkt in vele opzichten op de tuberkelbacil, komt vrij of intracellulair (in „lepracellen") voor, in alle
lepraproducten. B. mallei, kwade droesbacil, klein, onbeweeglijk, gramnegatief,
op de tuberkelbacil gelijkend. B. m u rise pticus (F [Ogg e), verwekt de muizenseptichaemie, stank, grampositief. B. n e apoll ta n us (Emmerich), in choleralijken
gevonden, doch geen verwekker der ziekte.
B. melitensis, s. abOrtus, verwekker
van de Maltakoorts. B. oedem at i s m aI i g n i (R. Koch), lets smaller dan de miltvuurbacil, met afgeronde uiteinden en
levendige eigen beweging door zweepdraden; zie Oedema malignum. B. pa r at yphi
(Schott m ii I le r), met 2 typen (A en B);
staat tussen de echte typhusbacil en de
B. enteritidis in, vormt gas in sulkerbouillon, vooral belangrijk als verwekker
van de vleesvergiftiging (meestal type B).
B. pestis (orientalis), verwekt builenen longpest, gelijktijdig door Ye rsi n en
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Kitasato (1894) ontdekt; dik, onbeweeglijk, met afgeronde uiteinden, ook voor
verschillende dieren, vooral ratten, ziekteverwekkend. B. phiegmonis emp hys e m at Os a e (E. Frankel, Welch), verwekt de gasphlegmone (zie aid.); anaeroob
(zie aid.); brengt „schuimorganen" voort.
B. pneumoniae (Friedlander), gramnegatief, kort met sterk omhulsel; kan longontsteking verwekken; ook bij hersenvliesontsteking, ettering, pyaemie gevonden;
vgl. Diplococcus pneumoniae. B. prod ig i Os us (wonderbacil), saprophyt, vormt
een rode laag op aardappelen, brood, enz.
B. pyocyanetis (76.3ov, etter; xuoiveoc,
donkerblauw) (G e s s a r d), in groenachtig
gekleurde etter, stank, beweeglijk, vormt
het groengele fluorescine (zie Rhinoscleroma), gelijkt op B. pneumoniae (ook met omhulsel). B. sarcemphysematis = B.
carbonis. B. septichaemiae haemorrhigicae, korte, gramnegatieve staafjes;
zie B. avicida en B. suicida. B. sübtil is, hooibacii, groot, op miltvuurbacillen gelijkend
staafje met afgeronde uiteinden en lange
zweepdraden; vormt endogene sporen, die
zeer bestand zijn tegen schadelijke invloeden, zeer verspreid in de natuur. B. suicida
(varkensdoder), suipestifer, suiseptic u s, ondersoort van den B. septichaemiae
haemorrhagicae, verwekt de varkensziekte.
B. tetani traumatici(Nicolaier),verwekker van de wondstijfkramp (klem, tetanus), stank, 3-5 v. lang, 0,3-0,5 /J, dik,
met lange zweepdraden; vormt ronde
eindstandige sporen en is dan trommelstokvormig. Syn. Clostridium tetani. B. tube rculOsis (Kochi), in 1882 door R. Koch
ontdekt; stank, dun, 2-412 lang staafje met
afgeronde uiteinden, vaak licht gekromd,
meestal alleen liggend, soms twee bij
elkander of gekruist of enige achter elkander, als 't ware een draad vormend, zuurvast; groeit het best op bloedwei, glycerineagar, aardappel, bevindt zich in alle tuberculeuze delen, vooral in de fluimen. De
tuberkelbacil van het rund wordt als typus
bovinus onderscheiden van de mensentuberkelbacil (typus humanus). B. typhi
abdominalis (Eberth 1880), korte,
plompe, aan de uiteinden afgeronde, levendig
beweeglijke staafjes met aan weerszijden
8-10 zweepdraden, gramnegatief, bij typhus
abdominalis overal in het lichaam gevonden,
in darmscheilklieren, lymphklieren, lever,
milt, gal, bloed, urine, ontlasting, in de
roseola en allerlei ontstekingsvloeistoffen;
vgl. B. paratyphi. B. u r6ae (ureum, pisstof)
(Le u b e), onbeweeglijke, tamelijk dikke,
plompe staafjes; zet ureum om in ammo-
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niumcarbonaat. B. xe rOsi s, in de afscheiding bij xerosis van het oogbindvlies (zie
aid.), gelijkt op de pseudodiphtheriebacillen.
Backward failure (Eng., achterwaarts tekortschieten), Amerik. uitdrukking voor ontoereikende werking van het hart met waterretentie door de nieren en oedemen tot
gevoig. Vgi. Forward failure.
Bacteriaemie, het voorkomen van ziekte veroorzakende bacterien in het bloed; vgi.
Septikaemie, Pyaemie.
Bactericied noemt men stoffen, die bacterien doden. Zo is b.v. het penicilline bactericied voor micro-organismen, die zich
deien; niet voor rustende. Vgl. Bacteriostatisch.
Bacteria (flocwchpLov, staafje), siechts bij
sterke vergroting zichtbare, eèncellige,
chiorophyivrije lagere pianten (micro-organismen, microben), die zich voortplanten
door deling (schizomyceten, spiijtzwammen), onderiing onderscheiden door hun
morphologische, nog zekerder door hun
scheikundige en biologische eigenschappen,
vooral door hun gedrag tegenover kieurstoffen en verschillende kweekbodems,
aisook bij het overenten op dieren. Een
deei der bacterien, vooral de baciilen, vormt
sporen. Men heeft de B. verdeeid in parasitische, die alleen in levende hogere organismen gedijen, en saprophytische (zie aid.),
die zich ontwikkelen op dode overblijfselen van pianten en dieren, in het water
of in de grond. Ook zijn er, die nu eens
parasitisch, dan weder saprophytisch ieven.
De grote meerderheid der bacillen heeft,
om to gedijen, zuurstof nodig (aerobien,
zie aid.), andere kunnen in tegenwoordigheid van zuurstof niet ontwikkelen of zeifs
niet biijven !even (anaerobien, zie aid.),
weder andere groeien beter in een aan
zuurstof rijke omgeving, maar biijven niet
geheel stiistaan door zuurstofgebrek (facultatief aerobe B.). Bacterien, die in het
levende dieriijke lichaam binnendringen en
daar ziekteverschijnseien teweegbrengen,
dus ais verwekkers van infectieziekten kunnen worden beschouwd, noemt men pathogeen. Naar hun uitwendig voorkomen onderscheidt men: 1. kog e I bacterien (cokken, microcokken (zie aid.), 2. st aafj e sb a ct erien (zie Bacillen), 3. schroefvormige bacterien (spirillen), schroefvormige, meestal uit enige bacterien samengesteide draden, die ook een eigen beweging bezitten; de kommabacillen zijn korte vormen van spirillen. Ook gebruikt men
de naam bacterium voor een bepaaide
groep van bacterien. De voornaamste van
deze zijn, bacterium aegyptiacum
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(Koch-Weeks), korte staafjes, die een in
Egypte en Europa voorkomende bindvliesontsteking teweegbrengen. B. anthroposept i c u m, beweeglijke staafjes, gelijkend
op de bacillus septichaemiae haemorrhagicae, bij menselijke septicaemie gevonden. B. c h Ole rae suu m (s u s, varken),
ondersoort van de bacillus enteritidis (zie
aid.), zou de varkenspest veroorzaken. B.
coli commune (Escherich), in de inhoud van de dikke darm, gelijkt op bacillus typhi, kan pathogeen worden en dan vooral ziekten der gal- en urinewegen verwekken. B. duplex = Diplobacillus M o r axAxenfeld (zie aid.) B. erysipelatis
s u u m, verwekker der varkensroos. B.
glischrOg enum zie Glischro-bacterium.
B. g ran u Icisu m, een van de oorzaken der
melkstremming bij de jogurtbereiding. B.
h ae m o r r h ag i cu m, kieine gramnegatieve,
ovate bacterien; veroorzaken bij mens en
dier purpura haemorrhagica. B. I act i s
acidi, bacil van de melkzuurgisting. B.
lactis aerOgenes (Escherich), gramnegatieve, coliachtige bacterie, vormt melkzuur uit melk- en druivensuiker; vgl. Streptococcus acidi lactici. B. nitrobict e r,
grondbacterien, die nitrieten tot nitraten
oxyderen. B. phosphorescens(Fischer)
een schimmel, die de oppervlakte
van verse vis, soms ook van rundvlees,
vet, brood, enz. licht doet geven; vgl. Proteus vuigaris. B. rad i cico I a (radix, gen.
rad i cis, wortel; co I e re, bewonen), knolletjesbacterie, vormt op wortels van ieguminosae knolletjes en neemt stikstof uit de
lucht op. B. termo (te r mo, einde, grens,
nl. van de levende, of beter van de georganiseerde stof), allerlei rottingsbacterien. B.
tularen se, verwekker der tularaemie
(zie aid.). B. Li I ce r i s ca n c r Os i= streptobacillus (zie aid.). B. vulgare = proteus
vuigaris. B. Whitmor i, verwekker der
melioidosis (zie aid.).
Bacteriocidinen (caed o, doden), stoffen in
de lichaamsvochten opgelost, weike bacterien
doden; vgl. Bacteriolysinen.
Bacteriocyten, rode bioediichaampjes in de
vorm van staafjes, bleek van kieur door te
gering gehaite aan haemoglobine.
Bacteriologie, de leer der splijtzwammen.
Bacteriolyse (X6cnc, opiossing) (E h r I i c h),
vorming van bijzondere beschermende stoffen (bacteriolysi nen), die de ziektekiemen opiossen, dus een specifieke bactericide werking uitoefenen (caed o, doden).
Bacteriophagen (cpayOg — in samenstellingen — etend), bacterien-eters. D'H erelle
heeft sedert 1917 door proefnemingen aangetoond, dat de ontlasting van lijders aan
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buiktyphus, dysenterie en andere ziekten
een stof bevat, weike in staat is, de ziektekiemen te doden, weike stof, hoewel filtreerbaar door het Chamberlan d-filter,
zich geheel gedraagt als een levend microorganisme; daarom wordt verondersteld,
dat zij bestaat uit microscopisch onzichtbare
parasieten der bacterien.
Bacteriostase, de eigenschap om bacterien
te verhinderen zich te vermenigvuldigen,
maar ze niet te doden; b.v. de geneesmiddeien van de sulfanilamide-groep zijn
bacteriostatisch. Vgl. Bactericied.
Bacteriotropinen (Tpinca, wenden) (N e ufe I d), bijzondere beschuttende stoffen in
het bioed, die de bacterien in zulk een staat
brengen, dat zij gemakkelijk door de leucocyten worden verteerd; vgl. Opsoninen.
Bacteriurfe, zie Bacillurie, uitscheiding van
bacterien met de urine.
Baculus, stift, meestai voor bijtende stoffen,
bijv. heise steen.
Bagdadbuil, zie Aleppobuil.
Bahnung (Duits), wegbereiding; het gemakkelijker worden van sommige handelingen of reacties door oefening, oplettend•
heid; men stelt zich voor, dat hierdoor
wegen in het centrale zenuwstelsel, die eerst
niet in gebruik waren, de prikkel geleiden.
Baker's itch, (Eng.), bakkersschurft; zie
Scabies.
B.A.L., afkorting van British anti-lewisite,
een middel ter bescherming tegen lewisite
maar ook aanbevoien bij arsenicumvergiftiging; 2, 3-dimercaptopropanol.
Balanitis (PiXocvog, eikel), eikeldruiper, catarrhale ontsteking van het binnenblad der
voorhuid en de huid van de eikel; syn.
balanoposthitis (n60,9-1, voorhuid).
Balanokele (x47), breuk), eikeibreuk, het
zichtbaar worden van de eikel, doordat
door versterf een opening in de voorhuid
is ontstaan.
Baianoplastiek, piastische kunstbewerking
aan de eikel.
Balanoposthitis, zie Balanitis.
Balansstoornis (F i n k e I s t e i n), stoornis van
het evenwicht tussen toevoer van arbeidsvermOgen (in het voedsel) en verbruik
daarvan.
Balantidiosis ((3cOavaLov, zakje), ziekte, veroorzaakt door Balantidi um.
Balantidium coli, protozoan uit de kiasse
der ciiiaten, eivormig, 70-100 E.i, lang;
darmparasiet van het varken en de mens,
veroorzaakt soms een ulcereuse colitis; syn.
Paramaecium. B. minutu m, eveneens in
de menselijke darm gevonden.
Balbtities (Lat.), stotteren; zie Battarismus.
Ballaties (b a I o, blaten), stotteren.
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Ballismus (f3a0at.ay.6c, het dansen), het beven,
bijv. bij St. Vitusdans; ook, maar eentoniger,
bij aandoeningen van het corpus subthalimicum (zie aid.) of van de laterale thalamus
opticus ; wordt ook Biballismus genoemd,
ais het aan weerszijden bestaat.
Vgi. Hemiballismus.
Ballistometer, toestel waarmee de stugheid
van de wand (b.v. van het oog) wordt gemeten, maar waarbij tevens de inwendige
druk van invloed is. Zie ook Quadrantelastometer.
Balionnement (Fr., van bal Ion n er, opzwellen), opzwelling van de bulk door
gasophoping in de darmen.
Ballonverschijnsel, metaalklank op omschreven plaatsen bij staafjes-percussie boven
door gas opgeblazen darmiissen (zie Meteorismus).
Ballottement (Fr. b a I I o t t e r, schommelen),
het „wippende" gevoel, dat men bijv.
waarneemt bij het uitwendig onderzoek
van zwangere vrouwen, ais men de schedel
of de stuit van de vrucht wegdrukt en
deze weder tegen de onderzoekende hand
tikt, of ais men de knieschijf indrukt bij het
onderzoek van een vocht bevattend kniegewricht. B. renal (G u y on), bij korte,
stoten op de lendenstreek stoot een van
de nier uitgaand gezwei tegen de voorste
buikwand.
Ballungsreaktion (B a I I u n g, D., het samenklonten), serumreactie op syphilis, waarbij
door middel van een door R. MUller aangegeven reagens in piaats van een neersiag
van viokken een zwevende bai ontstaat.
(M.B.R., Mull er's Ballungs-Reaktion). Ook
bij gonorrhoea toegepast (G o n o-B.R. of
Go.B.R.); een derde reactie noemt men M.
Immun o-B.R. of Im.B.R.
Balneologie (b alneu m, bad), de kennis
van de baden en hunne werkingen.
Balneotherapeutische aequivalenten
(K i s c h), de hoeveelheden van de bestanddelen van een bronwater, die in een etmaal
moeten worden gedronken, om bij volwassenen de verlangde geneeskrachtige uitwerking te bereiken.
Balneotherapie, geneeskundige toepassing
van baden.
Balsamica (ni. remedia), baisemachtige of
baisembevattende geneesmiddelen.
Bamboo spine (Eng. bamboes-ruggegraat)
verstijving van de ruggegraat, zie Spondylarthritis.
Bangkong (Maleis, de gewone pad), de eieren,
waarschijnlijk besmeerd met rugkliersap,
zijn zeer giftig.
Banting-kuur, een vermageringskuur, door
de Londense arts J. Harvey (overt. 1877)
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toegepast bij de koopman William Banting uit Kensington (1863); zij bestaat in
strenge beperking der koolhydraten en
vetten in het voedsel, bij ruim gebruik van
vlees.
BaptorrhOea (13ourr6c, geverfd, aangestoken;
iSeco, vloeien) = gonorrhoea (zie aid.).
Baraesthesiometerpipoc, zwaarte ,atcrOliatc,
gevoel; 1,t6Tpov, maat), drukzinmeter, toestel om de kleinste verschillen in drukking,
die op een bepaalde piaats der huid nog
worden waargenomen, nauwkeurig te bepalen (Eulenburg).
Barakstelsel, het verdelen van de zieken
ener ziekeninrichting in afzonderlijke barakken, vgl. Paviljoenstelsel. Barakken noemt
men (meestal houten) gebouwen van 66n
verdieping, waarin men zieken, soldaten
enz. onder dak brengt; barakken van
Doecker kunnen in korte tijd worden
opgeslagen in geval van epidemie. Onder
beheer van het staatstoezicht op de yolksgezondheid berusten zulke barakken, welke
zo nodig door gemeentebesturen bij de
Centrale Gezondheidsraad worden aangevraagd.
Barbidosbeen = Elephantiasis Arabum (zie
a id.).

Barber's itch (Eng.), barbiersschurft, yolksnaam voor alle door scheren ontstane of
overgebrachte huidziekten.
Barcoo-rot, zie Veld-sore.
Baregine (van Bareges in de Pyrenean), zie
Glairine.
Baroedoe, Arab. naam voor Schistosomiasis
(zie aid.).
Baroreceptoren, zie Pressoreceptoren.
Barotrauma, aandoeningen door snelle en
grote veranderingen van de druk der atmosfeer b.v. bij vliegeniers.
Barre epigastrique, (Fr. b a r re, slagboom),
gevoel van bekiemming in de maagstreek.
Barriere ectomesodermique (Von M on akow), B. hemato-encephalique(Stern
en Gautier) B. nerveuse centrale
(F I at a u) (barrier°, Fr., grensscheiding;
vgl. Ectoderm, Mesoderm, Haemato- en
Encephalon), de piaats waar de liquor cerebrospinalis (zie aid.) uit het bloedserum
wordt afgescheiden; vermoedelijk moeten de
vaten der plexus chorioidei (zie aid.) ais deze
piaats worden beschouwd; misschien ook
die van de weke hersenvliezen en van het
zenuwparenchym. Ook de grensscheiding
waar vreemde stollen b.v. geneesmiddelen
al of niet worden doorgelaten naar het
cerebrospinale vocht. Syn. bloed-liquorbarriére, blued-hersenbarriere, Blutliquorschranke, Bluthirnschranke, Ectomesodermale Schranke. In de oogheeikunde spreekt
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men ook van de bloed-kamerbarriere, de
scheiding tussen de processus ciliares en de
achterkamer, of van de voorkamer en de
sinus venosus sclerae.
Bartholinitis, ontsteking der klieren van
Bart holi n; deze klieren, zo groot als
een erwt, geel van kleur liggen in de voorhof der schede, aan het achtereinde der
bulbi vestibuli; de uitlozingsbuis eindigt
aan de binnenviakte der kleine lippen; zij
komen overeen met de klieren van Cowp e r bij de man. Syn. Glandula vestibularis
major, klieren van Duverney, M e ry,
Tiedemann.
Barthonella bacilliformis, bacterie, die de
Oroyokoorts (zie aid.) verwekt.
Bartiella, zie Bertiella.
Baryactisis, baryekoia (Pacpuilxooc, hardhorig), hardhorigheid.
Baryphonie (cpcoA, stem), bemoeilijking bij
het spreken.
Basaal, aan de basis (zie aid.), beneden iiggend.
Zie ook Basocellulair epitheiioma.
Basal metabolism, „grond-stofwisseling",
„rust-stofwisseling", Amerikaanse uitdrukking voor stofwisseling (vgl. Metabolisme)
op haar iaagste stand (basis), bij voikomen
rust; syn. Grundumsatz, Ruheniichterwert.
Basale breuk, breuk van de schedeibodem.
B. ce I I e n, cylindercellen van de stekellaag van het rete Malpighii; ook zekere
cellen in het reuk-epitheei. B. ce I le nka n ke r, kanker, die van deze cylindercellen uitgaat. B. gang I i a, in de ontleedkunde, de 3 grote centrale zenuwknopen
der grote hersenen, nucleus caudatus,
nucleus ientiformis, thalamus opticus. B.
I ij n (oogheeik.), grondlijn, die de draaipunten der beide ogen met elkander verbindt; bij een brit, de lijn die de middeipunten der glazen verbindt. B. memb raan,
het doorschijnende vlies, dat onder vele epithelien is gelegen, bestaat uit fijne bindweefselvezels; syn. Membrana basalis, Membrana
hyaloidea. B. meningitis, meningitis basilaris (zie aid.). B. uitiopers der pyramide ce I I en, de ter zijde en naar beneden
afgaande uitiopers, de laatste is de ascyiinderuitloper.
Basculation (Eng., kanteiing), oprichting van
de baarmoeder bij achteroverkanteling.
Basdoofheid, doofheid voor lage tonen.
Basedow-hart, stoornissen in de werkzaamheid van het hart bij morbus Basedowi; vgl.
Krause en Rose in het Aanhangsel.

Basedowoied, onvolledig ontwikkeide morbus Basedowi (zie aid.).
Basilair, basilaris, tot de basis behorend.
Basilaire arterie, zie Art. b as i I a ri s. B.
membr aan, een vlies in het oorlabyrint,

Bathmotrope prikkels

opgebouwd uit meer dan 13000 evenwijdige
elastische vezeis, in de scala tympani gepiaatst Ioodrecht op de richting der gem
luidsgolven. B. impressi e, zie Platybasie.
B. meningitis, zie Meningitis. B. sleu f,
een sieuf in de voorviakte van de brug van
Varol, waarin de art. basiiaris past.
Basilica (voor vena basilica), van Pccaack,
koning; aan deze ader zou nl. bij voorkeur
aderiating zijn verricht bij ziekten van de
lever, de „koning der ingewanden"
(13ocaack -r6v arrAoCyzvcov).
Basilicima, zie Basocellulair epitheiioma.
Basiolksis (XUaLc, losmaking), scheiding van
het hoofd der vrucht van de romp; syn.
Decapitatie.
Bision, voorste punt in de middellijn van
het grote achterhoofdsgat: men maakt hiervan bij de schedelmeting gebruik.
Basiothrypsie (467c-cco, vermorzelen), verbrijzeling van het hoofd der vrucht; syn.
Cephalotripsie.
Basiotribe (Tpf,f3co, verbrijzeien), hiertoe gebezigd instrument.
Basis, (Gr.), grondslag, bodem. B. cordis
het brede boveneinde van de hartekamer,
vanwaar de grote siagaderen uitgaan. B.
c ran i i, schedeibodem. B. en ce p h al i,
hersenbasis. B. s ca p u I ae, de binnenrand
van het schouderblad. B. re m ed i i, het
voornaamste bestanddeel (remedium princeps of cardinale) van een geneesmiddel,
of ook het bestanddeel, dat de hoofdmassa
vormt (constituens).
Basisfractuur, breuk van de schedeibodem.
Basisnarcose, narcose (zie aid.) door toediening van een siaapwekkend middel (avertine, rectidon) als ciysma voordat de zieke
naar de operatiekamer wordt gebracht.
Daarna dient men hem een lichte inademingsnarcose toe.
Basocellulair epitheiioma, epitheiioma (zie
aid.), dat van de basale of onderste cellenlaag der opperhuid uitgaat; vgl. Spinocellulair. Syn. basilioma.
Basophiel (cpaeco, beminnen), met basen verwant; van weefseis, die zich laten kleuren
met basische kieurstoffen; zo ook basophieie
korreis, fijne korreltjes in de rode bloedlichaannpjes, bij bloedarmoede tengevolge
van loodvergiftiging.
Basophilisme = craniopharyngioma, zie aid,
Basophobie (f3ocEwo, gaan; cp6(3oc, vrees),
onvermogen om alleen to iopen, uit ziekelijke vrees.
Batattaluis, zie Patatta-iosso.
Bathmotrope prikkels (fIckap.6c, drempel,
trede) (E ngelman n), prikkels, die een
verandering teweegbrengen in de grens
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der prikkelbaarheid (prikkeldrempel) van
de hartspier.
Bathocephalie (f3ckaoc, diepte, hoogte), hoge
vorm van de schedel.
Bathophobie, ziekelijke vrees, dat hoge gebouwen en dergi. zullen instorten.
Bathyanaesthesie (paws, diep), stoornis in
de batyaest h es i e (het „diepe" gevoel
van spier- en gewrichtszin, enz.).
Bathycardie (xocpairx, hart), lage stand van
het hart.
Bathymorphie (v.opck, vorm), meestal Bathymorphia bulbi, diepe oogbol, vergroting
van de Iengteas van het oog, hoofdoorzaak
der bijziendheid; oude benaming, afkomstig
van E. von Jaeger.
Bathypneiea, verdiepte ademhaling.
Battarismus (Poc-mcgo), stamelen), een
soort van stotteren, haastig spreken, waarbij
de Iettergrepen ten dele worden ingeslikt
en het spreken dan plotseling wordt afgebroken om lucht te scheppen; syn. tumultus
sermonis.
Baunscheidtisme, geneeswijze, genoemd naar
de leek-genezer Baunscheidt, en bestaande
uit fijne naaldenprikken (gevolgd door het
insmeren van crotonolie) met een instrument („levenswekker" genaamd), ten einde
„kunstmatige porien" in de huid te maken,
bijv. bij rheumatisme.
Bazelsche nomenclatuur, de ontleedkundige
benamingen, waaromtrent men op het Internationale congres van ontleedkundigen
te Bazel in 1895 tot overeenstemming is
gekomen.
B.C.G., beginletters van Vaccin Bilie-Calmette-Guerin, een met behuip van gal bereid vaccin (zie aid.), dat aan zeer jonge zuigelingen in tuberculeuse gezinnen worth ingegeven ter voorkoming van tuberculose.
Bdellatomie (p ax«, bloedzuiger; *No),
snijden), bloedzuigersnede, het openen van
een der achterste zakvormige holten (voor
het ingezogen bloed) van een volgezogen
bloedzuiger met de aderlatingssnepper,
ten einde hem weder aan het zuigen te
brengen (I. B a e r).
B.E., bacillenemulsie. B.E.S., gesensibiliseerde
B.E.; vgl. Tuberculine.
Bechica (p--,.) , hoest), middelen tegen hoest.
Bed-case (Eng.), „bedgeval", bedzucht; een
bij lijders aan hysterie voorkomende voorliefde om aanhoudend te bed te liggen.
Bed-sore (Eng.), „bedzeer", voor: doorliggen.
Befehlsautomatie (D.), willoze uitvoering
van bevolen bewegingen in hypnose of
psychose.
Begaiement urinaire (Fr., beg aye r, stotte-
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ren), onvermogen om in tegenwoordigheid
van anderen te wateren.
Bejel, een niet-venerische spirochaeten-ziekte
onder de Bedoeinen, die gelijkenis vertoont
met syphilis en framboesia.
Bel, eenheid in de oorheelkunde, het kleinste
verschil in sterkte van het geluid, dat het
oor kan waarnemen. Zie ook Decibel.
Belastingkromme, b.v. bloedsuikerb. =
bloedsuikerkromme na toediening van (belasting met) verschillende stoffen b.v.
glucose, galastose, laevulose. Zo ook ij ze r b.
enz.
Belegknochen (D.), bindweefselbeenderen
van de schedel.
Belegzellen (D.) (Heiden h a i n), wandcellen; vgl. Glandulae gastricae propriae. Syn.
delomorphe cellen, lebcellen.
Belonophobie (peX6v7] , naald), ziekelijke vrees
voor naalden of spitse voorwerpen.
Bends (Eng. pijn), pijn bij duikers door het
uitsluizen van de stikstof, die onder overdruk in de weefsels is geraakt.
Benignus, goedaardig, tegenstelling van m a1 i g n u 5, kwaadaardig.
Benzolisme, chronische vergiftiging door
inademing van benzoldamp of inslikken van
benzol.
Berek-effect, selectieve afbuiging van het
licht in het donkere veld, waardoor b.v.
blauw gekleurde reticulocyten, leucocyten
en ook treponemen rood worden gezien.
Bergamotolieproef bij lepra: na insmeren
van de huid met b.- of citrusolie en een
kwartier blootstellen aan zonlicht krijgt
de huid na een paar dagen een bruine kleur,
behalve de analgetische plekken. Syn.
Photosensibilisatieproef.
Beriberi (beri zou in het Singhalees zwakte
betekenen; Jacob Bonti us, De Medicina Indorum 1642, Lib. Ill cap. 1 leidt het
woord reeds of uit het Hindostans beri
= slaap, wegens de lome gang), een voornamelijk in Japan, Indie, Brazilie, en WestAfrika voorkomende ziekte. Volgens S c h e ub e kunnen vier vormen worden onderscheiden, a. de rudimentaire; b. de atrophische,
die met verlammingen en met slinking van
spieren gepaard gaat, ook droge b.b. genaamd; c. de hydropische, met zuchtige
zwelling der benen; d. de acute pernicieuse
of cardiale vorm, die meestal spoedig elndigt
met hartverlamming. (Shoshin, zie ald.). De
oorzaak is waarschijnlijk meestal eenzijdige
voeding met ondoelmatig bewerkte (E ij km a n) of ondoelmatig bewaarde rijst (V a n
Die re n); vgl. Avitaminosen. Syn. kak-ke
(Japans), paraplegia mephitica (zie ald.),
polyneuritis endemica perniciosa.
Berlockdermatitis, verminkte Duitse naam
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voor huidontsteking „en breloque", aldus
genaamd naar de grillige vorm van de
zieke plekken ; pigmentatie van de huid door
de olie van djeroek Bali (een grote soort
grape fruit).
Berlue (Fr.), mouches volantes (zie ald.).
Berman-locator, toestei om de plaats van
pi magnetische splinters in het oog te bet,:- paten.
Bertiella Studeri, een lintworm van de aap,
een enkele maal bij de mens; de larve leeft
in mijten.
Bertilionnage, het bewijs van de identiteit
van een persoon door middel van lichaamsmaten, die reeds eerder, volgens een door
Be rtillon (statisticus te Parijs, 18531914) aangegeven stelsel, waren opgenomen.
Syn. identification anthropometrique, signalement anthropometrique.
Beschaftigungsneurose (D.), beroepsneurose; stoornissen in de beweging (krampen,
verlammingen), die zich alleen voordoen
bij de uitvoering van samengestelde bewegingen, welke met het beroep samenhangen.
Behalve deze coOrdinatorische B. (Be n ed i kt) komen ook bewegingsstoornissen
voor door drukking, welke op spieren of
zenuwen worth uitgeoefend ; verder komt
voor sensi bele B. (arbeidspijnen) en s e nsorische (B. der zintuigen), bijv. vermindering van de gehoorscherpte bij spoorwegbeambten.
Bestialiteit, tegennatuurlijke ontucht met
dieren.
Beta-cellen, cellen van de eilandjes van
Langerhans in het pancreas, met korrels,
die oplosbaar zijn in alcohol; zij produceren
hoogstwaarschijnlijk het insuline. Vgl. Alphacellen.
Beta-globuline (B-globuline), een isomeer van
globuline.
Beta-rhythme, regelmatige golven in het
electroencephalogram (zie ald.), gemiddeld
25 per seconde. Vgl. Alpha-rhythme en
Gamma-rhythme.
Bezoirdica (nl. remedi a), tegengiften;
men meende vroeger, dat bezoarstenen (van
een Perzisch woord afgeleid) gifwerend en
zweetdrijvend waren; deze stenen worden
in de ingewanden van geiten en andere
herkauwende dieren gevonden, bestaan uit
ingeslikte haren, plantenvezels en calciumen magnesiumphosphaat en kunnen zo groot
als een kippenei worden; vgl. Trichobezoar,
Phytobezoar.
Bi (in samenstellingen), dubbel.
Biastigmatisme, astigmatisme van de cornea
met andere assen dan het astigmatisme van
de lens.
Biballismus, zie Ballismus.

Bigeminfe

Biceps, tweehoofdig (ca p u t, hoofd), zie Musculus biceps.
Biconcaaf, dubbel hol; van lenzen en brilleglazen, die aan weerszijden hol zijn geslepen.
Biconvex, dubbel bol, van lenzen en brilleglazen, die aan weerszijden bol zijn geslepen.
BicOrnis, tweehoornig (co r n u, hoorn), zie
Uterus bicornis.
Bicuspicialis, tweetippig (cuspi s, tip, punt),
zie Valvula biscuspidalis.
Bicuspidati, zie Dentes praemolares.
BidermOma (8eptIce, huid), gezwel, waarvan
de elementen uit twee kiembladen afkomstig
zijn.
Bidua (nl. febri s), tweedaags (b is, tweemaal; dies, dag), een vorm van malaria.
Bierherz (D.), bierhart; „Miinchener Bierherz", hartvergroting bij sterke bierdrinkers.
Biertripper (D.), bierdruiper, brandend gevoel bij het wateren na biergebruik.
Bifidus (fi n d o, splijten), in twee delen gespleten, zie Spina bifida.
Bifocale glazen (focus, haard, brandpunt),
brilleglazen met dubbel brandpunt (Fr.,
a double foyer), waarvan het bovenste gedeelte voor het verafzien en het onderste
voor het zien in de nabijheid is ingericht,
hetzij door gedeelten van twee verschillende glazen aan elkander te lijmen of
samen te smelten (brillen van Fran k 11 n),
hetzij door op een gias, dat voor het verafzien bestemd is, een kleine lens vast te
lijmen, te smelten, of aan te slijpen.
Bifrontaal (van os frontale voorhoofdsbeen),
betrekking hebbend op beide zijden van het
voorhoofd. Distantia bifrontalis, de
afstand tussen de voorhoofdsknobbels.
Bifurcitie (f u r c a, vork), 1. tweevoudige vertakking, deling in twee gelijkwaardige
stukken, in het bijzonder van de luchtpijp.
2. Operatie bij coxa vara (zie ald.) door aangeboren heupontwrichting, waarbij het
hoofd van het dijbeen met een stuk van de
schacht wordt afgezaagd en met de zaagvlakte aan de buitenzijde van de schacht
worth gefixeerd beneden de zaagvlakte, en
de schacht met de zaagvlakte boven in de
gewrichtskom wordt geplaatst; het dijbeen
vormt dan een vork met twee tanden
(Lorenz, 1919); syn. Gabelung.
B-gal, gal uit de galblaas.
Bigeminie (b igeminu s, dubbel), dubbelslag ; een vorm der aliorrhythmie (zie ald.),
waarbij telkens twee snel op elkander volgende polsslagen en samentrekkingen van
het hart door een langere tussenpoos
5
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van het voorafgaande en volgende paar slagen
is gescheiden (T raub e).
Biglandulair syndroom, verschijnselen bij
storing zowel in de hypophyse als in de bijnieren.
Bilab (b i s en labium, lip), tweelippig instrument tot verwijdering uit de urinebuis
van vreemde licharnen, die tussen de twee
verende lippen worden gevat, welke in
een buis kunnen worden teruggetrokken.
Bilateraal (I at u s, gen. late r i s, zijde), tweezijdig of in twee richtingen; vaak syn. voor
bisymmetrisch, zo gevormd, dat door een
snede twee symmetrische helften ontstaan.
Bilharzicisis, bilharziaziekte, vooral in Egypte
en in Zuid-Afrika voorkomende ziekte, met
ernstige bloedarmoede, bloedwateren, etteringen, verschijnselen van de dysenterie;
wordt veroorzaakt door Bilharzia, verouderde naam voor Schistosoma of Distomum
haematobium. Een tot de distomae behorende parasiet, die in het poortadergebied,
de nieren, de blaas en de endeldarm leeft;
ontdekt in Egypte door de arts Theo d.
Bilharz (1825-1862).
Bilecarrier (Eng. drager in de gal), typhusbacillendrager, die de bacillen in de galblaas
heeft. Vgl. Intestinalcarrier.
Bilicyanine (x6ccvoc, blauw), blauwe kleurstof,
die bij de reactie van Gmelin (zie aid.)
ontstaat.
Bilieus, galachtig. B. typhoied (G riesi ng e r), ernstige vorm van het Afrikaanse
„Riickfallfieber" (zie ald.), dat met geelzucht gepaard gaat. Bilieuse longon tstekin g, ernstige vorm met grote zwakte
en geeizucht.
Bilineurine (b i I i s, gal), zie Choline.
Biliphaeine (cpcaoc, bruinachtig), bilirubine
(r u b e r, rood), de voornaamste rode galkleurstof; een oxydatieproduct ervan heet
biliverdine (v iridi s, groen), groene galkleurstof. Biliru bin e-i nfar ct, radiaire
strepen in de nierpapillen bij de vrucht,
bestaande uit bilirubine; vgl. Infarct.
Bilis, gal; syn. Fel.
Bilivaccin (B es red ka), pillen met gal en
tetravaccin (zie ald.).
Biloculiris (I o c u I u s, vakje), tweehokkig;
zie Uterus.
Bimanueel (m an u s, hand), met twee handen.
Binasaal (Lat., n as u s, neus), betrekking
hebbend op beide zijden van de neus b.v.
binasale hemianopsie. Zie Hemianopsie.
Binauraal (a u r i s, oor), stethoscoop met twee
buizen, voor elk oor een. Binaural e
balan s, bij doofheid op een oor: vergelijking van de intensiteit van het geiuid,
nodig om op beide oren even luid te worden
gehoord.

Biogenetische grondwet

Bind-substanties (Rei c h e rt), weefsels, die
alle uit het mesenchym (middelste kiemblad) afkomstig zijn en bestaan uit cellen
en veelal rijkelijk ontwikkelde tussenstof;
zij vormen de verbinding tussen de andere
weefsels; het bindweefsel in zijn verschillende vormen, het kraakbeen, het been,
het tandbeen, soms ook het bloed, de lymphe, de neuroglia worden ertoe gerekend.
Bindweefseimeniscus (K u h n t), aangeboren
ooggebrek, overmatig sterke ontwikkeling
van het bindweefsel, dat de centrale vaten
der gezichtszenuw begeleidt, op de papilla
nervi optici.
Binoculair zien (b ini ocul i, beide ogen),
het samenwerkend zien met beide ogen,
zodanig, dat van een voorwerp een lichameiijk beeld wordt waargenomen. B i nocu lai re loupe, vergrootglas, en B i nocu I ai re m i cros coop, miscrocoop, waar
door men met twee ogen kijkt.
BinOculus, zwachtelverband over beide ogen;
vgl. Monoculus.
Bioblasten (31.oc, leven; poccr26q, kiem),
levenskiemen; aanduiding van vormsels (bijv.
de granula van Altman n), waarvan wordt
verondersteld, dat zij de eenheden zijn,
die de ievensverschijnselen dragen.
Biocatalyse, de werking der enzymen.
Biochemie, 1. de kennis van de scheikundiga
samensteiling van en de scheikundige werkingen in levende wezens; 2. de naam van
een vorm van homoeopathie, waarvan in
hoofdzaak alleen het verdunningsprincipe is
overgenomen; stichter de arts S c h ii ssle r,
1871.
Bioclima, de klimaatverschijnselen, beschouwd
met betrekking tot hun invloed op de 'evensverschijnselen.
Biocystographie Nog, leven; x6a-nc, blaas):
afbeeiding van de omtrek der blaas tijdens
het leven, door van de biaas, die met collargoloplossing of andere voor X-stralen
ondoorschijnende vloeistoffen is gevuld,
X-photo's te maken in verschillende tijdperken der urinelozing.
Biodynamica (Nvocii.t.g, kracht), kennis van
de krachten, die in levende wezens werkzaam zijn.
Bio-electriciteit, electrische verschijnselen in
levende weefsels.
Biogenen (Ye rw a rn), de verondersteide
kieinste levenseenheden van het protoplasma; vgl. Bioblasten, Biophoren.
Biogenese (y6vecnc, wording), het ontstaan
van levende wezensluit andere levende
wezens.
Biogenetische grondwet (F r i tz M 0 I le r,
Haecke I), de ontwikkeling van een levend
wezen is een verkorte herhaling van de
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ontwikkeling zijner soort; vgl. Palingenese.
Biologie, wetenschap van het leven, de kennis van het leven in algemene zin: de ontwikkeling, de bouw en de verrichtingen
der levende wezens en hun verhoudingen
onderling en tot de buitenwereld.
Biologisch, betrekking hebbend op biologie
of op levende wezens. B. bloedonde rzoek (zie Uhlenhut h), B. onderscheiding van eiwitten, herkenning der soorten
eiwit (bijv. paardevlees) door complementvorming of praecipitinen (U hlenhut h).
Biologische grondwet, zie PfliigerArnd t. B. zuivering (van afvalwater,
zie Septic tank), onder invloed van bacterien en daarop volgende oxydatie; zelfreiniging. B. reactie, het ontstaan van
specifieke stoffen in de bloedwei na inspuiting van „soortvreemde" stoffen, d.z.
stoffen, die in de diersoort, waarbij men de
proef verricht, niet thuis behoren; ook:
de reactie op scheikundige lichamen, door
hun uitwerking op levende wezens te onderzoeken. B. zwangerschapsdiagnose,
zie Abderhalden.
Biomechanica (paavraxil, sc. Texvt), werktuigkunde), kennis van de werktuigelijke
krachten in het levende wezen.
Biometer, toestel tot het bepalen van zeer
kleine hoeveelheden koolzuur, ontnomen
uit levend weefsel.
Biometrie (vaiTpov, maat), het gebruik maken
van meet- en registreermethoden om
Ievensverschijnselen te bestuderen.
BiomOtor, een toestel voor kunstmatige
ademhaling.
Bionomie (vOloq, wet), kennis van de algemene wetten van het leven; soms: algemene verrichtingsleer (physiologie).
Bionten, (laagste) levende wezens.
BiophOren (p&pct), dragen) (Weisman n),
zie !den, Bioblasten, Biogenen, Bioplasten.
Bioplasma, protoplasma.
Bioplasten, bioblasten.
Bioplastisch, de gebeurtenissen bij het
groeien en de voeding, waarbij levende stof
wordt aangezet; tegenstelling Cataplastisch.
Biopsie, biOptisch (6(k, het zien), onder
zoek van delen, die uit het levende lichaam
zijn genomen.
Bioradiologie, werking van radioactieve stoffen op levend weefsel.
Bios, 1. (Wildiers), de groei-bevorderende
factor van gist; 2. (pLoc, leven) de levende
natuur, in tegenstelling met de levenloze
(6,PLov, Aristoteles).
Bioscopie, onderzoek of er nog leven is.
Biostatiek, 1. de leer van de gemiddelde
levensduur en van de gezondheidstoestand
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in het algemeen onder bepaalde omstandigheden; 2. de leer der stofwisseling.
Biosterine, een oplossing van vitasterol A.
(zie ald.) in olijfolie.
Biotaxie (s-c'cLc, ordening), stelselmatige indeling der levende wezens op grond van
- ontleedkundige kenmerken.
Biotine, vitamine van de B-groep, vroeger
vitamine H genaamd.
BiOtonus, de uitdrukking van het sthenische
(zie aid.) bij gezonden en zieken; in het
algemeen verlaagd bij melancholie, verhoogd
bij manie.
Biotropisme (wino), richten), de eigenschap
van sommige geneesmiddelen om bacterien,
die in het lichaam aanwezig zijn, tot verhoogde werkzaamheid aan te zetten. Dire ct
b. provocatie van de latente ziekte, waartegen de behandeling is gericht. lndire ct b.
provocatie van een latente ziekte, door behandeling van een andere ziekte.
Biparietaal (van o s p a r i et a I e, wandbeen),
betrekking hebbende op beide wandbeenderen. Distantia biparietalis, in de
verloskunde en de anthropologie, de grootste dwarse afmeting van de kinderschedel,
van het ene wandbeen tot het andere.
Bipartitus (p a rt i o, delen), in tweeen gedeeld bijv. uterus bipartitus.,
Bipennatus (p e n na, veder), dubbel gevederd, bijv. een spier, waarvan de pees
middenin loopt, zodat de spiervezels aan
weerszijden schuins er op gepiaatst zijn.
Bipolair, van 2 zenuwuitsteeksels voorzien
(van gangliencellen).
Bisexualiteit, geslachtelijke neiging tot beide
geslachten; vgl. Homo-sexualiteit.
Biskra-buil (naar de Algerijnse stad Biskra),
zie Aleppobuil.
Bismuthismus, chronische vergiftiging met
bismuth.
Bisoel (Maleis), knobbel, zweer.
Bistouri (Fr.), een opvouwbaar heelkundig
mes; ook in het algemeen voor chirurgisch
mes.
Bistournage (Fr. van bi s — in de betekenis
van een ongunstige verandering — en
tourne r, draaien), verdraaiing, ontmanning, door de teekballen enige malen om
hun as te draaien, waarna zij wegslinken.
Bitemporaal (t e m p o r a, de slapen), betrekking hebbende op beide slapen. B Itemporale afstand, Distantia bitemporalis, de afmeting van het hoofd, gemeten
door de passerpunten op de beide slapen te
plaatsen, in de verloskunde en de anthropologie. Bitemporale hemianopsie
(t e m p u s, de slaap van het hoofd), zie
Hemianopsie.
Biureet (u re u m, urinestof), het amide van
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allophaanzuur, ontstaat door verhitting van
ureum: 2C0 (NH 2)2 = NH 3 + CONH2
+ NH + CONH 2. B.-reactie, een schone,
rode, later violette verkleuring, welke
eiwitlichamen en daarvan afgeleide stollen
geven na verhitting met kaliloog en toevoeging (droppelsgewijze) van zeer verdunde oplossing van kopersulfaat; het is
dus een reactie op eiwit.
Biventer (venter, bulk) tweebuikig, syn.
digastricus; zie Musculus biventer.
Black fever (Eng.), zie Spotted fever.
Blackwater fever (Eng.), zwartwaterkoorts;
zie Malaria.
Bliesitas (b I a e s u s, stamelend), stamelen,
zie Anarthria literalis.
Black tongue (Eng., zwarte tong), een aandoening van het mond- en slijmvlies bij
de hond; volgens Goldberger identiek met
pellagra en door gebrek aan vitamine B2
of G (growth promoting factor) veroorzaakt.
Bladoeng (Maleis), muskietenlarve.
Blanching phenomenon, = AuslOschphaenomen, zie aid.
Bland (b Ian d u 5, vieiend), in het Duits
gebezigd voor voedsel, dat niet prikkelend
of verhittend is: „blande Diat"; blande
embolie: een niet door besmetting ontstane embolie.
Blasteem (Arica-ripe, kiem), kiemstof, waaruit cellen, weefsels en organen ontstaan
(R o ux); zie Cytoblasteem.
Blasten (PXoca'r6g, kiem; in verbindingen),
kiemen, moedercellen, bijv. erythroblasten,
waaruit rode bloedlichaampjes afkomstig
zijn; osteoblasten, de cellen van het beenweefsel.
Blastoderm (8411.0c, huid, viies), het epithelium van een laag der blastula (zie aid.).
Blastogeen, van de oorspronkelijke kiem afkomstig.
Blastoom, echt gezwei van zo goed als nietgedifferentieerde cellen en daarom nog met
voile bioplastische kracht.
Blastomeren (1),epoc, deel), de delingscellen
van het ei.
BlastomycOsen, door spruitzwammen (saccharomyceten) veroorzaakte ziekten, bijv.
zweren, huidinfiltraten, bronchitis (vgi.
Moniliasis), metastatische granulatiegezwellen en abscessen enz.; vgi. Oidiomycosen.
Blastophthorie (cp,9.46), vernielen), kiembederf door chronische vergiftiging der ouders.
(Forel).
BlastopOrus (7r6pog, opening), oermond; vgi.
Morula.
Blastosphiera ((3AccaT6c, kiem; atpcdpa, bol),
kiemblaas, het ontwikkelingstijdperk van
het ei, waarin dit van binnen hol wordt en
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de oppervlakte glad is geworden, bedekt
met een laag epithelium; vgi. Morula.
Blastula (verkieinvorm van f3Xcecn6 , kiem) =
blastosphaera.
Blauwproef, zie Cystochromoscopie.
Blende (D., blenden, blind maken), een
ondoorzichtige schijf met een opening van
een willekeurig veranderbare grootte (Irisblende), waardoor men bij microscopen,
photographische camera's en bij het onderzoek van het oog zoveel licht kan toelaten
ais men wil. In de Rontgentechniek, platen
en buizen, die met lood bekleed zijn en de
stralen slechts op bepaalde plaatsen doorlaten; zie Compressionsblende.
Blenn(o)- (PAivvcc, siijm), duidt in verbindingen de afscheiding van slijm en etter aan.
Blenno-adenitis (MIN), kiier), ontsteking van
slijmviiesklieren.
Blenno-cystitis, chronische blaascatarrh.
Blenno-metritis, baarmoedercatarrh.
Blenno-ophthalmie, conjunctivitis.
Blenno-otorrhelea, oorvloed.
Blennorrhagie, afscheiding van slijmig vocht;
ook gonorrhoe.
Blennorrhciea, slijmig-etterige catarrh van
slijmvliezen; meestal syn. van gonorrhoea,
conjunctivitis gonorrhoica ; b l e n n o r r hoea
neonatoru m, de uiterst gevaarlijke bindvliesontsteking bij pasgeboren kinderen,
wier ogen in de moederiijke schede met
gonocokken zijn besmet.
Blepharadenitis (13Xicpapov, ooglid; &aim
kiier), ontsteking der klieren van het oogiid.
Blepharitis, oogiidrandontsteking. B. phlegm o n Osa, ooglidabsces. B. ciliaris (B.
marginalis), verdikking en roodheid van
de rand van het oogiid (c i I i a, ooghaar;
m a rg o, rand), waarbij schubben of korsten
worden gevormd. B. sq uamOsa (sq uama
schub), schilferige o., waarbij zich epitheliumschilfers afstoten. B. t a rs a I i s, vgi.
Hordeolum. B. u Ice rOsa (u I cu s, gen.
u I c e r i 5, zweer), zwerende o., waarbij zich
zweertjes vormen.
Blepharochalasis (xciA4oc, hagel) (F u c h s),
verslapping van de huid van het oogiid,
zodat deze over de rand heenhangt; syn.
Ptosis atrophica.
Blepharomelasma, vgi. Melasma, vuil (zwart)
geworden laag huidsmeer op de oogleden;
syn. seborrhoea nigricans palpebrarum.
Blepharonyxis (vtAtc, het doorsteken), operatie van het entropion door de hechting
van Gaillard, waarbij, ter oprichting van
de rand van het ooglid, over een huidpiooi
2-3 door kralen getrokken draden worden
geknoopt.
Blepharophimosis (vgi. Phimosis), buitenge-
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wone, meestal aangeboren nauwheid van
de oogspleet.
Blepharoplastiek (radccraco, vormen), herstel
van de vorm van een ooglid door plastische
operatie.
Blepharoplegfe (Trk,lyii, slag), verlamming
van (meestal het bovenste) ooglid.
BlepharoptOsis, zie Ptosis.
Blepharorhaphia medialis (frxcp4, naad),
operatie van Arlt tot herstel van een
gedeeltelijk ectropion van de naar het
midden gekeerde helft van het onderste
ooglid (uitsnijden van een smalle huidstrook
aan beide oogleden en toenaaien van de
twee wonden).
Blepharospaath (aTc&N, spate!), tangvormig
instrument, waarvan een arm aan het vrije
uiteinde halfcirkelvormig omgebogen is,
terwiji de andere arm in een plaat uitloopt;
tussen beide wordt het ooglid vastgeschroefd en gestrekt.
Blepharospasmus (vgl. S p as m u s), ooglidkramp, tonische kramp van de kringspier.
B. scrofu I os u s, de hevige ooglidkramp,
die bij scrofuleuse (phlyctaenulaire) oogontstekingen meestal reflectorisch ontstaat.
Blepharostaat (aTocT6q, vaststaande) (S n e II e n), ooglidhouder, dienende om de oogleden open te houden bij kunstbewerkingen.
Blepharotomie (rkv.vco, snijden), doorsnijding
van het ooglid aan de buitenooghoek,
wegens entropion.
Blepharoxysis (Ucrtg, het schaven), afkrabben van het bindvlies bij trachoom.
Blitzkrampf (D.), bliksemkramp, zie Secousse.
Bloedbank, inrichting waar steeds bloed voorradig is, geschikt voor transfusie.
Bloed-liquorbarriêre, zie Barriêre hematoencephalique.
Bloedspiegel, zie Spiegel.
Blokkade, afbreking ener geleiding; zie Hartblock.
Blush and blanch phenomenon (Eng., bloosen bleekverschijnsel), na hyperaemie volgt,
voorafgaande aan de menstruatie, ischaemie
van het endometrium, die leidt tot bloedingen en afstoting van de bovenste slijmvlieslagen.
Bluthirnschranke (F ii rt i g), Blutliquorschranke(Walter)(Schranke, D., grensscheiding), zie Barriere.
Boba, op de Molukken naam voor framboesia.
Boemerangnaald, instrument voor diepe
wondhechtingen b.v. bij prostaatoperaties.
Boezemcomplex, de golf P van het electrocardiogram.
Boh Iheue, naam in Atjeh voor leucoma corneae.
Boloscoop (136Xog, worp, C5XOTC6(0, bezien)
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,...‘ toestel om voorwerpen, binnengedrongen
door schotwonden enz., Rontgenoscopisch
te localiseren. (Bouwers, 1940).
Bomsyphilide (L e s s e r), papuleus syphilide,
waarbij bleke, schijfvormige plaatsen omgeven zijn door kleinere papeltjes, die dicht
bij elkander staan; de figuur herinnert aan
het uiteenspatten van een bom; syn. Satellietenvorm.
BoOphilus decoloratus (poi35, rund; pEXoc,
vriend, minnaar; decolor at u s, kleurloos),
Zuid-Afrikaanse teek, die de spirochaete
Theileri overbrengt (zie ald.); syn. Margaropus decoloratus.
Boosterdoses (Eng., to boost, een zetje
geven), bovenmatig grote doses, een korte
pons gegeven, om tijdelijk een hoge_bloedspiegel (zie ald.) te bereiken.
Borborygmi (PopPopuyti6q), het rommelen
in de buik, luide geluiden, opgewekt door
levendige bewegingen der met gas en vloeistof gevulde darmen.
Borrelia Obermeieri = Spirochaete Obermeieri.
Borreliose = spirochaetose.
Bornholmsche ziekte (naar het eiland Bornholm), een in Scandinavia, Usland, Engeland
en Amerika voorkomende acute epidemische
myositis (zie aid.) aan borst, buik en middenrif. Syn. Pleurodynia epidemica.

Borstmaag, zie bij Hernia diaphragmatica.
Botergeel, dimethylaminoazobenzol, verwekt
levercarcinoom bij ratten.
Bothriocephalus (pOpoq, kuil; xecinckh,
hoofd), Dibothriocephalus, verouderde namen voor Diphyllobotrium, zie ald., een
lintwormengeslacht met twee nappen in
de kop. B. co rd it u s (wegens de hartvormige kop), in Groenland bij houden, walrussen, enz. B. I at u s, brede lintworm van
de mens; scolex met 2 zuiggroeven zonder
rostellum, geslachtsopeningen op de platte
zijde der proglottiden. B. lig uloides s.
Manson i, alleen de larve bekend, komt bij
Chinezen en Japanners voor in het subperitoneale bindweefsel, vanwaar hij zich naar de
urinewegen, pleuraholte, enz. begeeft; syn.
Ligula s. Dibothrium Mansoni. Zie Sparganum Mansoni, zijn tegenwoordige naam.
BOthrion (Fr., van (pOpCov, kuil), hoornvlieszweer.
Botryomyces ((36-cpuc, druif; 11.6x-alq, schimmel), schimmel, die moerbeiachtige cultures
vormt. B. eq u i, de ontmanningszwam der
paarden (champignon de castration), schimmel, die woekert op de wonde van ontmande
paarden; verwekt bij lieden, die zulke dieren
verzorgen, eigenaardige gesteelde gezwelletjes aan handen en vingers (Botryo m y-
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c o m a); vgl. Granuloma pedieulatum benignum.
BotryomycOsis, aandoening, veroorzaakt door
botryomyces.
Botryo-therapie ((36Tpuq, druif), druivenkuur.
Bottes des egoutiers (Fr., gotenschepperslaarzen), polyneuritis alcoholics aan de
benen, die tot het midden der dijen reikt,
gelijk de Iaarzen van gotenscheppers.
Botulismus (bot u I u s, darm, worst), worstvergiftiging, een zeer Iangdurige ziekte met
zenuwstoornissen, bemoeilijkte slik- en
ademhalingsbewegingen, stoornis in het
zien, verlies van de stem en slapte en terneergeslagenheid; niet altijd verschijnselen
van ontsteking van maag en darm.
Bouche de tapir (Fr. tapirsnuit), vooruitstekende omgekrulde lippen van de facies
myopathica (zie aid.).
Boudin (Fr.), „bloedworst"; benaming voor
het inwendige darmstuk bij darminschuiving ; zie intussusceptie.
Bougie (Fr., waskaars), oorspronkelijk van was,
later van andere stoffen, ook buigzame metalen vervaardigde rolvormige staven van
verschillende lengte en dikte, die in verschillende lichaamsopeningen en kanalen (in 't
bijzonder de urinebuis) worden binnengebracht, meestal om die te verwijden ; syn.
Candela cerea. B. explorative a bou I e,
geknopte bougie; stevige, elastische bougie,
aan het einde verdikt, ter verwijding van
urinebuisvernauwingen.
Boulimfe (Fr., van (3oac+tEcc), geeuwhonger;
syn. boulimos, cynorexie, fames canina.
Bouton (Fr. knoop), B. d'A I e p, aleppobuil
(zie aid.). B. de fe u, brandknop, olijfvormige
thermocauter (zie ald.). B. du N i I, nijlschurft (furunculose in Egypte). B. phren ici u e (wily, middenrif), plek tussen de beide
musculi sterno-cleido-mastoidei, waarop
druk pijn veroorzaakt bij absces onder het
middenrif.
Boutonniere (Fr. knoopsgat), uitwendige urinebuissnede; zie Urethrotomia.
Bovfnus (tot het rund behorend), zie Typus
bovinus (van de tuberkelbacil en van andere
microorganismen).
Bovotuberculine, uit rundertuberkelbacillen gewonnen tuberculine.
Bovovaccin (Von B e h r i n g) entstof, tegen
rundertuberculose, verzwakte menselijke
tuberkelbacillen; zie Tuberculine.
Bracherium (eigenl. b rachionariu m, armband), breukband ; syn. hamma.
Brachia (b rachiu m, arm), benaming voor
verschillende vezelgroepen in de hersenen;
vgi. Crura. B. cerebelli, kleine hersenschenkeis. B. cerebelli inferiora, con-
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pora restiformia. B. cerebelli media,
brachiapontis.B.cerebelli superiora=
B. conjunctiva, bindarmen tussen kleine
hersenen en vierheuvel. B. c6 rporum
quadrigeminOrunn = B. lateralia =
quad rigemin a, vierheuvelarmen van de
beide vierheuvelparen naar de tractus opticus en het corpus geniculatum mediate. B.
ponti s, brugstelen, tussen kleine hersenen
en brug van Va ro I.
Brachialgfe (nyoq, pijn), zenuwpijn in de
plexus brachialis.
Brachialis, tot de bovenarm behorend.
Brachiltivium, armbad, armbadkuip.
Brachiotomfe (ritivw, snijden), amputatie of
exarticulatie van de bovenarm als inleiding
tot de embryotomie (zie ald.).
Brachium, oorspronkelijk onderarm, later
arm, thans, in de ontleedkunde, bovenarm.
Brachy-auchenie (ppocz6c,., kort; ccOzip, nek,
hats), kortgebouwde hats.
Brachycephaal (xecpocV), hoofd), van een
schedel met korte voor- achterwaartse afmeting.
Brachychilfe (xcaoc, lip), aangeboren kortheid van het middengedeelte der bovenlip,
zodat deze naar binnen omgebogen is en
de snijtanden met hun tandviees onbedekt
laat.
Brachydactylle (81x-caog, vinger), het ontbreken van een of meer kootjes aan een of
meer vingers of tenen; kortheid van vingers
en tenen. Vgl. Acanthodactylie.
Brachiggnathus (yv*oc, onderkaak), iemand
met zeer korte onderkaak.
Brachymorphie (.Lopp-h, gedaante), gedrongen gestalte, ruime borst, korte schedel,
zware beenderen, brachydactylie, sterke
spieren, stijve gewrichten, veel vetweefsel.
Brachypneuma = Brachypnoea, kortademigheid.
Brachypneumatisch = Brachypnus, ppoczOnvooc, (H i ppocrate s), kortademig.
Bradyarthrie (pp.aoc, langzaam; 1pOpov, geleding, gewricht) = bradylalia.
Bradycardie (xap8Ect, hart), verlangzaamde
werking van het hart.
Bradydihaemorrhirsis (ar,i, door; cEt.tcc,
bloed ; (SUacc, het vloeien), vertraagde doorstroming met bloed.
Bradylilia (VOA), spreken), verlangzaamde
spraak door moeilijkheid om de letters en
lettergrepen aaneen te voegen; door bemoeilijkte geleiding van de bewegingsimpulsen naar de uitwendige organen der
spraak.
Bradypepsie (7r64Aq, spijsvertering), vertraagde spijsvertering.
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Bradyphagie (pxyliv, eten), ziekelijke langzaamheid bij het eten.
Bradyphagie (sockcnc, het spreken), langzame
spraak.
Bradyphrasie (cppc'col,q, de spraak), Iangzaam
spreken ten gevolge van vermoeidheid of
traagheid van de geest.
Bradyphrenie (ctop-i'l v, ziel, geest), traagheid
van het denkvermogen.
BradypnOea (PpuEmooq, langzaam ademhalend), vertraagde ademhaling.
Bradyspermle (mtepti.a, zaad), vertraagde
zaadlozing bij de bijslaap.
Bradysphygmfe (acpuyii.Oc, pols), polsverlangzaming.
Bradyteleokinesie (Taoc, einde; x.tv&o, bewegen), verschijnsel bij letsels in de kleine
hersenen, bestaande uit het staken van de
armbeweging vc5Ordat haar doel bereikt is.
Syn. verschijnsel van S chi I der.
Bradytrophle (-rpocA, voeding), verlangzaamde stofwisseling (Bouchard).
Bradyurie (oiSpov, urine), vertraagde uitscheiding van in ruime mate gedronken vloeistof.
Braidisme (naar James Braid, 1795-1860,
de grondlegger van het wetenschappelijk
hypnotisme) = hypnotisme.
Brailleschrift, schrift voor blinden, waarvan
de letters bestaan uit punten, die in het
papier geprikt zijn, zodat zij voelbaar zijn;
elke letter wordt voorgesteld door een
groep van punten, welke de vorm der
letter aanduiden. Genoemd naar de blinde
uitvinder Louis Braille, 1809-1852.
Brain fever (Eng.), hersenkoorts; zie Meningitis.
Branchi ([3pc'cyxcoc, kieuwen), de kieuwspleten
in het embryo.
Branchiogeen, uitgaande van de kieuwspleten.
Branchia•ma, gezwel, uitgaande van de
kieuwspleten, als deze zijn blijven bestaan.
Brass-founders-ague (Eng. b r as s, messing ;
founder, gieter; ague, koorts), geelgieterskoorts; gietkoorts, bij metaalgieters
voorkomende intermitterende koorts, veroorzaakt door het inademen van hete metaaldamp.
Braunsteinmiiiierkrankheit (D.,) ziekte der
bruinsteenmalers, mangaanvergiftiging.
Breeder (Eng. fokdier), muis, die reeds jongen
heeft gehad.
Bregma (pOrla), schedelkruin, fontanel; in
de craniometrie, het kruispunt tussen de
kroon- en pijlnaden.
Brephoplastiek (ppkcpoc, embryo, TrXeccycso.),
vormen), plastiek bij voiwassenen met
weefsel van embryonale of kinder-organen.
Bride (Fr. teugel), vergroeHng, streng. B.
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peri co liqu e, littekenstreng in de omgeving van de dikke darm; kan de oorzaak
zijn van darmbeklemming.
Brilcellen, neutrophile cellen met een kern
van twee segmenten, verbonden door een
draadvormige brug. Zie Pelger (Aanhangsel).
Brisement force (Fr.), gewelddadige strekking van verstijfde gewrichten of verkromde
of krom genezen beenderen, door de bindweefselverbindingen tussen de gewrichtsvlakten te verscheuren of de beenderen te
breken.
Bromatologie (flp(%ii.cc, spijs), leer der vocdingsmiddelen.
BromidrOsis (Gaienos) (PpeLpq, stank;
Eapthc, zweet), stinkend zweet.
Bromismus, chronische broomvergiftiging.
Bromoderma tuberosum (86pv.a, huid;
to be ros u s, knobbelig), vorming van knobbels in de huid bij broomvergiftiging.
Bronchectasie = bronchiectasie.
Bronchi ((pOyzoc, luchtpijp), de takken van
de luchtpijp (trachea), welke zich in de Iongen verder vertakken. De rechter hoofdbronchus verdeelt zich in drie hoofdtakken.
De bovenste daarvan wordt ep-arterièle
— b o v e n de arteria (pulmonalis) liggende —
genoemd. De linker hoofdbronchus (hyparteriele, beneden de arteria liggende, geheten), verdeelt zich in twee hoofdtakken.
Deze takken verdelen zich ten slotte in
takken (rami bronchiales) en deze in twijgen,
bronchioli. Men onderscheidt verder: in de
bovenkwab van de long apicale (zie Apex),
dorsale en pectorale B; in de middenkwab
laterale en mediale B., in de lingula (zie ald.)
inferiores en superiores en in de onderkwab
anterobasale, cardiale, dorsale, laterobasale
en posterobasale B.
Bronchiaal, betrekking hebbende op de bronchi. B. ast h ma, vgl. Asthma. B. ademe n,
pijpgeruis, het geruis, dat door de ademhaling in de Iuchtpijp en de grote bronchi
wordt voortgebracht, en dat men ongeveer
kan nabootsen door met open mond de scherpe g te fluisteren; men hoort het bij gezonden, voortgeleid van Iuchtpijp en bronchi,
tussen de schouderbladen; als ziekteteken bij
verdichting van de long en bij holten in de
long, die nabij de borstwand liggen, en met
de bronchi in open samenhang staan. B.
afg ie t se I, een samenhangend stuk gestolde, fibrineuse afscheiding uit de bronchi
bij bronchiale croup (zie beneden), dat de
vorm der bronchi behouden heeft. B r o nchiale boo m, de boomvormige figuur, gevormd door de bronchi met al hun vertakkingen. Bronchiale catarrh, catarrhale
ontsteking van het slijmvlies der bronchi.
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Bronchiale crisis, hoestaanval bij ruggemergstering. Bronchiale croup, fibrineuse ontsteking der bronchi, waarbij
bronchiale afgietsels kunnen ontstaan. B r o nchi ale fremitus, bronchusgetril, het
trillen dat de op de borstwand gelegde hand
kan waarnemen bij uitgebreide bronchiale
catarrh, als voelbaar begeleidend verschijnsel
van de reutelgeruisen. Bronchiale kli even, 20-30 Iymphklieren, die tegen de
bronchi aanliggen en Iymphvaten uit longen
en bronchi opnemen; worden vaak (primair?)
door tuberculose aangetast. Bronchiale
steen, verkalkte, ingedikte afscheiding der
bronchi.
Bronchiectasie (gx-rocacc, uitzetting), verwijding van een bronchus, hetzij over een
zekere lengte (spoel- of rolvormig) of op
een bepaalde plek (zakvormig), hetzij ten
gevolge van schrompeling van het omgevende longweefsel, waardoor de wand van
de bronchus naar buiten wordt getrokken,
hetzij door de sterkere „trekking" van de
inademing, als de bronchus tegen verdichte
en onbeweeglijke gedeelten stoot, alsook
bij verminderde weerstand van de wanden der bronchi. Worth de wand der verwijding door verzwering verwoest, dan ontstaat de bronchiectatische caverne (R i n dfl eisc h); vgl. Caverne, Ectasie.
Bronchiocrfsis = bronchiale crisis.
Bronchiolitis (b ro n c h i o l u s, verkleinw.
van bronchus) = bronchitis capillaris. B.
exsudativa (Curschmann) s. asthm it i ca, ontsteking der kleinste bronchi,
met spiraalvormige afgietsels van fibrine
(Cu rs c h m an n's spiralen) in het sputum;
gaat gepaard met hevige aanvallen van asthma. B. fibrOsa o b I Ite ra n s, B. met verlies
van epithelium en afsluiting der bronchioli
door woekering van bindweefsel; vooral na
inademing van zure dampen.
Bronchfolus (zie boven), het takje van een
ramus bronchialis (zie bronchi), dat naar
een longkwabje gaat. B. r es p i r ate) r i us,
fijnste takje van de bronchiolus, dat bekleed is met ademhalingsepithelium en
waarvan het vervoig ductulus alveolaris
heet.
Bronchismus = bronchospasmus.
Bronchite sanglante (Fr.), bloedige luchtpijpontsteking (H. Violle), meestal goedaardige
door spirochaeten veroorzaakte ziekte in
tropische landen, waarbij zeer veel bloedige
fluimen worden opgegeven; syn. spirochaetosis bronchopulmonalis.
Bronchitis, luchtpijpontsteking, bronchiale
catarrh. B. capillaris, catarrh der fijne
en fijnste bronchi, vooral bij kinderen en
ouden van dagen; syn. microbronchitis. B.

Bronchospasmus

catar r hil is, ontsteking van het slijmvlies
der bronchi; syn. catarrhus bronchialis. B.
crouposa s. fibrinOsa s. plistica s.
pseudomembranicea, croup der bronchi, waarbij vaste, rolvormige, boomsgewijs
vertakte massa's vezeistof (fibrine) worden
uitgehoest. B. purulent a, zie Bronchoblennorrhoea. B. putt- Id a s. fOetid a,stinkende bronchitis, met rottend, stinkend sputum, meestal gevoig van bronchiectasie (zie
aid.). B. si cca, droge luchtpijpontsteking,
waarbij weinig wordt opgegeven.
Broncho-aegophonie (vgl. Aegophonie),
bronchophonie met blatende bijklank.
Broncho-blastomycOsis, blastomycose (zie
aid.) der bronchi.
Broncho-biennorrhOea (vgl. Blennorrhoea),
chronische luchtpijpontsteking, waarbij zeer
veel etterig siijm wordt opgegeven; gaat
meestal samen met bronchiectasie (zie aid.).
Bronchocele (xipol, breuk), 1. luchtgezwel
aan de hats, dat in verbinding staat met
een bronchus; 2. krop.
Bronchocrisis, zie Bronchiale crisis.
Bronchogeen, uitgaande van een bronchus.
Bronchogram, Rontgenfoto van de bronchi,
vervaardigd met behuip van een contrastvioeistof (Bronchografie).
Broncholemmitis (Xii..oc, schii), vliezige ontsteking der bronchi.
Broncholithiasis, zie Bronchiale steen.
BronchomycOsis, door aspergillus fumigatus
en andere schimmeis veroorzaakte ontsteking der grote bronchi, weike tot bronchiectasie en emphyseem aanieiding kan geven.
Bronchophonfe (pcavil, geluid), versterking
van het spreekgeiuid (dat men door luisteren aan de borstkas anders siechts onduidelijk en dof verneemt), door verdichting van
het longweefsel, dat de bronchus omgeeft.
Bronchoplastiek (raecacro), vormen), genezing van fistei der luchtpijp door piastische
operatie.
Bronchopneumonie, vgi. Pneumonic.
BronchorrhOea (46), vioeien) bronchitis met
zeer veel sputum.
BronchorrhOea serOsa (s e r u m, wei), chronische bronchitis, waarbij zeer veel dunvioeibaar, schuimend sputum wordt opgegeven onder grote benauwdheid; syn. pituiteuse catarrh, asthma humidum.
Bronchoscopie (axoneo, bezien), het bezichtigen der luchtpijp en der grotere bronchi,
en wel of van een tracheotomiewonde uit (B.
inferio r), Of door middel van een rechte
buis, b ro n c h os coo p, die men door mond
en keel in de luchtpijp brengt. (B. s u p e rior
(Kilian). Syn. Endobronchoscopie.
Bronchospasmus, kramp van de spieren der
bronchi bij asthma.
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BronchospirochaetOsis, spirochaetosis (zie
ald.) der bronchi; syn. bronchite sangiante.
BronchospirOmeter, een instrument van
Jacobaeus (1932) om van elke long afzonderiijk de vitale capaciteit te bepalen
en de hoeveelheid in- en uitgeademde zuurstof en koolzuur.
BronchostenOse (vgl. Stenose), vernauwing
van een bronchus.
Bronchotetanie (L e d ere r, 1913), tonische
kramp der bronchiale spieren bij spasmophile
kinderen; veroorzaakt ateiectase der long
en uittreding van vioeistof in de luchtwegen.
Bronchotomie (*NG), snijden), het operatief
openen van een bronchus of in het aigemeen
van een der bovenste luchtwegen.
Bronchotomie sous-thyreoidienne (V i d a I),
= pharyngotomia subhyoidea.
Broncho-typhus (G ilbert, 1890), typhus, die
bijna uitsluitend in de bronchi tot uiting
komt.
Bronchus, zie Bronchi.
Broncrisis, stoornissen der gezondheid tijdens
een bad- of bronkuur, gekenmerkt door
koorts, maag- en darmaandoeningen, tegenzin tegen het bronwater; syn. Bronkoorts.
Bronsdiabetes (Diabête bronzee Fr.), suikerziekte, die met levercirrhose en donkere
kieuring der huid gepaard gaat; syn. cirrhose
pigmentaire diabetique.
Bronsziekte, bronzed skin (Eng.), ziekte van
Addison (zie Aanhangsel).
Broodschurft, volksnaam voor stomatitis met
fissuren aan de mondhoeken bij pellagra.
Broussaisisme, de leer van Francois
Broussai s, arts te Parijs 1772-1838, die als
grondslag van alle uitingen van ziekte aannam
hetzij prikkeling (irritation), of gebrek aan
prikkeling (abirritation) van het darmkanaal.
De prikkeling of ontsteking van het darmkanaal, gastro-enterite, gold als oorzaak van
alle mogelijke ziekten, krachtens de onderlinge verbinding van de darm en alle overige
organen door middel van de nervus sympathicus. De gehele behandeling der ziekten bestond dan ook in bestrijding der alvermogende gastro-enterite door didet, slijmdranken
warme pappen en vooral bloedzuigers.
Brownianisme, de leer van de Schotse arts
John Brow n, 1735-1788, die alle !evensverschijnselen verkiaarde als de uitwerking der prikkelbaarheid van de organen enz.
(het vermogen om door prikkeis te worden
aangespoord) en van de prikkels welke die
organen treffen. Hebben deze beide waarden
een gemiddelde grootte, dan is men gezond.
Een niet overmatige vermeerdering der prikkeis verwekt de hevige prikkeling (sthenie),
het tegendeei „directe asthenie". „Indirecte
asthenie" ontstaat als de inwerkende prik-
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kels zó sterk zijn, dat de voorhanden prikkelbaarheid wordt uitgeput. De behandeling
bestaat bij sthenie in onthouding, bij directe
asthenie in vermeerdering der prikkels
(alcohol, opium, kamfer, aether). Indirecte
asthenie vereist voorzichtig gebruik van
zeer zwakke, langzamerhand versterkte
prikkeis.
Brucella, bacil genoemd naar Bruce. B.
a bort us = bacillus Bang, (zie Aanhangsel); B. m e l i t e n s i s = micrococcus melitensis, verwekker van de Maltakoorts, zie
ald.
Brucellose, ziekte verwekt door brucellae.
Brugsymptomen, onafgebroken reeks verschijnselen tussen een ongeval en een latere
ziekte, welke reeks een oorzakelijke samenhang waarschijnlijk maakt.
Brugsyndroom, de verschijnselen bij aandoening van de pons Varoli.
Bruit (Fr.), geluid, geruis; de Fransen noemen
al de hoorbare verschijnselen bij de auscultatie, die in het Nederlands worden onderscheiden in kianken, geluiden en gerui-.
sen „bruit". De abnormale worden B.
de souffle, B. de soufflet of souffle
genoemd. B. d'ai rain, B. clangoureux,
metaalklank bij pneumothorax, waar te
nemen door aan de voorzijde te percuteren
en tegelijkertijd aan de achterzijde of in de
flanken te ausculteren. B. de cai Ile (kwartel), = B. de rappel, een splitsing van de tweede harttoon bij stenosis vaiv. mitralis, waardoor de twee tonen samen in hun rhythme
aan de slag van een kwartel of de trommelslag (— ... •.) voor „verzamelen" (rappel)
herinneren. B. de ch ai n o n, teken van
peeskokerontsteking met „rijstkorreltjes";
bij druk op de zwelling voelt de vinger
een eigenaardig wrijvend geluid, dat enigszins herinnert aan het tegen elkander knarsen van de schakels van een ketting. B. d e
clapotement, B. de clapotage, B. de
f lot, klokkend, plassend geluid; bijv. bij het
schudden van een met vocht en gassen gevulde lichaamsholte (vgl. Succussio Hippocratis). B. de crag uemen t, krakend, knarsend geluid. B. de c u i r n e u f, gevoel en geluid als dat bij het plooien van nieuw leder;
het wordt bij palpatie en ausculatie waargenomen bij droge ontsteking van weiviiezen
(pleuritis sicca) door de wrijving der vergroeiingen tussen de beide bladen. B. d e
diable (Nonnengerausch; Nonne = diable
= bromtol), een gesuis aan de vena jugularis
interna by anaemie. B. de drapea u, wapperend uitademingsgeluid, doordat pseudomembranen of de plicae ary-epiglotticae in
beweging worden gebracht; soms bij larynxoedeem. B. d e fro u-f ro u, = „Iocomotief-
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geruis" bij pericarditis. B. de galo p,
harttonen met de rhythmus van een paardengalop ( — — ..,), le bij hypertrophia cordis, vooral links van het borstbeen, in de
tweede tussenribsruimte (T raube), 2e bij
nephritis (Pot a i n), 3e bij pericarditis
(B o u i I I a u d ), waarbij een korte toon worth
vervangen door pericarditisch wrijven. B.
de glouglo u, het klokkend geluid bij het
slikken door een vernauwde slokdarm of
(met amphorische klank) bij pneumothorax.
B. de mouch e, vliegengeluid = B. de
diable. B. de mouli n, molengeluid, metaalachtige geruisen bij pyopneumo-pericardium, als molenraderen in het water.
B. de piaulement, piepgeluid, bijv. bij
kloppende exophthalmus. B. de plui e,
het „regengeluid", dat men met de otoscoop hoort, als men lucht in het gezonde
oor blaast. B. de pot fele (Laennec),
geluid van een gebarsten pot, „Miinzenklirren", het sissend percussiegeluid als van
lucht, die door een nauwe opening ontsnapt; vooral bij percussie van oppervlakkig
liggende grote longholten, ook bij hersengezwellen, als de schedelbeenderen dun zijn
(bij kinderen), of verdund zijn en de schedelnaden verwijd. B. derip e, raspgeluid, raspend, zagend geluid. B. de rappe I, = B. de
caille. B. r ot at o i re, de systolische harttoon. B. skodique, zie Skoda, Aanhangsel.
Brustwandschleudern, zie Thoraxschleudern.
Brycomanie, zucht tot tandenknarsen.
Brygmus (40),(260, tandenknarsen.
Bubadenitis (Oc8i1v, klier), barbarisnne voor
bubo.
Buba's = Framboesia, zie ald.
Bubo, Fr. bu bon (poupoSv, liesklieren, liesstreek), zwelling der liesklieren, vooral bij
builenpest en zachte sjanker. B. acutu s,
hete bubo, zie B. consensualis. B. c I i m aticus, met koorts gepaard gaande klierzwellingen door een onbekend venerisch
virus, veeial bij scheepsvoik, dat uit de
Tropen komt. Syn. B. tropicus, lymphogranuloma inguinale, zie ald. B. con s ecutivu s, opvoigende bubo (populair „klapoor") bij weke sjanker. B. consensualis,
acute, pijnlijke zwelling der klieren tengevoige van het binnendringen van ziektekiemen in het vaatgebied der klieren.
B. indolen s, pijnloze bubo, bij chronische
huiduitsiagen aan de benen, vooral bij prurigo, maar het veelvuldigst als syphilitische
bubo. B. st r u m os us, kropachtige B., een
vorm van B. syphiliticus, die voorkomt bij
scrofuleuse of tuberculeuse personen, en een
diffuse zwelling der gehele liesstreek vormt.
Bu bon d'e mblee (eigenlijk onverwachte
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B.), een B. met ettering, die zich onverwachts vertoont, zonder dat een zachte
sjanker is opgemerkt. Bu bon satellite,
begeleidende B. (sat elle s, lijfwacht), de
primaire, syphilitische klierzwelling in de
nabijheid van de ingangspoort der besmetting. B. specificus (vgi. specifiek), = B.
indolens. B. tropicus, zie B. climaticus.
Bubonalgie (&Xyoc, pijn), pijn in de liesstreek.
Bubonenpest (D.) = builenpest.
Bubonocele (x)'pol , breuk), naar buiten gekomen liesbreuk.
BubOnulus (verkleinw. van bubo), lymphangitis dorsalis penis suppurativa; ontsteking
van het lymphvat op de rug van het mannelijk lid, waarbij zich kleine knobbeltjes vonmen, die veretteren en openbreken, waardoor sjankerachtige zweren kunnen worden
gevormd, zie Nisbet.
Bubus = Framboesia tropica.
Bucardie (poiic, rund; xcep8ia, hart), runderhart, sterke vergroting van het hart, door
uitzetting en hypertrophie; vgl. Cor bovinum.
Bucca (Lat.), wang; b u cca I i s, tot de wang
of het inwendige daarvan behorend. Facies
buccali s, de facies vestibularis (zie ald.)
van de kiezen.
Buccale reflex (Toulouse en Vurpas),
omhoogtrekken van de onderlip bij het
bekloppen van de bovenlip ter hoogte van
de fossa canina (zie aid.); komt bij krankzinnigen voor.
Buccinator, zie Musculus buccinator.
Buchstabenkeratitis (0. H a a b), (D, letterkeratitis), rechtlijnige, op letters gelijkende
troebelingen in het hoornvlies.
Bucnemia trOpica ((3o5c, rund; xviw.7], kuit),
benaming voor elephantiasis Arabum (zie
ald.), voorgesteld door Mason Goo d.
Buddhageburt (D ii hrsse n), = Buddhabevalling, laparo-colpo-hysterotomie (zie aid.),
door D. aldus genoemd, omdat Buddha
zonder weeen uit de rechterzijde zijner
moeder to voorschijn is gekomen.
Buffer-oplossing, een oplossing, die een
chemische reactie verhindert of matigt.
Deze werking wordt bufferen genoemd.
Sulam fever (B. is een eiland aan de kust van
Senegambie), gele koorts.
Bulbair (bijv. nw. van bulbus, zie ald.).
Bulbaire crisis, aanvallen van polsversnelling
en onregelmatige hartwerking, die bij zware
diphtherische verlamming voorkomen. B.
neuritis, ontsteking van de zenuwen, die
uit het verlengde merg ontspringen. B.
neurose (Oppenheim), = myasthenische paralyse. B. paralyse, verlamming
door ziekten van de zenuwcentra in het verlengde merg en de brug, hetzij acuut, door
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bloeding, embolie of thrombose, tengevolge
van druk door breuk of ontwrichting van de
bovenste halswervels, of door ontsteking
(acute bulbaire paralyse), hetzij chronische
(progressieve bulbaire paralyse) door voortgaande ontaarding der zenuwkernen van het
verlengde merg; minder vaak door samendrukking van het merg door chronische
zieke beenderen of gezwellen in de omgeving. B. paralyse zonder ontleedkundige
afwijkingen (asthenische B. paralyse), =-myasthenie (zie ald.). B. spraak, de spraak
bij verlamming der lip-, tong- en gehemeltespieren, vooral bij B. paralyse; de spraak
heeft een neusklank, alsof er een prop in de
mond zit. B. v e rsch ij n se I en, de verschijnselen bij B. paralyse.
Bulbitis, ontsteking van de bulbus urethrae
bij druiper.
BulbocavernOsus, zie Musculus b.
Bulbus (Lat.), bol, ui, bolvormig lichaamsdeel,
uivormige, plaatselijke aanzwelling of verwijding van een lichaamsdeel of kanaal. B.
aortae, het verwijde gedeelte der aorta
bij haar oorsprong. B. art. pulmonalis,
het overeenkomstige gedeelte der longslagader. B. d u o d e n i, het begin van het duodenum, dat aansluit aan de M. sphincter pylori
en op de ROntgenfoto zichtbaar is als een
ronde zwelling. B. medullae, het verlengde merg. B. ocu I I, de oogbol. B. o If act or i us, de elliptische verdikking aan het
v6Oreinde van de tractus olfactorius, de oorsprong der reukzenuw. B. pill, de haarbol
(wortel). B. urethrae, het verwijde achterste gedeelte van het sponsachtig lichaam der
urinebuis. B. venae jugularis inf., sup.,
de beide verwijdingen der inwendige strotader; de onderste achter het borstbeensleutelbeengewricht, de bovenste in het
foramen jugulare. B. v esti bulari s, sponsachtig lichaam van de voorhof der schede,
adervlechten aan weerszijden hiervan.
Bulbusverschijnsel (H. Haene I), ongevoeligheid van de oogbol voor druk, bij ruggemergstering.
Bulla, huidb'aar of -blaas, groter dan een
vesicula (zie ald.). B. et hmoidali s, een
sterk uitpuilende voorste zeefbeencel.
BullOsus, blaar- of blaasvormig, met blaarvorming gepaard gaande.
Bundeltakblock, Bundelblock (Eng. Bundle
branch block), een vorm van hartblock
(zie ald.) door stoornis in een tak van de
bundel van H i s, meestal een symptoom
van myocarditis.
Buphthalmos (pok, rund; Ocikcali.65, oog),
ossenoog, vergroting van de oogbol waarbij
het oog uitpuilt en de oogleden zich moeilijk
sluiten. Het is aangeboren, of in de jeugd
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verkregen ten gevolge van een primair of
secundair glaucoom; vgl. Hydrophthalmos.
Burette (Fr.), buis, van een aftapkraan en
een streepverdeling voorzien, ten gebruike
bij het titreren.
Burgemeestershals, sterke lymphadenitis
colli met periglandulair oedeem bij hevige
diphtherie.
Burning feet (Eng. brandende voeten) een
avitaminose door ontbreken van het pantotheenzuur: hevige pijn in de voetzolen met
afwijkingen aan de tong en de mondhoeken,
bij mannen aandoening van de huid van het
scrotum, bij vrouwen leucorrhoe, blepharitis, keratitis, soms neuritis optica retrobulbaris (kampogen, zie aid.).
Burn shock (Eng.), shock bij ernstige verbrandingen.
Burquisme, (naar de Parijse arts V. Burg,
1823-84), zie Metallotherapie.
Bursa (buidel, zak), meestal voor B. mucosa (zie beneden). B. a n s e r i n a, slijmbeurs
tussen pes anserinus en scheenbeen. B.
mucosa, slijmbeurs. B. om entails, buikvlieszak, begrensd van boven door lever en
middenrif, van achteren door de alvleesklier, van voren door het lig. hepato-gastricum en hepato-duodenale, de maag, de
twaalfvingerige darm, het lig. gastrocolicum, van onderen door de dwarse karteldarm en het darmscheil daarvan; het gat van
Winslow vormt de toegang tot deze
bursa. B. ovari ca, eierstokbeurs, plooi van
het buikvlies in het achterste blad van de
brede baarmoederband; bevat de eierstok. B. phaqnge a, kuiltje in het slijmvlies van de keelholte, in de middellijn, tussen de uitmondingen der tubae Eustachii.
B. praepatellaris, slijmbeurs aan de
voorzijde der knieschijf.
Bursitis, slijmbeursontsteking. B. calcare a,
slijmbeursontsteking met kalkafzetting. B.
phar5T n g e a, ziekte van Tornwaldt. B.
praepatellaris = hygroma praepatellare,
ontsteking der bursa praepatellaris.
Bursolfeth (XCD.oq, steen), beurssteen, concrement (zie ald.) in slijmbeurzen.
Butyrometer (Payrupov, boter), botermeter,
toestel tot bepaling van het vetgehalte der
melk.
ButyromOtrische methode (S a h I i-S e i I er):
men geeft de patient een soep van met vet
geroosterd meel en berekent, na uitheveling, uit de hoeveelheid van het in de maag
achtergebleven vet, hoeveel van de toegediende vloeistof uit de maag naar de darm
is gegaan en hoeveel maagsap is afgescheiden.
ByssinOsis ((iVaaoc, katoen), pneumonie cotonneuse (zie ald.) door inademing van
katoenstof.
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Calciumformolgel-reactie

C
C., in de chirurgie afkorting voor hats- (cervicale) wervel.
Ca, afkorting voor cathode.
Cactimen (Lat., top), zie Culmen.
Cachexia (xccxeUcc, slechte Iichaamsgesteldheid; xocx6q, stecht; Etc, gesteidheid),
steeds afnemende voedingstoestand met verval van krachten, als gevolg van verschillende
ziekten; bijv.nw. cac h e ct i s ch. C. afri can a= geophagie (zie aid.). C. carci no m atOsa, kankercachexie. C. exo p ht hi! mica, zie Morbus Basedowi. C. lymph at i ca
s. splenic a, zie Pseudoleukaemie. C.
m a I a r i c a, vernal van krachten ten gevolge
van chronische malaria. C. mercuriali s,
ten gevolge van chronische kwikzilververgiftiging. C. st rumipriv a, vgl. Struma. C.
thyreoprIva (p rivu s, beroofd), cachexie
na operatieve verwijdering der gehele schildklier; gaat gepaard met psychische stoornissen en verschijnselen van „operatief myxoedeem" (Kocher); zie Myxoedema, Athyreosis. C. s u p r a r e n a l i s, zie Morbus
Addisoni. C. t r Op i ca, zie Kala-azar.
Cachexie pachidermique (Fr., van cachexia
(zie boven) en mscx)c, dik; a&p ti,oc, huid;
Char cot), zie Myxoedema.
Cachexiereactie (B r i e g er), de remmende
werking van bloedwei tegenover het verteringsvermogen van pancreastrypsine is
verhoogd bij kankerlijders en andere cachectische patienten; syn. antitrypsine-reactie.
Cacochymie (zov.Oc, sap), slechte hoedanigheid der sappen; zie Dyscrasie, Cachexie.
Cacogeusie (yejacc, smaak), onaangename
smaakgewaarwording.
CacOsmia subjectiva (004 reuk), subjectieve gewaarwording van een onaangename
geur, door prikkels op een of andere plaats
van het centrum of de banen der reukzenuwen; ook bij druk op de mucosa, door
zwelling van het slijmvlies van de bovenneusgang.
Cacostomie (a761,1,m, mond), stank uit de
mond; syn. Foetor ex ore.
Cadaver, lijk.
Cadaverine (cadaver, lijk), een diamine
(G autie r) uit vlees, kippeneiwit of bloedeiwit; bij cystinurie (zie aid.) in de urine.
Formule: (NH 2) (CH 2) 5 (NH 2), pentamethyleendiamine.
Cadaverreactie, opgeheven mechanische en
electrische prikkelbaarheid der willekeurige
spieren.
Cadaverstand der stembanden, die stand
der stembanden, welke men gewoonlijk na

de dood aantreft, en bij het leven, als alle
spieren van het strottenhoofd verlamd zijn
(Zi e mssen). De ademhaling en het uitbrengen van een Hank brengen in die
stand geen verandering.
Caecitas, vgl. Coecitas.
Caecum, zie Coecum.
Ca.F.G.R. afkorting voor Calcium-FormolGel-Reactie, zie aid.
Cagoten, een stam in de Pyreneen met erfelijke voedingsstoornissen aan de handen,
voeten, nageis en het haarsteisel door overerving ; vermoedelijk speelt de meiaatsheid
hierbij een rol.
Caisson-ziekte (c a i s s o n, Fr., munitiewagen,
duikerkiok in de waterbouwkunde), door
de te viugge overgang uit de verdichte
lucht in de werkkamer van de duikerkiok in
de gewone atmosfeer ontstaan ziekteverschijnseien, berustende op het vrijkomen van
gasbeiietjes in het bloed. In de ernstigste gevallen plotselinge dood, in andere gevallen
veriamming der benen, uitgaande van het
ruggemerg waarin, door gas-emboli, vooral
in de witte stof versterf ontstaat.
Calimbre (Spaans), het beven en de kram.
pen bij kwikzilververgiftiging.
Cfilamus scriptOrius (Lat., schrijfpen), de
achterste hoek der ruitvormige groeve in de
vierde hersenkamer, waarvan de tekening
aan een schrijfpen met gespleten punt herinnert.
Calcaneodynie (oaow) , pijn), zenuwpijn in
het hielbeen.
Calcineus (ca I x, hiel), het hielbeen.
Calcar Avis (Lat.), „vogelspoor", verhevenheid aan de binnenwaartse wand van de
achterste hoorn van de zijwaartse hersenkamer, beantwoordende aan de diepe fissura
caicarina der hersenopperviakte.
Calcariurie, verhoogde afscheiding van kalk
in de urine.
Calciferol, Calcipherol, vitamine D2.
Calcif icatie, verkaiking.
CalcinOsis interstitialis (vgl. Interstitium),
„kalkjicht", afzetten van kalk in de interstitia der spieren nabij de gewrichten. C.
i nterverte bral is, hetzelfde in de tussenwervelschijven.
Calciumformolgel-reactie, een mengsel van
calciumchloride en formoi, gevoegd bij een
reeks sera, verdund in toenemende mate
met physiologische keukenzoutoplossing,
vormt bij des te sterker verdunning een
gel, naarmate zich meer y-globuline bevindt
in het serum (B. A. Verh ag e n).
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Calculex, calculus (verkleiningsvorm van
calx, kalksteen), steentje, ontstaande in
holten, kanalen of weefsels uit sedimenten,
ingedikte afscheidingen, etter en andere
stoffen die door ziekte ontstaan; vreemde
lichamen, afgesnoerde of ontaarde gedeelten
die verkalken, of wel bestaande uit bestanddelen der afscheidingen, zoals nier- en galstenen. C. bronchiili s, in de luchtwegen
uit ingedikt slijm ontstaande; C. fe Ileus
galsteen. C. p u l m 6n u m, longsteen, verkalkte tuberculeuze weefseldelen, die uitgehoest worden. Zie Phthisis calculosa. C.
renu m, C. vesi ca I i s, niersteen, blaassteen. C. sali vi I is, speekselsteen, ontstaat
door indikking en vermindering van het
speeksel, waarschijnlijk het gevolg van
catarrh van het mondslijmvlies.
Calculs entre deux eaux (Fr. stenen tussen
twee vloeistoffen), galstenen, die in de gal,
verzwaard door een contrastmiddel, te halver hoogte in de galblaas zweven en op de
Rontgen-foto, in staande houding genomen,
een horizontale schaduwlijn geven. Syn.
Cholesterin-Herdensteine.
Calcuttakoorts, zie Cantonkoorts.
Calenture (in het Eng. en Fr. van het Spaans
calentu ra, hete koorts), hevige, door
hitte der zon op de tropische zeeen veroorzaakte koorts met ijlen en onweerstaanbare
aandrang om in het water te springen.
Caliculus ophthalmicus (c a I i x, beker), oogbeker, de ingestulpte embryonale oogblaas.
Calidarium (Lat.), heet bad.
Callisection (Eng., van cal I u m, hardheid,
ongevoeligheid), proef op een levend dier,
dat vooraf ongevoelig is gemaakt.
Callophane (xocXX6c, schoon; cpccEvco, vertonen), een glasfilter, dat de zichtbare stralen
tegenhoudt, en alleen de ultraviolette doorlaat; om fluorescentie waar te nemen.
CallOsitas (zie Callus en Thyloma), eeltplek, plaatselijke verdikking van de hoornlaag der opperhuid.
CallOsus, calleus, eeltachtig noemt men verharding van kleine weefselgedeelten, zweren
enz.
Callus (Lat., eelt), de gezwollen beenmassa,
die op de plaats ontstaat, waar een beenbreuk
geneest. Men onderscheidt een uitwendige
of peri ost a I e callus, die een soort omhulsel van de breukplaats vormt, een inwendige, myelogen e, door toedoen van
het merg ontstaande callus, en een i n t e rmediai re callus, die door het vaatweefsel
der beenderen wordt gevormd. In de tussenstof van het aldus gevormde weefsel zet zich
kalk af, waardoor vaste beenstof, de d e f initieve callus, ontstaat. C. I u x Li rians
(Lat. luxurlo, weelderig zijn) overdadige
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callusvorming. C. s y p h i I it i c u s, zie Clavus
syphiliticus.
Calor (Lat.), hitte, de verhoogde warmte als
een der hoofdverschijnselen bij ontsteking.
C. mord ax, bijtende hitte, het brandend
hete gevoel der huid bij hoge koorts.
Calori, Ned. Indische benaming voor een uitslag, die in Indie door de hitte ontstaat;
„rode hond".
Calorie (Cal.), warmte-eenheid, de hoeveelheld warmte, nodig om 1 gram (kleine C.)
of 1 kg (g rote C.) water van 0 tot 1° C.
te verwarmen.
Calorimeter, toestel om de hoeveelheid calorieen te meten, die onder bepaalde omstandigheden ontstaan.
Calorisch, bijv.nw. van ca I o r (warmte),
o.a. voor ziekten, die door invloed van
warmte ontstaan; vgl. Nystagmus caloricus.
C. quotient der urine, de verhouding
van de verbrandingswarmte der urine tot
haar stikstofgehalte.
Calvaria (Lat.), schedeldak, het bovenste gedeelte van de schedel. Fr. c a l o t t e.
Calvities (Lat.), kaalhoofdigheid.
Calx (Lat.), hiel.
Calyx (xoat4,) kelk, nierkelk. Calyces
g ustatori i, syn. Gemmae, smaakbekers,
de eindorganen der smaakzenuwen in het
mondslijmvlies.
Cambriczwachtel (Eng.), stevige zwachtel
van katoenstof, genoemd naar de stad
Kamerijk.
Cameloide degeneratie = ovalocytose, zie
ald. (Omdat de kameel ovale bloedlichaampjes heeft).
Camera (Lat., kamer) anterior, voorste oogkamer. C. lucida (I ucidu s, helder), toestel, die aan de microscoop wordt aangebracht, waardoor, door middel van een prisma, het beeld op het tekenvlak worth geworpen, zodat men het kan natekenen.
C. o bscu ra (o bscuru s, donker), donkere
kamer.
Camisia f011ium (follis, Middeleeuws Lat.,
krankzinnig), dwangbuis.
Camphorismus, chronische kamfervergiftiging.
Campimeter (c a m p u s, veld), toestel ter
bepaling van het gezichtsveld.
Camptocormie (witarcco, buigen; xopti.k,
romp), een door psychische gebondenheid bij mindere militairen na oorlogsletsels (schok of verwonding) waargenomen
toestand, waarbij de romp voorover gebogen wordt gehouden, en aan pogingen
tot strekking weerstand worth geboden,
hoewel de beweeglijkheid in alle gewrichten
ongestoord is, en er geen spierkramp of
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verlamming bestaat en het Iichaam in liggende houding gemakkelijk wordt gestrekt.
Camptodactylie (xciv.mro), buigen ; adocraoq,
vinger) (L a n d o u z y), verkromming der
vingers bij jicht.
Canaliculitis (t a rsi), ontsteking van de uitlozingsbuizen der klieren van Meyboom in
het ooglid.
Canal iculus (verkleinw. van canali s), kanaaltje. Canaliculi carOtico-tympanici (carotis-trommelholtekanaaltjes), twee
fijne kanaaltjes, van de wand van de canalis
caroticus lopende naar de voorwand der
trommelholte; bevat de gelijknamige bloedvaten en zenuwen. C. chordaet yr m pan i,
kanaaltje der chorda tympani, van de benedenste opening van de canalis facialis naar
de achterste rand van de sulcus tympanicus
in de trommelholte. C. cochleae, slakkenhuiskanaaltje, van de ondervlakte der
pyramide van het slaapbeen naar de scala
tympani. Canaliculi dentales, tandkanaaltjes, straalsgewijs geplaatste fijne
kanaaltjes van de tandpulpa naar de buitenvlakte van het tandbeen. C. lacri males,
traankanaaltjes. C. m a s t o Id e u s, rotsbeenkanaaltje, van de fossa jugularis naar de
fissura tympano-mastoidea. Ca n a I i c u I i oss i u m, beenkanaaltjes. C. sphenoidali s,
wiggebeenskanaaltje, fijn zenuwkanaal, dat
uitmondt tussen de fossa scaphoidea van
het wiggebeen en het foramen ovate, en zich
binnen in het been verdeelt in een tak, die
naar de canalis pterygopalatinus loopt, en
een, die uitloopt op de naar de hersenen gekeerde vlakte der grote wiggebeensvleugels
en het ovate gat. C. t y m p a n i c u s, trommelholtekanaaltje, van de fossula petrosa
(ondervlakte der pyramide van het slaapbeen) omhoog naar de trommelholte, waar
het zich voortzet als sulcus tympanicus, die
over het promontorium loopt; het eindigt
op de voorste bovenvlakte der pyramide
van het slaapbeen.
Canalis (Lat.), kanaal. C. add u ct Orius
(H unter i), zie adductorenkanaal, loopt
tussen M. rectus medialis en M. adductor
magnus van de binnenvlakte der dij naar
de achtervlakte in de kniekuil. Canales
alveolares (maxillae), tandkaskanalen
der bovenkaak, van de C. infraorbitalis naar
de boventanden. Canales alveolares
(inf.), onderste tandkaskanalen, zie C.
mandibulae. C. Arinti i,,zie Ductus venosus
Arantii. C. auric uliri s, oorkanaal, vernauwd gedeelte van het embryonale hart
op de grens van de boezem. C. b as i p h ar 3'7'n g e u 5, wiggebeen-keelholtekanaal, achterste opening tussen de processus vaginalis en de ondervlakte van het lichaam van
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het wiggebeen aan de mediane zijde van de
C. pharyngeus; voorste opening aan de bovenwand der neusholte, aan de mediane zijde
van het foramen sphenopalatinum of in de
fossa pterygopalatina. C. ca rOt i c u s, van
het foramen caroticum ext. door de pyramide van het slaapbeen naar het foramen
caroticum int. C. car pi, handwortelkanaal,
tussen het ligamentum carpi transversum
en de buigvlakte van het handwortelgewricht. C. centrali s, centraal kanaal van
het ruggemerg. C. cervicis uteri, baarmoederhalskanaal; van de baarmoederholte
naar de schede. C. Clog u et i, zie C.
hyaloideus, C. condyloideus an t., voorste knobbelkanaal, zie C. hypog I Os s i.
C. condyloideus post., achterste knobbelkanaal, achter de beide achterhoofdsknobbels. C. crurali s, zie C. femoralis. Can ales di pl6ic i, diploekanalen, beenkanalen
voor de venae diploicae. C. fa cialis (F a Ilopi i), aangezichtszenuwkanaal, begint aan
de meatus acusticus internus en buigt zich
rechthoekig (geniculum can. fac.) naar het
foramen stylo-mastoideum. C. Fa I 16 p i i, zie
C. facial's. C. femoral's, dijkanaal, trechtervormige kuil naast de lacuna vasorum,
opgevuld met bindweefsel; de opening naar
boven en naar achteren heet annulus femorails, die naar beneden en voren fossa ovalis;
het kanaal vormt de weg voor dijbreuken
(hernia femoralis), C. Hunter i, zie C.
adductorius. C. hyalo fd e u s (v0(1(4, glas),
kanaal van het glasachtig lichaam, loopt van
de achtervlakte der lens naar de papil der
gezichtszenuw; syn. centraalkanaal van het
glasachtig lichaarn, bevat bij de vrucht de
arteria hyaloidea. Can al es h ypog lOssi,
ondertongszenuwkanalen, voor de beide
achterhoofdsknobbels. in het achterhoofdsbeen. C. incisivu s, snijtandkanaal, in de
tussenkaak, vlak achter de middelste snijtanden, van de mond- naar de neusholte.
C. infraorbitali s, onderoogskanaal, van
de bovenvlakte van het bovenkaaksbeen
naar de voorvlakte, dicht onder de benedenrand der oogholte. C. i n g u i n a l i s, lieskanaal, doorboort in de liesstreek de bulkbekleedselen, van achteren-zijwaarts naar
voren-middenwaarts, de beide openingen
heten liesringen (uitwendige en inwendige);
het kanaal vormt de weg voor liesbreuken
en bevat de zaadstreng, bij vrouwen het lig.
teres uteri. C. Lauthi --- C. Schlemmii. C.
mandibulari s, onderkaakskanaal, van het
foramen mandibulare naar het foramen mentale. C. muscul o-p eron a. e u s, spier-kuitbeenkanaal, tussen de M. flexor hallucis
longus en het kuitbeen ; vormt de weg voor
de art. en vena peronaea. C. m ü s c u I o-
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tubariu s, spier-oortrompetkanaal; begint
ter buitenzijde van het foramen caroticum
int. en loopt naar de trommelholte; een
benig tussenschot verdeelt het in semicanalis tensoris tympani (nl. het bovenste gedeelte) en semicanalis tubae auditivae. C.
n as olacrimali s, neus-traankanaal, van de
oogholte, tussen het voorhoofdsuitsteeksel
van het bovenkaaksbeen, het traanbeen en
de processus lacrimalis naar de onderste
neusgang. C. n aso pa I at in us, zie Canalis
incisivus. C. neurentèricus (ve5pov,
zenuw; gv-repov, darm), zenuw-ingewandskanaal, de plaats, waar bij het embryo de zenuwbuis in het achtereinde der darmbuis over-.
gaat. C. o b t u r at ó r i u s, kanaal van het verstopte gat, een opening in de membrana obturatoria, in de bovenste zijwaartse hoek;
vormt de weg voor de hernia obturatoria.
Can ales p a I at in i, gehemeltekanalen,
voortzettingen van de C. pterygo-palatinus.
C. petromastoideus, loopt door de
boog van de voorste booggang van het oor,
is bij voiwassenen meestal geoblitereerd,
maar brengt soms nog het anthrum in verbinding met de hiatus subarcuatus. C.
phar3'rn g e u s, keelholtekanaal, van de
ondervlakte van de proc. vaginalis van het
wiggebeen naar de processus sphenoidalis
van het gehemeltebeen. C. po plitèus,
kniekuilkanaal; van de kniekuil, tussen de
beide hoofden van de M. soleus, naar de
diepte. C. pterygoideus (Vidii), vleugelbeenkanaal, tussen de beide wortels van
de processus pterygoideus van het wiggebeen; achterste opening onder de lingula
sphenoidalis, voorste boven het begin van
de sulcus pterygopalatinus. C. pteryg op a I at in u s, vleugelbeengehemeltekanaal,
tussen voorvlakte van de proc. pterygoideus
van het wiggebeen, gehemeltebeen en
bovenkaaksbeen naar het gehemelte. C.
radicis de rrt i 5, tandwortelkanaal, voortzetting der tandholte in de wortel. C.
reLlnien s, zie Ductus reuniens. C. sacra1 i s, heiligbeenskanaal, doorboort het heiligbeen van boven naar beneden. C. Schle mm i i, zie Sinus venosus sclerae. Can a I es
semicircular-es ossei, benige halvecirkelvormige kanalen in het inwendige gehoororgaan. C. spiralis c6 chlea e, spiraalvormig kanaal in het slakkenhuis van het
inwendige gehoororgaan. C. spiralis mod loll, spiraalvormig kanaal van het binnenste slakkenhuis. C. tibialis ant., voorste
scheenkanaal, op de membrana interossea
cruris; bevat de art. tibialis antica. C.
verte brills, wervelkanaal, gevormd door
de reeks der foramina vertebralia. C. V i d ian us, zie C. pterygoideus. C. zyg °ma-
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t i c u s, jukbeenskanaal, van het foramen
zygomatico-orbitale naar het foramen zygomatico-faciale en -temporale.
Canalisatie, het doorgankelijk worden van
een thrombus of embolus door het naar binnen groeien van nieuw gevormde vaten.
Cancellatie, (Lat. cancell i, tralien), de vorming van spongiosa-weefsel.
Cancer (Fr. en Lat.), kanker, C. a d e u x,
kanker van twee in nauwe gemeenschap
levende personen. C. a q u at i c us, waterkanker; zie Noma. C. en cuir as s e (Fr.
borstharnas), uitbreiding van kankerknobbels over de borstoppervlakte. C. G a I e n i
(cancer hier in de betekenis van kreeft),
zeshoofdig doekverband voor het hoofd.
C. p y r et icus (Trups-r6q, koorts), met hoge
koorts gepaard gaande (lever) kanker.
Canceroloog, kanker-onderzoeker.
Cancroide (ca ncer en etaoc, gelijkenis),
vlakke huidkanker van het plaveisel-epitheel;
syn. carcinoied).
CanIcola-koorts, ictero-haemorrhagische hepatitis met koorts verwekt door leptospira
canicola van de hond.
Caninus (Lat., tot de hond behorend), zie
Dens caninus en Musculus caninus (levator
anguli oris).
Canities (Lat., van can us grijs), het grijs
worden; zie Poliosis.
Cannabismus, verslaafdheid aan lndische hennep (haschisroes, Arab. h a ; i ').
Cantheima, zie Endothelioma adiposum.
Canthoplastiek (xcni,a6c, ooghoek), operatief
herstel van een ooghoek na scheiding van
de gedeeltelijk aan elkander gegroeide oogleden (V. Ammo n).
Canthotomie, doorsnijding van de canthus
externus.
Canthus, (xava6c), ooghoek, intern us en
externus.
Cantonkoorts, syn. Calcuttakoorts, zie Ziekte
van V. d. Scheer (Aanhangsel).
Candle (Fr., van het Lat. ca nnul a, verkl.
van canna, riet), buis, de buis waardoor
na tracheotomie de patient ademhaalt; holle
naald op spuiten.
Caoutchoucbekken, osteomalacisch bekken;
vgl. Osteomalacie.
Capaciteit (c a p a c i t a s), bevattingsvermogen.
H a r t-C., inhoudsmaat, omvang der hartholten. K o o I z u u r-C., de hoeveelheid koolzuur, die het bloed kan binden, en die bij
coma diabeticum en acidose meestal is verminderd. V i tal eC., de hoeveelheid lucht,
die men uit de longen, na een zo diep mogelijke inademing, kan uitademen.
Capillair, betrekking hebbend op haar, fijne
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vaatjes of kanaaltjes; vgl. Bronchitis capillaris.
Capillaire apoplexieen, kleine, puntvormige
bloedingen, C. b r e u k, haarbreuk, spleetbreuk, beenbreuk zonder uiteenwijking
der beenstukken. C. e ct as ie (ixs-eiNci.),
uitrekken), verwijding der haarvaten, sietzij
aangeboren (naev us vascu lOsus, wijnvlek), hetzij als gevolg van een langdurige
stoornis in de bloedsomloop. C. e I e ct rom é t e r (Lippman n), toestel tot meting
van kleine potentiaal-verschillen (tot 0,95
Volt). Hij bestaat uit een rechtopstaande,
ten dele met kwikzilver gevulde buis, die
van onderen in een spits toelopende haarbuis overgaat, welke in een vat met verdund zwavelzuur is gedompeld; de werking
berust hierop, dat de oppervlaktespanning
van het kwikzilver op de plaats van aanraking met het zuur toeneemt, als er een
electrische stroom doorgaat, door polarisatie van die stroom, zodat het kwikzilver
een grotere ruimte moet opzoeken en
in de buis omhoog gaat. C. pots, een
roodheid, die vooral aan de nagels zichtbaar wordt bij de samentrekking van het
hart, en bij de uitzetting weder verdwijnt;
vnl. bij insufficientie van de aortakleppen.
Capillaria (nI. vasa; capillu s, haar), haarvaten, de fijnste vertakkingen van bloedvaten in de organen; ook de fijnste takken
der lymphevaten, galvaten enz. worden zo
genoemd.
Capillariteit, de verschijnselen, die het gevolg zijn van de wederkerige werking van
vaste en vloeibare stoffen, indien deze
laatste zich in nauwe buizen of spleten bevinden.
Capilli (Lat.), de haren (van het hoofd).
Capillitium (Lat.), het hoofdhaar.
Capistratio (Lat., het aanleggen van een
muilkorf), = phimosis; zie aid.
Capistrum (Lat., toom, muilband), kinverband, zwachtelverband om de schedel en
de onderkaak.
Capitium (Lat.), hoofdverband; mutsvormig
verband van een Brie- of vierhoekige doek
(c. quadrangulare of triangulare).
Capitulum (Lat.), hoofdje, afgeronde verdikking van het uiteinde van een been, bijv.
C. costae, ribhoofdje, C. humeri, gewrichtsknobbel aan de benedenste epiphyse
van het opperarmbeen, C. mandibulae,
het gewrichtshoofd van het gewrichtsuitsteeksel der onderkaak. C. rid i i, spaakbeenhoofdje, C. stiped is, stijgbeugelhoofdje, grenzende aan de processus lenticularis van het aambeeid.
Cappacismus (xdurnoc, de letter k), verkeerde
uitspraak van de letter k.
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Capsula (verkleinwoord van capsa, doos,
omhulsel), kapsel, capsule, omhulsel. 1. (in
de ontleedkunde), een vlies, dat een of
ander deel of vocht insluit, beurs. C. ad ipets a (ren is), vetkapsel der nier. C. art iculiri s, gewrichtsbeurs, beursband, het
vlies, dat de beide gewrichtsuiteinden tezamen omgeeft. C. externa (Burdach),
een band van witte stof, die het corpus
striatum ter zijde en naar voren omgeeft.
C. fi b rOs a (G I i ss o n i i), het bindweefsel,
dat in de lever de vertakkingen der poortader omgeeft. C. fi b rOs a re n i s, de gladde,
nauw aansluitende bindweefsellaag onder
de C. adiposa. C. g lo meru lae, de kapsels,
die de nierkluwentjes omhullen. C. intern a, a. de witte massa tussen nucleus caudatus en nucleus lentiformis (pars frontalis)
en tussen nucleus caudatus en thalamus
opticus (pars occipitalis) (Bu rd ac h); de
plaats, waar zij ombuigt heet g en u, knie;
b. een peesblad, dat de voorste uiteinden
der rechte oogspieren omsluit (M otais).
C. lentis, lenskapsel, omhult de lens van
het oog. C. nuclei den tit i, de witte stof
rondom de nucleus dentatus van de kleine
hersenen. C. renalis = C. adiposa. C. synoviil is, = C. articularis. C. TenOni =
fascia bulbi. 2. (in de artsenijbereidkunde),
omhulsels voor geneesmiddelen, die slecht
smaken, of waarvan men wenst, dat zij eerst
in een bepaald gedeelte van het spijsverteringskanaal tot oplossing geraken. Caps u I ae am y la ceae, stijfselkapsels voor
poeders (ouwels). Caps u I ae gelatin os ae, gelatine- of lijmkapsels voor vloeistoffen. Capsulae ceratinOsae, hoornkapsels voor geneesmiddelen die in de dunne
darm moeten vrijkomen. Caps u lae gelatinOsae formalinatae, syn. glutoide,
desmoide, geloduraatkapsels, bereid van gelatine, die in formaline hard is gemaakt; lossen moeilijk in maagsap, gemakkelijk in alvieessap op. C. operculitae (operculu m, deksel), gelatinekapsels met deksel.
Capsulaire verlamming, verlamming bij letsel in de capsula interna.
Capsules surrenales (Fr.), bijnieren.
Capsulitis, kapsel-ontsteking, a. van de capsula Tenoni; syn. tenonitis, periophthalmie,
b. van de capsula Glissoni; syn. perihepatitis.
Capsulorraphie (kpi, naad), kapselnaad, in
het bijzonder verkleining van de gewrichtskapsel van het schoudergewricht door het
kdichtnaaien van een plooi, bij habituele
schouderontwrichting.
CapsulOsis labyrinthi, naam, voorgesteld in
plaats van otosclerose.
Caput (Lat.), hoofd. ook: verdikt uiteinde van
verschillende lichaamsdelen, bij spieren het
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gedeelte bij de oorsprong, bij beenderen
het naar het Iichaam toe (proximaal) gelegen
uiteinde. C. co I i, het wijde begin van de
karteldarm, nl. de blinde darm. C. galeit u m (g a I e a, helm), de gelukshelm of liever
het kind, dat „met de helm" (nl. de nog
ongescheurde eivliezen) geboren is. Volgens
het volksgeloof brengt dit geluk aan, en
zal ook een schip, waarop zulk een helm
aan de mast gespijkerd is, veilig varen.
C. galliniginis (gallinago, snip), syn.
colliculus seminalis, verumontanum. C. M ed 6 sae (Medusa had slangen in plaats van
hoofdhaar), straalvormig rondom de navel
geplaatste oppervlakkige huidaderen, welke
op een hindernis in de poortaderbloedsomloop wijzen; syn. cirsomphalus. C. n at ifO r m e (nates, de billen), het uitpuilen
van de knobbels der voorhoofds- en wandbeenderen bij kinderen met erfelijke syphilis.
C. nuclei cau d it i, het voorste deel van
de nucleus caudatus. C. o b I fq u u m scheef
hoofd, asymmetrie van de schedel; syn.
scoliosis capitis. C. O bstipum (o bst ip u s, scheef), scheve hals; vgl. Torticollis. C.
plan ti r e, voetzoolhoofd, het hoofd van
de m. quadratus plantae. C. p rog eneum
(rp6, voor; yevug, kaak), hoofd met vooruitspringende onderkaak. C. q u ad rat u m,
vierkant hoofd, de hoekige schedel van sommige kinderen met Engelse ziekte, waarbij
de knobbels van de voorhoofds- en wandbeenderen sterk uitkomen. C. su cced ineu m (su cced e re, in iemands plaats
treden), hoofdgezwel, geboortegezwel, de
buil, die bij vele pasgeboren kinderen op de
schedel wordt gezien en bestaat uit oedeem
onder de schedelhuid tengevolge van stuwing. C. t a I i, het voorste deel van het
sprongbeen.
Carbolgangreen, het afsterven van weefsels
na inwerking van carbolzuur.
Carbolismus, chronische vergiftiging met
carbolzuur.
Carbolismus cutineus = carbolgangreen.
Carbolmarasmus, vgl. Marasmus; verval van
krachten, met brakingen en duizelingen
ten gevolge van langdurig verbinden met
carbol.
Carbonisatio, verkoling, hoogste graad van
verbranding.
Carbtinculus (verkleinw. van ca r bo, kool,
wegens de vaak voorkomende zwarte verkleuring), karbonkel of negenoog, een
groep dicht bijeenstaande furunkels (bloedvinnen) met neiging tot uitbreiding; goedaardige karbonkel, in tegenstelling met
anthrax (C. contagiOsus s. malignus).
Carcinocierma pigmenteisum (Lang en
Pollitze r), een chronische vorm van huid-
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kanker, waarbij uitgebreide plaatselijke
verzweringen ontstaan, met vuil-zwartgrauwe verkleuring van de gehele lichaamshuid.
Carcinogeen, wat carcinoom verwekt.
Carcinoied, omschreven nieuwvorming van
kankerachtige bouw; syn. cancroide.
Carcinoma (xupxtvcoti,oc, van Itapxi.voq, kreeft),
kankergezwel, kankerzweer, een kwaadaardig gezwel, dat gekenmerkt wordt door
atypische epitheliumwoekering en steeds
uitgaat van epithelien, klier- of dek-epithelium, ook van epitheel in misvormingen,
bijv. teratomen. Het C. bestaat uit de sterk
woekerende epitheliumtepels (Zapfen) en
strengen, welke het parenchym van het
gezwel vormen in spleten van voorhanden
of nieuw ontstaan bindweefsel, dat het
stroma vormt; vgl. Cancer, Cancroied,
Epithelioma. C. adenom at Os u m (Ocai)v,
klier), kanker met klierachtige bouw. C.
(s c r oti) asbOlicum (316f3oXo5, roet),
schoorsteenvegerskanker, roet- of teerkanker; vooral. aan de balzak ontstaande door
langdurige inwerking van roet of teer, ook
de paraffinekanker der paraffinearbeiders
behoort hiertoe. C. c a u I iflOr e, bloemkoolgezwel, gezwel met onregelmatige,
meer of minder gekloofde oppervlakte,
vooral aan de baarmoederhals. C. c e n t r a l e,
c. uitgaande van een tand (Eng.: carcinomatous odontome). C. co 1 lo id es (x6)aoc,
lijm), = C. gelatinosum. C. cri b rOsu m,zie
Etat crible. C. cylindroce Ilulire, cylinderepitheelkanker, soms weke, knobbelige
gezwellen, uitgaande van cylinderepithelium
der slijmvliezen en van klierepithelium (C.
adenomatodes.) C. cylindrom atOs u m,
vgl. Cylindroma. C. desmoplisticunn,
(a.ti,o,y, band; nAo'cm-co, vormen), scirrhus,
harde bindweefsel- of vezelkanker, met hard,
vezelachtig stroma en weinig kankercellen.
C. fung 6s u m, paddestoelvormige kanker.
C. g e I at i n Os u m, geleikanker, met geleiachtige of colloiede ontaarding der kankercellennesten. C. g i g a n t o c e I I u I a r e, gezwel met buitengewoon grote epitheelcellen,
C. medullir e, mergkanker, week gezwel
met zeer veel kankercelparenchym en zeer
dun stroma. C. muciparum s. myxoanat 6 d es, kanker, waarbij het stroma veel
slijmweefsel bevat. C. papillire, vlokkenkanker, vlokvormige woekeringen, die uitgaan van het epitheel van slijmvliezen (maag,
blaas), soms ook van de huid. C. p h ys a I 1feru m (cpuacatc, blaas), kanker met blaasjesvormige cellen. C. p Ian oce I I u lire,
plaatepitheliumkanker, kwaadaardig epithe'loom, huidcancroied, voorkomende op de
huid en op de met plaatepitheel gedekte
6
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slijmvliezen van de mondholte, de slokdarm, de schede en de baarmoeder, en bestaande uit wratachtige en knobbelige gezwellen, met grote, uit polymorphe plaatepitheelcellen opgebouwde epitheelstrengen, die gekenmerkt zijn door verhoorning
der kankercellen (cancroiedparels); syn.
Cancroied. C. s a r co m at Od es, kanker,
moeilijk of niet van sarcoom te onderscheiden ; vgl. Sarcoma. C. scirrh6sum (vgl.
Scirrhus) = C. desmoplasticum. C. tubul 6s u m, zie C. adenomatosum. C. vill Os u m,
zie C. papillare.
CarcinOmatophoble, kankervrees.
Carcinosarcoom, a. gemengd gezwel uit een
zelfstandig ontstaan carcinoom en sarcoom.
b. sarcomateuse woekering van het stroma
bij kanker, of kankerachtige ceiwoekering
bij sarcoom.
Carcintrnis, kankerziekte; meer in 't bijzonder
kanker van uitgebreide weefseldelen, bijv.
van de borstwand (Fr. cancer en cuirasse).
Carcinus ebtirneus (e b u r n e u s, ivoorhard,
van ivoor), = Scleroderma (zie aid.).
Cardia (xocp8Ect, hart, maagmond), maagmond, de plaats waar de siokdarm in de
maag overgaat.
Cardiaal, op het hart betrekking hebbende.
C. asthma, cardiale dyspnoea, asthma,
benauwde ademhaling, ten gevolge van
hartaandoening.
Cardiacus, wat tot het hart behoort, bijv.
(remedia) card i ac a, geneesmiddelen voor
het hart; het woord words soms ais zeifst.
nw. voor hartiijder gebezigd.
Cardiagmos, = CardiObolos.
Cardialgie, maagneuralgie, soms ook voor
pijn in de hartstreek gebezigd. Syn. gastralgie, gastrodynie, hyperaesthesia ventricuii. C. pancreatica (Hu 1st), angina
pectoris bij ziekte van het caudate gedeelte
van het pancreas.
Cardinaal (cardo, gen. cardinis, deurscharnier, het punt waarom alles draait,
de hoofdzaak), hoofdzakeiijk. Card inale
pu nten, de brand-, hoofd- en knooppunten van een samengesteid lenzenstelsel.
C. sap pe n, zie Humores. C. versch ij n s e I,
het voornaamste verschijnsel ener ziekte.
C. ad e re n, bij de foetus de twee grote
aderstammen die aan de achterwand der
lichaamsholte omhooggaan, het bioed uit
de oernieren, de wervelkolom en de buikwand opnemen en zich in de streek van
het hart met de strotaderen verenigen.
Cardkibolos (136Xoc, worp), hartklopping, syn.
cardiagmos, cardiopalmos.
Cardiocele (x11X7), breuk), hartbreuk, ligging
van het hart buiten de borsthoite.
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Cardiocentese (x.evrilatc, het steken), punctie
van het hart.
Cardiodecorticatie, verwijdering van het
pericardium bij pericarditis adhaesiva (Delorme, zie Aanhangsel).
CardiOgmus (xccpauoylik, maag- of hartpijn),
1. maagpijn; 2. hartpijn met hartkloppingen ; syn. Cardioboios. C. s t r u m o s u s,
ziekte van Basedo w.
Cardiogram (ypOcti+coc, letter, schrift), de door
toesteilen opgetekende kromme van de
hartstoot; vgl. Electrocardiogram.
Cardiographie, het opnemen van een kromme
van de hartstoot met de Ca rdiog raaf (het
toestel).
CardiOlysis (XOcnq, losmaking) (B rauer
1902), kunstbewerking om het hart los te
maken bij chronische adhaesieve mediastinopericarditis.
Cardionialacie (11cactxioc, weekheid), hartverweking door spierontaarding.
Cardiomegalie, een groot hart. Zie ook
Glycogeenziekte.
Cardiometer (Roy en A d a m), toestel tot
bepaling van het „slagvolume" als mast
van de arbeid van het hart.
Cardioneurose, zenuwaandoening van het
hart.
Cardioi3mentopexie (7rigLc), vasthechting,
aanhechting van het omentum aan het hart,
ten einde anastomoses te doen ontstaan, die
de toevoer van bioed bevorderen naar het
hart.
Cardiopilmos (rrakt6c, heftige beweging), =
Cardiobolos.
Cardiopathie (ncic,aoc, het iijden), hartaandoening.
Cardiophoon ((p6v-i, geluid), microphoontoestel om de harttonen enz. aan vele toehoorders tegelijk te doen horen (Linienstei n).
Cardioplegie (70,7)y-i), slag), plotselinge hartverlamming.
Cardiopneumatische beweging (L andois),
het opzuigen en uitstoten van lucht door
de longen tengevoige van hare verwijding
bij de samentrekking van het hart en hare
samentrekking bij de verwijding hiervan.
Cardiopneumatisch geruis, hart-longen-geruis (Pot a i n), reutelgeruis in de longen,
ontstaande doordat enkele gedeelten bij de
verwijding van het hart onder verschillende
druk staan en de lucht hierdoor in- of uitgaat.
Cardiopneumopexie, aanhechting van een
long aan het hart.
CardioptOsis (Tc-caiaLq, het vallen) (D e t e rm an n), lage stand van het hart, ais onderdeel der enteroptose; ook, grote beweeglijkheid van het hart.
Cardiopunctuur, het insteken van een naaid
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in het hart, bij dierproeven, om de beweging
van het hart na te gaan.
Cardiorrhexis (MK), verscheuring), verscheuring van de hartwand.
CardiosclerOse = myocarditis fibrosa.
Cardioscoop, toestel van A. G ra h a m
As h e r en F. E. Haecke r, waarmee men een
electrocardiogram niet meer photografisch
behoeft vast te leggen, maar het direct kan
zien.
Cardiospismus (a7rocay.Oc, kramp), kramp van
de maagmond en het onderste deel van
de slokdarm.
Cardiosphygmograaf (J a q u e t), toestel om
gelijktijdig de pots van de slagader en de
ader en de stoot van het hart op te nemen;
vgl. Sphygmograaf.
Cardiosympathisch reflexverschijnsel, mydriasis, exophthalmus en eenzijdig zweten
in het gebied van de N. trigeminus, door
prikkeling van de haissympathicus bij harten aortaziekten (M i s c h en Lech n e r).
Cardiotonica, nl. re med i a, middelen tot
versterking van de kracht van het hart.
Cardiovasculair, wat op hart en vaten betrekking heeft.
Cardiovolumetrie (R u m m o, 1900), meting
van de omvang van het hart.
Carditis (I. F. Davi s, 1808), hartontsteking,
ongeveer overeenkomend met myocarditis;
vgl. Pancarditis.
Carezza (It. Streling) onnatuurlijke geslachteIijke vereniging, zodat bij een Iangdurig
samenzijn beide partijen den orgasmus (zie
ald.) vermijden.
Caries (Lat.), beeneter, voortwoekerende verzwering van beenzelfstandigheid; gaat zij
met ettering gepaard, dan noemt men dit
C. humid a, vochtige beeneter; is de
etter nog niet naar buiten doorgebroken,
C. si cca, droge beeneter; oorzaak meestal
tuberculose, soms andere infectieziekten
of verwonding. C. a rt iculOru m, zie
Arthrocace. C. d é n t i u m, langzame verwoesting van het glazuur en het been der
tanden, het „rotten" der tanden. C. necrOti ca, beeneter, waarbij grotere of
kleinere stukken (sequesters) van het been
worden losgestoten; vgl. Necrose.
Carina (Lat., kiel van een schip), uitstekende
rand of kam van een been of kraakbeen. C.
epig lOtti ca, de kam op de middellijn van
het kraakbeen van het strottenklepje. C.
nasi, de smalle ruimte tussen de agger
nasi en de binnenzijde van de benige neusring.C.urethrilis(vaginae), het ondereinde van de columna rugarum anterior der
schede.
Carminativa, nl. remedia (carmin o, wol
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kaarden, reinigen), middelen, die het afgaan
van winden bevorderen.
Carnificatio (caro, gen. carn is, vlees3
fa ci o, maken), verandering in vlees. C.
pi, I m 6 n i 5, de taaie en betrekkelijk vaste
hoedanigheid van het donkerrood gekleurde
longweefsel bij atelectasis en chronische
longontsteking; hierbij is de long zeer
bloedrijk en het bindweefsel tussen en in
de longblaasjes gewoekerd; vgl. Hepatisatio,
Splenisatio; syn. carnisatio.
Caro, vlees. C. luxOri an s, wild vlees,
sterk woekerende granulaties in een wond.
C. quadrata Sylvii ----. M. quadratus
lumborum.
CarOticus, bijv. nw. van carotis (zie Arteria
carotis), zie Glomus caroticum, Tuberculum
caroticum en Plexus caroticus.
Carotinise, een enzym, zie Carotine.
Carotine (Lat., ca r ot a, peen), een stof voorhanden in melk en allerlei groente, worth
in de lever door carotinase omgezet in
vitamine A. Syn. Provitamine A. Ook wordt
vitamine A zelf wet C. genoemd .
Carotinespiegel, gehalte van het bloed aan
carotine (zie aid.).
Carotinoide, 1. in kleur gelijkend op carotine, 2. chromolipoiden nauw verwant met
carotine.
Carpaal, tot de handwortel behorend.
CarpholOgia (x4cpoc, spaan, viok; Aeyco,
lezen), vlokken plukken; vgl. Crocidismus,
Floccilegium.
Carphologie genitale (L e F u r) of sexuelle
(Be rau d), vgl. Carphologia; het in bewusteloosheid plukken aan de geslachtsdelen
bij hersenverwondingen; dodelijk teken.
Carpometacarpale reflex (B e c h t e r e w,
1903),vingerbuiging bij het bekloppen van de
proc. styloideus radii of ulnae of de handrug, bij spastische verlammingen.
Carpopedile krampen, (Lat., pes, genit.
pedis, voet) tonische, van tijd tot tijd zich
vertonende krampen van het hand- en voetgewricht bij kinderen met tetanie en bij te
sterke werking der glandulae parathyreoideae.
Carpus (xocp7c6c), handwortel; bestaat uit acht
beenderen in twee rijen. De bovenste rij
bestaat, van de spaakbeenzijde of gerekend,
uit: 1. schuitbeen, os naviculare, 2. maanbeen, os lunatum, 3. driehoeksbeen, os
triquetrum, 4. erwtbeen, os pisiforme: de
benedenste rij uit: 1. het grote en 2. het
kieine veelhoekige been, os multangulum
majus et minus, 3. het kopbeen, os capitatum, 4. het haakbeen, os hamatum.
Carreau (Fr. vierkante plaat), benaming voor
tuberculose der ingewanden en der darmscheilklieren, zo genoemd omdat de buik-
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wand bij deze aandoening vaak zo hard is
als een plank.
Carrefour sensitif (Fr. carrefour, viersprong), gevoelsviersprong, het achterste
deel der capsula interna, waardoorheen de
geleidingsbanen !open voor gevoels- en zintuigsindrukken (C h a r co t).
Cartiligo, m y. cartiligines, bijv. nw.
cartilaginOsus, kraakbeen. Cartilagines alares majores, grote neusvleugelkraakbeenderen. C a rt i lag i n e s
alares m i n ores, kleine neusvleugelkraakbeenderen, drie kleine onregelmatige stukjes kraakbeen in het achterste gedeelte der
beide neusvleugels. C. arytaenoid ea
(dcp&rat,voc, kan), gietkankraakbeen achter
het strottenhoofd, aan weerszijden boven
de plaat van het ringkraakbeen. C. corn icu I at a (Lat., gehoornd), klein elastisch
kraakbeen aan de punt der C. arytaenoidea.
C. c r i cold ea (xpExoq, ring), ringkraakbeen
van het strottenhoofd, onder het schildkraakbeen. C. cuneiformis (cuneus, wig),
wigvormig kraakbeen, aan weerszijden in
de plica aryepiglottica. C. epicti les
(incotT6q, bijgevoegd), = C. sesamoidea
nasi. C. epig !Ott i ca, het kraakbeen van
het strotklepje. Carti lag i nes interarytenoideae, = C. sesamoideae. C. Jaco bson i, = C. vomero-nasalis. C. linguae,
= septum linguae. C. meatus acCistici
exte rn i, gootvormig kraakbeen, dat de
voor- en benedenwand van de uitwendige
gehoorgang vormt. C. m ucronata (m ucro, een soort zwaard), = C. xiphoidea. C.
n as i I at e ra I e s, zijdelingse neuswandkraakbeenderen, dunne, driehoekige platen.
C. q u ad ran guldri s, vierhoekig kraakbeen, het kraakbenige neustussenschot,
C. Santorini, = C. corniculata. C. septi
n as i, kraakbeen van het tussenschot van
de neus, tussen ploegschaarbeen en loodrechte plaat van het zeefbeen. Ca r ti lag in es s esa m o id eae, sesam-kraakbeentjes,
kleine stukjes kraakbeen in de stembanden.
C. sesamoideae nasi, 1 of 2 stukjes
kraakbeen tussen C. nasi lateralis en C.
alaris minor. C. thyreoide a, schildkraakbeen, vormt het voorste bovenste gedeelte
van het strottenhoofd. C. trianguliris
n as i, driehoekig kraakbeen van de neus =
C. nasi lateralis. C. t ri an g u lir i s carpi,
id. van de handwortel, de kraakbeenschijf
in het onderste gewricht tussen spaakbeen
en ellepijp. Cartilagines tracheales,
de van achteren geopende kraakbeenringen
van de luchtpijp, 16-20 in getal. Ca rt ilagines triticeae (triticum, tarwe),
tarwekraakbeentjes, kleine stukjes kr. in het
lig. hyothyreoideum laterale. C. t u bae au-
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ditivae, kr. van de oortrompet (van E u stachiu s), die van de trommel- naar de
keelholte loopt. C. vo met.. o-n asa I i s,
ploegschaarneuskr., kleine kraakbeenstrook,
vlak boven de spina nasalis ant., ter weerszijden tegen het C. septi nasalis aanliggend.
C. Wris berg i, = C. cuneiformis.
Cartincula (van caro, vlees), vleeswratje,
gebezigd voor allerlei kleine vlezige verheffingen, soms ook polypen of omschreven
zwellingen, waarin follikels, van het slijmvlies
der vrouwelijke geslachtsdelen; vroeger de
rode stukjes slijm in de ontlasting bij dysenterie (lotio carnea). Ca runcul ae hy m en a I es s. m y rt HO r m es, myrtekrans, wratachtige overblijfselen van het verwoeste
maagdevlies. C. I a c r i mil i s, traanheuvel,
een hoopje druifvormige smeerklieren in de
binnenste ooghoek, dat een kleine rode
verhevenheid vormt in de halvemaanvormige
plooi van het bindvlies. C. mam m i I liri s,
tepelvormig wratje = bulbus olfactorius.
C. sublingualis, wratjes ter weerszijden
van het tongtoompje, waarin de uitlozingsbuizen der glandula submaxillaris en sublingualis uitmonden. C. urethrae (Bau g i n i),
= colliculus seminalis.
Carus (xcipoq, vgl. Arteria carotis), zeer diepe
slaap, doodsslaap, coma.
Caryoblasten, zie Erythroblasten.
Caryockten (xdcpuov, kern; xinoc, cel), kernen
bevattende rode bloedlichaampjes.
Caryokinese (lapoov, noot, kern; xEvIlacq, beweging), indirecte kerndeling; vgl. Mitosis
en Monaster.
Caryoliise (XOacc, oplossing), oplossing van
de kern, het verdwijnen der kernen bij
necrose, waaraan voorafgaat het verlies van
hun vermogen om kleurstoffen op to nemen.
CaryomitOsis, zie Mitosis.
Caryoplasma, de inhoud van de celkern.
Caryorrhexis (frigt,g, verscheuring), verbrokkeling van de kernen bij weefselnecrose.
Cascademaag (c a s cad e, Fr., waterval), een
vorm van zandlopermaag, in het midden
geknikte maag, waarbij het cardia-gedeelte
zich omhoog buigt.
Caseificatie, verkazing.
Caseine, kaasstof, het voornaamste eiwitlichaam in de melk, een phosphor bevattend
nucleo-albumine, hetwelk bij toevoeging van
leb stolt (stremt); dit berust waarschijnlijk
op afscheiding van paracaseine, die, in
verbinding met kalk, neerslaat.
Caseosen (C h i t t e n d e n), de albumoseachtige lichamen, die bij de spijsvertering
uit caseine ontstaan.
Case6sus, kaasachtig.
Casque (Fr., helm) neurasthenique, het ge-
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voel van druk op het hoofd bij neurasthenische patienten.
Castratio (Lat.), ontmanning, operatieve verwijdering van een of beide zaadballen of
eierstokken. Cast rate nste m, de hoge
stem van in de jeugd, voor de manbaarheid,
ontmande personen, bij wie de stemverwisseling achterwege blijft.
Casts (Eng. afgietsels), afgietsels van de
binnenruimte van ingewanden, zoals de
luchtpijp, de bronchi, de nierbuisjes: renal
casts, urinecylinders; waxy casts, wascylinders.
CatabiOse (xoc-raf3Ecoac5), het verbruiken van
de levende stoffen. Catabiotische processe n zijn dus alle verrichtingen van het
levende organisme, in tegenstelling van de
bioplastische of opbouwende (We i g e rt).
Catabolismus (xaToc(304, omverwerping),
bijv. nw. cat abolisc h, het uiteenvallen van
samengestelde scheikundige verbindingen
in het organisme. Deze term is bij de Engelsen, Fransen, Amerikanen en Italianen gebruikelijk. In de Duitse literatuur wordt
het Dissimilation genoemd.
Catachonie (xccraxwvelSo), versmelten), het
terugkeren van een weefsel uit de toestand
van epanorthosis (zie aid.) naar die van
hypoblema (M. H e i d e n h a i n), hetgeen bijv.
geschiedt bij het terugtrekken van een
pseudopodium; vgl. ook Protomeren.
CatadicrOot, catapolycroot (xocs-dc, omlaag;
xpoTeco, kloppen), benaming voor de polskromme als haar afdalende tak twee of meer
verheffingen bevat; vgl. Dicrotismus.
Catadidymus (8C8upc, tweeling), algemene
benaming voor dubbele misgeboorte, die
van boven met elkander vergroeid zijn; vgl.
Anadidymus.
Catafactor, het verlies aan calorieen per
cm 2 oppervlakte van de bol van de catathermometer (zie aid.).
Cataglosse (Fr., van yXi5aacc, tong), tongspate!, om de tong omlaag te drukken.
Cata-index, de catafactor (zie aid.), per secunde berekend.
Catalasegetal (Van Thienen, 1917), het
aantal grammen waterstof-superoxyde, dat
door de catalase van 1cm3 bloed wordt onticed.
Catalase-index, het catalasegetal, gedeeld
door het aantal millioenen rode bloedlichaampjes per mm 3 bloed.
Catalasen, fermenten, die uit waterstofperoxyde zuurstof vrijmaken; komen o.a. in de
lever voor.
Catalepsie (xcmikicinic, het beetpakken), starzucht, zinvang (Bauwen s); het actief
vasthouden van een passieve stand der
lichaamsdelen; een ziekteverschijnsel, waar-
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bij, onder vermindering of opheffing van het
bewustzijn, de spieren de toestand van
samentrekking behouden, waarin zij bij het
begin van de aanval verkeerden, en aan veranderingen, die men in de houding der
lichaamsdelen brengt geen weerstand wordt
geboden, (tenzij men deze plotseling tracht
aan te brengen) en deze delen de stand behouden, welke men hun gegeven heeft
(wasachtige buigzaamheid, fiexibilitas cerea).
Verschijnsel van hysterie, van ziekten der
kleine hersenen en sommige zielsziekten,
vooral dementia praecox en melancholic;
kan ook door hypnose, chemische middelen
en hersenverwondingen worden teweeggebracht.
Catalyse (xourc'auctq, ontbinding), de versnelling (of verlangzaming) van een scheikundig
proces door de aanwezigheid van een vreemde stof (cataiysator).
Catamenia (xoc«, tijdens; wh y, maand), het
maandelijkse, de stonden.
Catamnese (gevormd naar analogie van anamnese), het ondervragen naar de vOOrgeschiedenis ener ziekte na afloop van de
waarneming.
Catapisma (xtrroaro'caaw, bestrooien), vgl.
Empasma.
Cataphorese, cataphorisch (xceTcupopeiv, medevoeren), die werking van de eiectrische
stroom, door welke, indien de stroom door
een electrolyt wordt geleid, die zich in een
poreus vat bevindt, vloeistof van de positieve naar de negatieve pool wordt bewogen.
Hiermede kan ook piaatseiijke drenking van
weefseis met geneesmiddelen worden verbonden. Vgl. lontophorese.
Cataphorie, vgl. Heterophorie.
Cataplisma (xocrc'cractowx, zalf), warme pap;
vgl. Epithema, Fomentum. C at a p las m e
i nstantane (Fr.), onmiddeiiijk voor het
gebruik gereed catapiasma, bestaande uit
lagen watten, die gedrenkt zijn met een
afkooksel van zeewieren (voornl. focus
crispus) en na het drogen tot de dikte van
kaarten worden samengeperst; tot gebruik
behoeft men ze slechts in heet water te dompeien (Leliêvre).
Cataplexie (xcrthrkrgcq, het neerslaan),
schrikverlamming, bewegingloosheid door
schrik; ook bij narcolepsie; zie aid.
Cataracta (door de Salernitaanse school
ingevoerde benaming, van xcc-rocppCocrtIc,
vaideur of waterval, in verband met de
Arabische benaming die dezeifde betekenis
had; de oude benaming UrrOxuatc, is geheei in
onbruik geraakt); de grijze staar (verwant
met staren), iedere gehele of gedeeiteiijke
vertroebeiing der lens van het oog. De staar
bevindt zich of in de lens zeive (C. lentic u-
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'iris), Of in de Ienskapsel (C. ca ps ulari s),
din beide (C. capsulo-lenticularis). C.
ac c r ét a, vastgegroeide staar, vergroeiing
van de staar met het regenboogvlies. C.
arido-siliquita (aridus, dor; siliqua,
peul), droge schilstaar, C. met verdikking
der kapsel en schrompeling van de inhoud.
C. calcarea s. g Ipse a, kalkstaar, door afzetting van cholesterine en kalkzouten krijtwit tot geel gekleurde staar. C. cent rills,
troebeling van het middengedeelte der lens,
meestal aangeboren. C. co mpli cata, bijkomende staar, gevolg van andere ziekten
van het oog (keratitis, iridocyclitis, chorioiditis, retinitis, glaucoma). C. co rt i cal is
posterior et anterior, voorste en achterste schorsstaar, ster- of rosetvormige
troebeling in de voorste of achterste schorslaag, bij algemene stofwisselingsziekten,
zoals jicht en suikerziekte. C. c Sfsti ca,
blaasstaar, bolronde vervorming der lenskapsel, waardoor de lens de vorm ener
blaas aanneemt. C. d u ra, harde staar. C.
fluids s. lactea s. bursita, vloeibare
staar, vervloeiing en melkachtige troebeling
der lens bij overrijpe staar. C. fusifOr m is,
spoelvormige staar, troebele lijn, die in de
as der lens van de voorste naar de achterste
pool loopt en zich in het midden spoelvormig verdikt. C. h ype r mat a ra, overrijpe
staar, volkomen uiteenvallen der troebele
lens tot een pap; de oppervlakte der lens is
gelijkmatig gekleurd — als de lens geheel
vloeibaar is geworden — of vertoont punten
en vlekken in plaats van de gewone straalvormige tekening. C. mat LI ra, rijpe staar,
rijp voor operatie, volledige troebeling der
lens, de straalvormige tekening nog zichtbaar. C. memb ran ice a, vliezige staar, de
lens is door indroging tot een dun, ondoorschijnend vliesje geworden. C. mollis,
zachte staar. C. morg ag nian a, staar met
vervloeide schorslaag en beweeglijke, donker gekleurde kern. C. nitans, drijvende
staar, volkomen loslating der lens. C. nigra
s. brun es ce n s, zwarte of bruinachtige
staar, volledige sclerose der lens, waardoor
deze in een donkerbruine, hoornachtige
massa verandert. C. nucl ea r i s, kernstaar,
dichte, gelijkmatige troebeling in de centrale
gedeelten der lens. C. perinucl ea r i s
(zonularis), grijze schijfvormige troebeling voor en achter in de lens, terwijl de
kerngedeelten doorschijnend blijven, de
veelvuldigste vorm bij kinderen, meestal
aangeboren, soms verkregen (Engelse ziekte). C. polaris (ant., post.), poolstaar,
troebeling der lens aan de voorste of achterste pool, meestal aangeboren. C. p u n c t a t a,
stippelstaar, fijne witte of blauwachtige
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puntjes, gelijkmatig over de lens verdeeld
of in de voorste schorslaag tot een groep
verenigd. C. py ram idalis, pyramidevormige staar, voorste poolstaar, waarbij
het troebele gedeelte uitpuilt in de voorste
oogkamer of zelfs het hoornvlies bereikt.
C. se cunda ri a, nastaar, troebeling der
resten van de lensschors, die bij de staaroperatie zijn achtergebleven, ook door
plooiing of ontsteking der lenskapsel. C.
se nili 5, ouderdomsstaar, C. spüri a, onechte staar, troebeling der lens, doordat
zich ontstekingsproducten er op afzetten.
C. tremula en tremulans (tremo, sidderen), sidderstaar, door verscheuring der
zonula ciliaris (Zinnii) ontstaat een luxatie
der lens, zodat het regenboogvlies en de
staar bij bewegingen heen en weer gaan. C.
t u m és c e n s, zwellende staar, vermeerdering der troebeling met zwelling der lens.
C. viridis, groene staar, sclerose van de
kern, waarbij deze bij daglicht groenachtig
van kleur schijnt. C. zon u lir i s, zie C.
perinuclearis.
Catarrhaal, bijv. nw. van catarrhus. C at a rrhaleontsteking = catarrhus. C. pneum o n i e = bronchopneumonie.
Catarrhe sec (L aenne c), droge catarrh,
chronische bronchitis met kwellende hoest
doch met weinig of geen afscheiding.
Catarrhus (xoc-rdcppooc, van xxrappeco, omlaag.
vloeien), catarrh, ontsteking van een slijmvlies, welke met afscheiding van veel slijmachtig serum, en afstoting en vorming
van epitheel en ettercellen gepaard gaat; de
naam is oorspronkelijk van toepassing op
de catarrh van het neusslijmvlies, waarbij,
volgens de vroegere voorstelling, het vocht
„afvloeit" uit de hersenen, door de zeefplaat van het zeefbeen. C. aest iv u s, zomercatarrh, hooikoorts, hooiasthma, het eerst
beschreven door Bostock in 1819, een
aandoening die met lichte koorts gepaard
gaat, bij personen, die daartoe aanleg hebben, als zij zich hebben blootgesteld aan de
inademing van stuifmeel, voornl. van grassen;
de toxalbuminen van het stuifmeel vormen
de ziekteoorzaak. C. autumnal' s, herfstcatarrh, soortgelijke aandoening, doch later
in het jaar voorkomend. C. b ronchialis,
gastricus, intestinalis, vesicalis,
enz., vgl. Bronchitis, Gastritis, Enteritis,
Cystitis, enz. C. e pi demi cu s, griep,
influenza. C. equorum epizoOticus,
heersende catarrh bij paarden, goedaardige
droes = coryza contagiosa equorum, adenitis
equorum. C. fa uciu m, catarrh der keelholte. C. suffocativus (suffocare, stikken), bronchitis acutissima met hevige verstikkingsverschijnselen. C. v e r n a I i s, voor-
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jaarscatarrh (van het oogbindvlies), syn.
conjunctivitis vernalis. C. verru cos u s
ventric ull, wrattige maagcatarrh = kat
mamelonne, zie aid.
Catastaltiek (vgi. Peristaltiek), schoks- of
stootsgewijze voortbeweging van de inhoud van spierachtige buizen, bijv. de
siokdarm, in tegenstelling met de spiraalsgewijze voortbeweging door peristaitiek
(0. Rosen bach).
Catathermometer xocrdc, omlaag; vgi. Thermometer), thermometer, die erop is ingericht, de tijd te meten, vereist voor een
bepaalde dating der temperatuur.
Catathim (xoc-cci, omlaag ; ‘auti.65, ziel), depressief (zie Manisch-depressieve krankzinnigheld) (H. W. Maier). C. den ken, gedachten, die onder de invioed staan van wensen,
vrezen enz., b.v. in de droom.
Catatonie (xomi-covoc, gespannen), spanningswaanzin, het verschijnsel bij sommige vormen van krankzinnigheid (paranoia, epiiepsie, dementia paralytica, doch vooral dementia praecox), dat langdurige act ieve spierspanningen ontstaan, soms zodanig, dat alle
beweging ophoudt (catatonische stupor),
soms afgewisseid met eentonige bewegingen
(stereotypie, automatismus, verbigeratie).
Wil men de stijve iedematen passief doen bewegen, dan verwekt dit tegenbewegingen
(negativismus), (Kahlbaum 1874); het
woord wordt ook veel gebruikt in de betekenis van een ondervorm van dementia
praecox.
Catatropismus, negatief tropismus (zie aid.).
Catelectreitonus, zie Electrotonus.
Catgut (Eng.), draad van schapendarm, geL droogd en in bepaalde vioeistoffen bewaard,
tot afbinding van vaten of tot het aanieggen
van naden in dieper geiegen weefseis.
Catharsis (xcfc,9.cepar.g, reiniging; oorspr. door
afvoermiddeien), = cathartische methode.
Cathirtica, nl. r e m e d i a (xce,hcp-nx6c, reinigend), middeien ter bevordering der
ontiasting, meer bijzonder middeien van
middeimatige sterkte, tussen laxantia en
drastica in.
Cathartische methode, behandeiing van lijders aan neurasthenia en hysteria door hen
vrij te laten uitspreken, waardoor onderdrukte voorstellingen, die met een bepaalde
gemoedsstemming gepaard gaan, den iijder
bewust worden, vooral aangaande gebeurtenissen op gesiachteiijk gebied, die hij heeft
doorieefd, en die dan door „abreagieren"
onschadelijk worden gemaakt (F r e u d,
B r e u e r). Vgl. Psychonalyse.; syn. catharsis.
Catheter (xoc,h-L-4, lets wat naar beneden
wordt geiaten (G alenos), buisvormig instrument, dat men in een der kanaien van
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het Iichaam, meestal door de urinebuis in
de biaas brengt om deze te ledigen of om
vioeistoffen daarin te spuiten (hiertoe bezigt men een c. a double courant, met
twee evenwijdige buizen, zodat de vioeistof terstond weer kan afvioeien). De c.
wordt vervaardigd van week caoutchouc
(c. van NI e I at o n), van zijde overtrokken
met lak (eiastische c.), van glas of van metaal.
C. a demeur e, zie Dauerkatheter. Cat h eterkoo rts, zie Febris urethraiis, Urosepsis.
Catheterismus, het inbrengen van de catheter naar de regelen der kunst. C. I a r y n g i s,
het invoeren van een catheter in het strottenhoofd, om` kunstmatige ademhaiing uit
te voeren of een vernauwing te verwijden;
vgi. Intubatie. C. posterior s. retrourethrilis (J. Hunter, 1787, Brainard 1849), achterwaarts catheterisme,
het inbrengen van een catheter in de urinebuis van de biaas uit, nadat men punctie
(aanboring) van de biaas heeft doen voorafgaan, bij verwondingen of ondoorgankelijke vernauwingen der urinebuis. C. to bae
E u st achi i, het inbrengen van een catheter
door de neus in de keeimonding der tuba
Eustachii, om iucht in de trommeihoite te
biazen.
Cathisophobfe (xOct.at.c, het zitten, 9005,
vrees) angst om te biijven zitten; vgi. Acathisie.
Cathode (xciaoaoq, de weg naar beneden), de
electrode, waardoor de positieve electrische
stroom de geleider veriaat, de negatieve
electrode of negatieve pool. C. st rale n,
stralen, die in buizen van Crooke en dgl.
van de cathode uitgaan, en, hoe ook de
anode geplaatst is, rechtuit naar de overzijde van de buis gaan; waarschijnlijk bestaan zij uit stoffelijke deeltjes, die met
negatieve lading van de cathode afgeslingerd
worden (vgl. Electronen). C. scho k, spierschok (spiercontractie), die ontstaat, als
men de cathode, als prikkelingselectrode, op
een spier plaatst (cathodesluitingsschok,
C. S. S.), of daarvan verwijdert (cathodeopeningsschok, C. 0. S.), of wel terwijl
men de electrische kringloop sluit of breekt,
terwijl de anode op een willekeurige andere
plaats met het lichaam in aanraking blijft;
vgl. Anode.
Citochus (xc'rcs-oxoc, vasthoudend), een soort
catalepsie (zie aid.); slaapzucht met open
ogen.
CatOptrisch (xduccorrpov, spiegel), zo heet het
onderzoek van het oog door middel van
verschijnselen van weerspiegeling; vgl. Dioptrisch.
Cauda (Lat.), staart. C. equina (e q u u s,
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paard), paardestaart, de zenuwwortels van
de lenden- en heiligbeensvlecht, die, nadat
zij to voorschijn zijn getreden als een bundel evenwijdig lopen. C. nuclei caud at i,
het onderste deel van de nucleus caudatus.
Caudad, staartwaarts; bij ontleedkundige
plaatsbepaling.
Cauclalis, tot de staart behorend, naar de
staart of het achtereinde van het lichaam toe
liggend.
Cauda-symptoom, gevoelloosheid van perk
naeum, scrotum, penis, achter- en binnenzijde der dijen (Eng.: riding breeches anesthesic, rijbroek-gevoelloosheid) met neuralgieen en al of niet verlamnningen van beenspieren.
Cauditus, voorzien van een staart, zie Nucleus.
Ciudex (Lat., boomstam), de hersenstam.
Causa (Lat.), oorzaak. C. eff icien s, de oorzaak, welke de uitwerking ten gevolge
heeft. C. finili s, een op een doel gerichte
oorzaak, ter onderscheiding van een oorzaak met een toevallige, niet vooraf bedoelde
uitwerking.
Causial, oorzakelijk, de oorzaak betreffend;
vgl. Conditionalisme.
Causilgia (xoci5cnc, het branden ; nyoc, pijn),
brandende pijn door overgevoeligheid der
huid, vooral bij verwondingen. Syn. Verschijnsel van Weir-Mitchell (1864).
Causaliteit, Causalnexus (D.) (n ex u s, samenhang), de oorzakelijke samenhang.
Catisticum, cauterium (xccucs-rt,x6v,xau-ci)p Loy,
brandijzer), brand- of bijtmiddelen; de eerste worden cauteriu m actuale, (werkelijk brandmiddel) genoemd, de laatste ca uterium potentiate (mogelijk brandmiddel). Het C. actuale bestond vroeger in een
gloeiend ijzer (ferrum canden s); thans
gebruikt men instrumenten, die door brandende dampen (thermocauter) of door de
galvanische stroom (galvanocauter) gloeiend
zijn gemaakt; vgl. Paq ue I i n, Aanhangsel.
Causticus (xcwas-tx6c), brandend, bijtend.
Cautelae (Lat.), voorzichtigheidsmaatregelen.
Cauterisatie, de aanwending van cauteria
ter verwoesting (verschroeiing van weefsels).
Cautery-punch (Eng.), brandpons, een galvanocauter, waarmede de sluitspier van de
blaas bij gedeelten kan worden „weggeponst" (j. R. Caul k).
Cava (ca v u s, hol), zie Vena cava. C a v at r e c h t e r, trechtervormige spierbundel,
afkomstig van de rechter harteboezem,
aan de uitmonding der beide holle aderen.
Caverna (Lat.), holte, in 't bijzonder in de
longen, ontstaan door bronchiectasie of
door verzwering, met name bij tuberculose
of gangreen der longen; syn. Vomica.
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Caverne-verschijnselen, holteverschijnselen;
tympanitische of amphorische percussieklank, „bruit de pot fele', klankwisseling,
bronchiaal of amphorisch ademhalingsgeruis.
Cavernitis, ontsteking der sponsachtige lichamen (corpora cavernosa) van het mannelijk
lid.
Caverneima, zie Angioma cavernosum.
Caveraisus (Lat., holten bevattend), sponsachtig, caverneus. Caverneus weefsel bestaat uit een geraamte van elastische vezelen, die bloedhoudende holten omvatten.
Vgl. Corpora, Angioma.
Cavernotomie, het uitsnijden van een caverne
uit de long.
Civitas (Lat.), holte, uitholling. C. g I e n o idilis scapulae, de gewrichtsvlakte van
het schouderblad. C. I u n a t a s. sigmo id ea
major, = incisura semilunaris ulnae. C.
lunita s. sigmoidea minor, = incisura semilunaris radii.
Cavite close, „gesloten holte", een Franse
benaming voor het eerste tijdperk der
perityphlitis, waarbij de inhoud van het
wormvormig aanhangsel niet kan ontwijken.
C. c. m e n i n g é e (Fr.), afgesloten, met etter
gevulde holte onder de hersenvliezen.
avum (Lat.), holte, uitholling. C. a bd 6mini s, buikholte. C. art i cu lire, ge;
wrichtsholte. C. conchae, het onderste
deel der oorschelp; vgl. Cymba conchae.
C. crani i, schedelholte. C. denti s, tandholte, pulpaholte. C. Do ug Iasi, vgl.
Excavatio. C. epidu ri I e, de lympheruimte
tussen het harde hersenvlies en de schedel.
C. ischiorectile, diepe, met vet gevulde ruimte onder de must. levator ani,
tussen de anus en de zijwand van het kleine
bekken. C. Meckeli i, = C. semilunare. C.
m e d i ast inal e, middelvliesruimte, zie Mediastinum. C. medullar e, mergholte der
lange beenderen. C. o ri s, mondholte. C.
pectoris, borstholte. C. pericardi i,
holte van het hartezakje. C. peritone i,
buikvliesholte, de ruimte tussen de Ingewanden en het buikvlies. C. phar kn g i s
keelholte; het bovenste gedeelte, boven het
zachte gehemelte, heet neuskeelholte (C.
phar yrn g o-n asil e), het onderste gedeelte keelstrottenhoofdholte (C. p h a r y ngolar 3'T ngeu m). C. pleurae, borstholte,
C. praeperitoneale s. Retzii, met
los bindweefsel gevulde ruimte tussen
het buikvlies en de voorste buikwand,
waarin de blaas, als zij sterk gevuld is, omhoog stijgt. C. recto-uterinum, C.
rectovesicile, zie Excavatio. C. sem k
I u n ix e (M ecke I i i), uitholling van de
schedelbodem, waarin het ganglion semilu-
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pare ligt. C. se pt i pe I I ti ci d i, holte van het
doorschijnend tussenschot; gedeelte van
de fissura longitudinalis cerebri aan de
ventrale zijde van het corpus callosum.
C. su barach noi dal e, spinnewebvliesruimte, de ruimte tussen het spinnewebvlies en de oppervlakte der hersenen. C.
su bd u rile, de ruimte tussen het harde
en het zachte hersenvlies. C. Lite r i, baarmoederholte. C. vési c o-u t e r in u m, zie
Excavatio. C. v a g i n al e, kleine spleetvormige ruimte tussen de bladen van de schederok van de teelbal.
Cebocephalie (x.7)C3oq, een apensoort;xecpccX4),
hoofd), aangeboren misvorming, waarbij de
ogen dicht bijeenstaan, de neus slechts
is aangeduid en een klein neusgat bezit,
het gehemelte smal is; vgl. Arhinencephalie.
Cele (xipoi, breuk, zwelling), in verbinding
met andere woorden (hydrocele, arthrocele) ter aanduiding van breuken of zwellingen.
Celer (Lat.), snel; vgl. Pulsus celer.
Celiac (Eng.) = Coeliac, zie Coeliacus.
Cella media, middencel, pars centralis ventriculi lateralis.
Cellula(e) (verkleinw. van cella), kleine hake,
cel. C. axis ram i fi c at a e (vgl. Ascylinder),
zenuwcellen van het ruggemerg, waarvan
de neuriet zich vertakt in de grauwe stof.
C. cal i ci f6 r m es, (Lat., cal ix, beker),
bekercellen. C. co I i, zie Haustra. C. co mm issu ra les, zenuwcellen van het ruggemerg, waarvan het neuriet zich door de witte
commissuur naar de voorste zijstreng der
tegenovergestelde zijde begeeft. C. et hm oi d a les, dunwandige holten in de
beide zeefbeenlabyrinten. C. funi cu lire s,
strengcellen, zenuwcellen van het ruggemerg, waarvan het zenuwuitsteeksel loopt
in een der mergstrengen. C. j u xt as i n u ales, cellen van het rotsbeen, die daarbuiten
zijn komen te liggen, nabij de sinus. C.
mastoideae, de holten in het tepelbeen,
die met de trommelholte in verbinding
staan; zie Antrum mastoideum. C. m u ciparae (m ucus, slijm), slijmcellen. C.
pneumaticae tubariae, holten van
het rotsbeen in het kanaal voor de tuba Eustachii. C. rad iculares, wortelcellen; zenuwcellen van het ruggemerg, waarvan het
neuriet naar de gevoels- of bewegingswortels trekt. C. r o I an d i cae, zenuwcellen van de stof van R o I an do (zie Aanhangsel) van het ruggemerg. C. tym pan icae, holten in de benige bodem der trommelholte.
Cellulaire pathologie (V i r c h o w), de leer
van de verandering der cellen als grondbe9insel der ziekte.
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Cellulise, een enzym, dat cellulose hydraliseert. Syn. Cytase.
Cellules rhagiocrines ( P am, barst, spleet;
xpivco,scheiden, onderscheiden), = clasmocyten, zie ald.
Celltili-fugaal of -petaal, van een cel af- of
daarnaartoe voerend.
Cellulitis, ontsteking van het onderhuidse
celweefsel. Syn. Fibrositis.
Celluleisus, cellen bevattend; zie Tela.
Cement (c a e m e n t u m, metselsteen; thans:
in water hard wordende mortel), in de ontIeedkunde het vaatloze beenweefsel, dat
de tandwortels omgeeft. Syn. tandkit, s u bstantia ossea. Cementschurft, handeczeem der metselaars. Cement pasta, zie
D re u w (Aanhangsel).
CementoblastOma, cementcima, gezwel
door woekering van het cement van een
tand.
Cenencephalocele (xev6c, leeg: vgl. encephalocele), eenvoudige hersenbreuk zonder
vochtige inhoud. (H eine ke).
Cenophobie (cp6Poc,-, vrees), angst voor ledige
ruimten.
Cenotoxine (xevOco, uitputten), een stikstof
bevattend vergif van zeer samengestelde
aard, door We icha rd ontdekt in het
lichaam van vermoeide dieren, waardoor
volgens hem de verschijnselen der vermoeiheid worden te voorschijn geroepen.
Centese (xevtico, steken, in verbindingen, =
punctio.
Centraal, in het middelpunt gelegen. Ce nt raa I kan aa I, kanaal midden door het
ruggemerg, uitgaande van de vierde hersenkamer (Canal's centralis). Centrale gleuf, gleuf tussen de voorhoofds- en
wandbeenskwabben der grote hersenen;
syn. Sulcus Rolandi. Centrale galvan i s at i e, galvanisatie met een grate cathode
in de maagkuil, de anode 2 minuten aan
het voorhoofd, 2 minuten in de nek, 5
minuten aan de hals-sympathicus, gevolgd
door labiele galvanisatie van het ruggemerg.
Centraal „HOhlengrau", de grijze stof,
die de hersenkamers bekleedt en zich daaromheen bevindt; voortzetting van de grijze
stof van het ruggemerg, (het centrale
Rahrengrau"). Centraal lichaampje,
zeer klein lichaampje, dat naast vele celkernen (vooral ei- en zaadkernen) in het protoplasma wordt gevonden en bij de bevruchting en kerndeling van groat belang is;
syn. centrosoma, centriolum, richtingslichaampje, poollichaampje. Ce n t raa I kwa bj e, het voorste, geheel bedekte gedeelte
van de monticulus der kleine hersenen.
Centraal zenuwstelsel, centraal gedeelte van het zenuwsteisel, oorsprong der
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periphere zenuwen; bij de gewervelde dieren worden daartoe de hersenen en het ruggemerg, soms ook de sympathicus gerekend.
Centrale plooien, de plooien der grote
hersenen, die voor en achter de centrale
gleuf liggen.
Centre median (Fr.), centraal gelegen grijze
stof in het achterste gedeelte van de thalamus opticus.
Centrifugaal (c e n t r u m, middelpunt ;fug i o,
vlieden), zich verwijderend van een (middel)punt.
Centrifugale kracht, de zogenaamde „middelpuntvliedende" kracht, die een lichaam,
dat om een punt draait van dat punt tracht
te verwijderen in de richting der raaklijn.
Centrifugale zenuwen, zenuwen, die
prikkels van het centrale zenuwstelsel naar de
peripherie voeren, dus bewegings-, afscheidings- en remzenuwen (efferente zenuwen).
Centrifuge, toestel, dat o.a. dient om de
vaste deeltjes in een vloeistof (de neerslag der urine bijv.) door middel van de
middelpuntvliedende kracht snel bijeen te
drijven, voor het microscopisch onderzoek.
Het aanwenden van dit toestel heet ce ntrifugeren.
Centripetaal (p et o, zoeken, naar iets streven), zich naar een middelpunt begevend.
Centripetale kracht, de „middelpuntzoekende" kracht, tegengesteld aan en,'even groot
als de middelpuntvliedende; zij tracht een
lichaam, dat om een punt draait, daartoe
te doen naderen. Centripetale zenuwen, zenuwen, die prikkels van de peripherie naar het centrale zenuwstelsel
voeren, de zintuigs- en gevoelszenuwen
(afferente zenuwen).
CentrosOma, zie Centraal lichaampje.
Centrum (Lat.), middelpunt, a. in de ontleedk.,
C. n er vOsu m Wi llisi i, ganglion solare.
C. semiovale Vieussenii s. Vicq
d'Azy r, de witte stof der grote hersenen,
zoals men die op een horizontale doorsnede ter hoogte van de bovenvlakte van
de balk ziet. C. tendine um, zie Diaphragma. b. in de physiologie, een plaats in
het centrale zenuwstelsel, die een bepaalde
verrichting beheerst. C. a n o-s pi n a I e,
in de conus terminalis van het ruggemerg;
beheerst de sluitspier van de aars. C. c i I i ospinale (B u d g e), in het benedengedeelte
van het halsmerg en het bovengedeelte van
het ruggemerg; beheerst de m. dilatator
pupillae, m. tarsalis sup. en m. orbitalis. C.
geni to-s pi nal e, in de conus terminalis;
beheerst de erectie en ejaculatie en de
samentrekking der baarmoeder. C. v es ico spi nil e, in de conus terminalis; beheerst

Cephalotomie

de sluiting en de lediging van de blaas; enz.
enz.
Cephalea, cephalaigia (xepoaccia en xepcaccXyEa.), hoofdpijn.
Cephalhaematocele (xepockh, hoofd; vgl.
Haematocele), met aderlijk bloed gevuld
gezwel aan de schedel, dat met de sinus
van het harde hersenvlies samenhangt.
Cephalhaemateima (vgl. Haematoma), hoofdbloedgezwel bij pasgeboren kinderen; bloeduitstorting tussen de beenderen en het
pericranium (C. e xt ernu m), of, zeldzamer,
tussen de beenderen en het harde hersenvlies (C. intern u m). In tegenstelling met
het caput succedaneum (zie aid.) overschrijdt
het nooit een beennaad; syn. Ecchymoma
capitis, Thrombus neonatorum. C. sp6rium
s. subaponeurciticum, weiachtig exsudaat onder de huid- en spierlaag van het
hoofd.
Cephilicus, tot het hoofd behorend, bijv.,
arteria of vena cephalica.
Cephalitis, = encephalitis.
Cephalocele, hoofdbreuk, het naar buiten
komen van delen van de schedelinhoud door
een gaping in de schedel.
Cephalo-cholesterol-flocculationtest
(Eng.), zie Hanger in het Aanhangsel.
Cephalesdynie (686v7), pijn), rheumatismus
der hoofdspieren.
Cephalohydrocele, ophoping van cerebrospinale vloeistof onder de huid van de
schedel na doorboring van het schedeldak;
syn. onechte meningocele.
CephalOmelus (v.iXoq, lid) (Geoffroy St.
Hilaire), aangeboren misvorming, waarbij een overtollige arm of been van het
hoofd uitgaat.
Cephalometrie, schedelmeting.
Cephakines (V i rcho w), grootkoppen, mensen met een horizontale schedelomtrek
van meer dan 55 cm en te grote hersenen.
CephalOpagus (7ray-, stam van nilyvv.t., verbinden), tweelingmonster, waarbij de verbinding tussen de tweelingen zich aan
de hoofden bevindt. Bij cephal o-t h o r ac6 pag us bovendien ook ten dele aan de
borstkas.
Cephalothrypsfe, cephalotripsie, cephalothlage (pO7r-rto, TpC136), 0.Aecco, vermorzelen,
stuk drukken), vermorzeling en uithaling van
de (zo nodig te voren doorboorde) schedel
van het ongeboren kind door middel van
een op een verloskundige tang gelijkend
instrument, cephalotribe, cephalotripter, cephalothrp tor, cephalothlast, basiI3'7st, basiotribe genaamd. Syn. basiolysis, basiotribe. Zie Craniotomie, Cranioclast.
Cephalotomie, = craniotomie.
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Cercaria (x6pxoc, staart), het Iaatste larvestadium van de trematoden, in een tweede
gastheer zich ontwikkelend tot metacercaria.
Cerclage, het aanleggen van een hechting in
een cirkel, die weefseldelen naar elkaar toebrengt, wanneer zij wordt dichtgesnoerd;
wordt toegepast bij breuk van de knieschijf.
CercOmonas (v,Ovoc, enig), soort van flagellata; ronde of ovate protozoa met een
lange zweepdraad en een staartuitsteeksel.
Tegenwoordig genaamd TrichOmonas, zie
aid. C. h o m i n i s, zie trichomonas hominis.
Cerebellair (bijv. nw. van cerebellum,
verkleinw. van cerebrum), tot de kleine
hersenen behorend. C. fit (Jackson),
epileptiforme aanval met slechts een tonische
phase „en arc de cercle" (zie aid.), bij aandoeningen in de achterste schedelgroeve.
Cerebellum, kleine hersenen.
Cerebrial, tot de hersenen behorend. Ce r eb ra I e lag en, die lagen van het netvlies,
die embryologisch overeenkomen met delen
der hersenen, nl. de uitwendige reticulaire
laag, inwendige korrellaag, inwendige reticulaire laag, zenuwcellenlaag, zenuwvezellaag en membrana limitans interns.
Cerebrasthenie (ce re b r u m, hersenen;
ciaDiveLoc, zwakte), cerebrale neurasthenia
(Z I e m s s e n); taalkundig juister phrenasthenie (zie ald.).
Cerebrine, vgl. Cerebrosiden.
Cerebritis, = encephalitis (zie ald.).
Cerebropithia toxaernica psychica, zie
K o r s a k o w (aanhangsel).
CerebrosclerOse, arterioscierose in de hersenen.
Cerebroscopie (axonho, bezien), de diagnostische methode van E. Bo u c h u t om
hersenziekten met behulp van de oogspiegel to herkennen.
Cerebrosiden, stikstof bevattende stoffen van
het centrale zenuwstelsel, waarvan zich
door koken met minerale zuren galactose
afscheidt; tot nu toe zijn gevonden cerebrine, cerebron, kerasine, encephaline.
Cerebrospinial (cerebrum en spina,
doorn; in ruimere zin de ruggegraat, die
van doornachtige uitsteeksels voorzien is),
tot de hersenen en het ruggemerg behorend.
Cerebrospinale meningitis, zie Meningitis. Cerebrospinale vloeistof,
zie liquor cerebrospinalis; syn. liq. encephalospinalis, liq. subarachnoidalis.
Cerebrum, hersenen. C. abdominal e,
„buikhersenen", de plexus coeliacus.
Cereoli (cereolus, verkl. van cereus,
kaars, was; met het oog op de buigzaamheid), staafjes van buigzame stof, overtrokken met geneesmiddelen, cacaoboter,
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gelatine, arabische gom, die in holten
van het lichaam wormen ingebracht; (vgl.

Anthrophoor).
Certimen, oorsmeer, afscheiding der glandulae
ceruminosae, vermengd met die der smeerklieren en met opperhuidschilfers, afgestoten haren en stof.
Cervicial (vgl. Cervix), tot de nek of hals
behorend. Cervicale abOrtus, miskraam, waarbij het ei wegens de grote
weerstand van de uitwendige baarmoedermond in het halskanaal blijft liggen. C e rvicale keizersnede, vgl. Sectio Caesarea. Cervicale klie re n, de lymphklieren aan de hals. Cervicale ganglia,
vgl. Ganglion cervicale. C. kanaa l, de holte
van de baarmoederhals. C. m e rg, halsmerg, het halsgedeelte van het ruggemerg.
Cervicale neuralgie,zenuwpijninhet
gebied der cervicale zenuwen (zie
Nervi cervicales en Occipitale neuralgie).
Cervicale zwelling, verbreding van
het onderste deel van het halsmerg.
Cervicodtnia rheumatica, zie Myalgia Cervicalis.
Cervix (Lat.), hals, nek. C. titer i, baarmoederhals, het onderste deel der baarmoeder.
Cervix-erOsie, ontstekingachtige, hoogrode
hof rondom de uitwendige baarmoedermond, hetzij glad (eenvoudige erosie),

of wrattig (folliculaire en papillaire
erosie).
Cessitio (Lat.), het ophouden of wegblijven.
C. mensiu m, het uitblijven der stonden.
CestOden (xeo-r6c, gestikt, riem, gordel),
een soort platte wormen, waartoe ook de
lintwormen behoren; vgl. Taenia.
C-gal, gal uit de ductus hepaticus.
Ch. op recepten = charta, papier. Ch. C. =
charta cerata, waspapier.
Chaeromanie (xoctpco, zich verheugen), ziekelijke vrolijkheid.
Chalazion (verkleinw. van xecX4cc, bagelkorrel), hard knobbeltje in het oogiid
veroorzaakt door retentie in een klier van
M e y boom; de inhoud is week of vloeibaar.
Syn. Tophus.
ChalcOsis (xcax6c, koper) bulbi, doordrenking van de oogbol met koperoxyde.
Vgl. Siderosis.
Chaliceisis pulmOnum (x.cat., kiezel, kalksteen), kiezel- of kalklong; het zich afzetten
van kalk- of kiezelstof in de longen, door
inademing ; vgl. Silicatosis.
Chalodermie (xocAo'cco, verslappen; 8epp,cc,
huid) (K et I y), huidverslapping, het neerhangen van de huid in grote plooien bij vermeerdering van het onderhuidse celweefsel;
vgl. Cutis laxa.
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ChatOnen (zoaecco verlangzamen), autacoiden
(zie aid.) met een remmende werking.
Chamae(o)cephalie (zntai, op de grond;
xecpc0o5, hoofd), ziekelijke afplatting van het
hoofd.
Chamaecheirie, het hebben van brede
handen.
Chamae(o)conchfe, de lage cogkas bij bijzienden; vgl. Hypsiconchie.
Chamaeprosopie (np6cyconov, gelaat), breedheid en laagheid van het gelaat, waarbij
het neusgeraamte kort is, met brede neusgaten, en de oogkassen breed en Iaag zijn.
Chamaerrhien, met een lage neus.
Champignon de castracion (Fr.) paddestoelvormig granuloma teleangiectodes tropicum. Zie Verruga Peruviana.
Chancre (Fr.), sjanker, venerische zweer. Ch.
a distance, een sjanker, die tegelijk met
die aan de geslachtsdelen op een andere
plaats van het Iichaam ontstaat, door zelfbesmetting. Ch. indur 6, harde sjanker, de
syphilitische zweer, die als eerste verschijnsel op de plaats van besmetting ontstaat. Ch.
m ixte (Ro I I et), gemengde sjanker, die
eerst het voorkomen van een zachte sjanker
heeft, maar daarna hard wordt en door syphilisverschijnselen wordt gevolgd. Ch.
mo u, zachte sjanker; syn. chancroid e,
chancrelle, chancre simple, chancre venerien, chancre non infectant. Ch. red ux (red ux, terugkerend),
een sjanker-litteken, dat weder tot een
zweer overgaat.
Chancrelleux (Fr.), op zachte sjanker gelijkend.
Chant des artêres (Fr.), slagadergezang, onjuiste uitdrukking voor het van de aderen
afkomstige bromtolgesuis (zie Bruit de
diable); syn. Rumor venosus.
Chapelet pustuleux (Fr., puistige rozenkrans); zie Corona veneris.
Charbon (Fr. kool), miltvuur, zie Anthrax.
Ch. sym ptom at i q ue, in het Duits
Rauschbrand (zie aid.).
Charpie (Fr. van c h a r p i r, uit eikaar piukken, uit een vuigaire Lat. vorm naast ca rpe re), pluksel, uit elkander geplukt linnen
als verbandstof.
Chasma, chasmus (xeccrtiam xcc6ti.6q, het openstaan of gapen), geeuwkramp.
a Chaud (Fr.), „terwip het nog heet is", in
het acute tijdperk; bijv. a chaud opereren
van een appendicitis; vgi. a Froid.
Cheilectomie (xcaoc, lip; iwrit.two, uitsnijden), het wegbijtelen van een beenrand, die
om een gewricht heen gewoekerd is, bij arthritis deformans.
Cheilitis (xelloc, lip), ontsteking der lippen.
Ch. glandulosa apostematosa (R.
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Volkmann 1870); vgi. ziekte van Baelz.
Cheiloangioscopie (ecyysZov, vat), de door
Hueter aangegeven methode om de
bloedsomloop in het lippenslijmvlies waar
te nemen.
ChellognithopalatOschisis (yvdc0T)c, kaak;
pa 1 at u m, gehemelte, ax*.o, splijten), gespleten lip, kaak en gehemelte.
Cheilophagie (cpcxydv, eten), ziekelijk op de
lippen bijten.
Cheiloplastiek (nXciacrca, vormen), plastische
operatie tot vorming van een lip.
CheilOschisis (crAco, splijten), lipspieet, hazelip; vgl. Os leporinum. Ch. complicata,
hazelip, gepaard gaande met andere spleten
in de bovenkaak of het gehemelte.
Cheilcisis, verbieken van de lippen bij de
mondhoeken, gevolgd door maceratie en
fissuren.
Cheiro- (xcip, hand), in verbindingen, op de
hand betrekking hebbende.
Cheirologie (X6yoc, woord), het spreken met
de beide handen door doofstommen; zgn.
Franse methode.
CheiropOmpholyx (nou.cpatg, waterbiaas)
(H utchin so n), een uitsiag, die vooral
bij vrouwen met zenuwachtige aanieg
voorkomt en begint met jeuken en branden in de vingers, waarna grotere of kieinere
biaasjes ontstaan; syn. Dyshidrosis.
Cheirospasmus (cnrccap.6c, kramp), schrijfkramp; vgl. Mogigraphie.
Chelicera, de mandibula van de arachnoidea.
Cheloied, = keloied.
Chemiatrie, = iatrochemie.
Chemismus (riv.sEcc, scheikunde), de scheikundige gang van zaken bij een reactie
of in het levende organisme.
ChemoceptOren (c a p i o, vatten), door E h rI i c h veronderstelde organen der cel (receptoren), die een bijzondere aantrekkingskracht bezitten voor bepaalde scheikundige
stoffen en deze vasthouden („verankern").
Chemoflexie (flexio, buiging; hier: tijdelijke verandering), tijdelijke Arzneifestigkeit (zie aid.).
Chemoreflexen, reflexen, die door scheikundige processen worden te voorschijn geroepen, bijv. de pylOrusreflex (Paw low).
ChemOsis (Av.coatc, van Thva7), scheipdier met
gapende schalen), oedema (zie aid.) conjunctivae bulbi oculi, zwelling van het oogbindvlies,
Chemotaxis, chemotropismus (Pfeiffer),
aantrekking en afstoting van cellen of
bacterien, indien deze zich vrij kunnen
bewegen, door bepaalde scheikundige opgeloste stoffen of door verschillen in concentratie van oplossingen.
Chemotherapie (E hrlich), behandeling van
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ziekten met stoffen, die zich in het organisme bij voorkeur verbinden met de ziekteverwekkers, bijv. salvarsaan bij syphilis,
optochine bij longontsteking.
Chiasma (xf.ocati.cc), kruising. Ch. opticu m,
de kruising der gezichtszenuwen aan de
hersenbasis. Ch. tendinum (Camperi),
kruising van de peesvezels van de must.
flexor digitorum sublimis voorbij de hiatus.
Chiistron (xE46), iets maken in de vorm
van een kruis), kruisgewijze aangelegd verband. Fr. Ch last re.
Childcrowing (Eng. het kraaien van een kind),
het kraaiend ademhalingsgeluid bij laryngismus stridulus, zie aid.
-chilfe (xzZAoc, lip), in verbindingen, betrekking hebbende op de lippen.
Chinineprophylaxis, toediening van kleine
giften chinine ter voorkoming van besmetting met moeraskoorts.
Chinineroes, hardhorendheid, oorsuizen, duizeling, braking, na grote giften chinine.
Dit woord en het vorige beter met K to
spellen.
Chinoanismus, stotteren met weglating van
de r, die ook in het Chinees ontbreekt.
Chinotoxine, zie Cinchotoxine.
Chirigra (xdp, hand; aypoc, kiem), jicht in
de hand.
Chi rart hrocace (vg I. Arthrocace), kwaadaardige, tuberculeuze ontsteking van het handgewricht.
Chiro, zie Cheiro.
Chirognomfe (yv6/1, inzicht), beoordeling
van het intellect uit de vorm van de hand.
Chiromantle (ti.darrtq, waarzegger), het voorspellen van de toekomst uit de lijnen van de
hand.
Chiromegalie (gyac, groot), de misvorming
der hand bij syringomyelie (zie aid.), gepaard gaande met huidveranderingen en
panaritia (C harcot).
Chiropractor (Amer. van xdp) een soort
kwakzalverij, waarbij beweerd wordt, dat
wervels worden rechtgezet, die van hun
plaats zijn, welke verplaatsing dan de ziekten
veroorzaakt.
Chirotheca (N x71, bewaarplaats), vingerverband, inwikkeling der vingers met een lange,
smalle zwachtel. Ch. co m pieta, voor alle
vingers ener hand. Ch. incomplet a, voor
enkele vingers.
Chirurgie (xecpoupyLoc, handenarbeid), die tak
der geneeskunst, welke de mechanische,
ten dele operatieve middelen omvat.
Chlamydophrys stercOrea (xXoci.ki5c, kleed,
omhulsel; Ocpp6q, verheven rand; stercu s,
gen. ste r co r i s, drek), een schaaldragend
zoetwater-protozoon (orde der foraminiferen), dat in de loop zijner ontwikkeling een
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cyste vormt, die de menselijke of dierlijke darm als doorgangsplaats nodig heeft.
In de darm of de ontlasting ontstaat daaruit
een amoebe, die zich bij alcalische reactie
kan voortplanten zonder schaalvorming.
Chlamydotha, rondachtige lichaampjes, door
V. Prowazek o.a. in de afscheiding bij
trachoom ontdekt, en voor protozoa gehouden. Syn. lichaampjes van Prowazek, trachoomlichaampjes.
Chloisma (xXogo.), er groengeel uitzien), 1.
levervlek, grote, licht- tot vuilbruine huidvlek, meestal in verband staande met ziekten van de lever, de baarmoeder en de bijnieren; verder door verwondingen, blaartrekkende middelen, hitte of sterke koude
teweeggebrachte pigmentafzetting, en bij
bepaalde cachexieen (moeraskoorts, kanker, morbus Addisoni). Ch. ut e r in u m,
door zwangerschap of ziekten der vrouwelijke geslachtsdelen veroorzaakt. 2. = pityriasis versicolor (zie aid.). Syn. dermatomycosis furfuracea, mycosis maculosa, tinea
versicolor.
Chlooracne (zie Acne), huidziekte bij arbeiders in chloorbenzolfabrieken; vermoedelijk niet door chloor, maar door chloorbenzol veroorzaakt (B e t t m a n n).
Chlooraethylroes (K uhlenkampff), korte
bedwelming door middel van chlooraethyl.
Chloorarm dieet, beter „dieet dat arm is
aan chloor", voeding, die slechts 3-5 gram
keukenzout per dag bevat; bij waterzucht
door nier- of hartaandoeningen, vallende
ziekte, enz.
Chloraemie (zAcopOc, groen), chlorose.
Chioralismus, chronische vergiftiging met
chloral.
Chloroanaemfe, chlorose met anaemie.
ChloroOten, zeer bleke rode bloedlichaampjes.
Chloroformismus, vergiftiging door chloroform.
ChloroleucosarcomatOsis, = chloroma.
Chloroleukaemfe, leukaemische samenstelling van het bloed bij chloroma (zie ald.).
ChlorolymphadenOsis, chlorolymphosarcomatOsis, lymphatisch chloroma.
ChlorOma, „groen gezwel", overal verspreide
woekeringen onder het beenviies, die op
doorsnede veelal grasgroen zijn, en uit
myeloied of misschien ook lymphatisch
sarcoomachtig weefsel bestaan, vooral aan de
schedel, de wervelkolom en de ribben.
Bovendien zijn alle lymphatische en bloedvormende organen aangedaan, dan eens bij
voorkeur de lympheklieren, dan weder het
merg. Daarom is de naam chloroleukaemie, te
onderscheiden in lymphatische en mye-
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loiede, juister. Het chloroomweefsel bevat
protoporphyrine.
Chlorometrie, bepaling van het chloorgehake.
ChlOromtelosarcomatOse, chloroma met
woekering van de gekorrelde cellen.
Chloropenie (nevEoc, armoede), te gering
gehalte aan chloor.
Chloropsie, groenzien, waarbij alle voorwerpen groenachtig lijken, bijv. bij digaleenvergiftiging.
Chloreisis, bleekzucht, vooral bij vrouwen en
in 't bijzonder in het geslachtelijke ontwikkelingstijdperk; het belangrijkste kenmerk is vermindering van het haemoglobinegehalte der rode bloedlichaampjes (oligochromaemie), wier aantal niet of slechts
weinig is afgenomen. Ch. aeg yptiaca s.
t rO p i ca, = ankylostomiasis (zie ald.). Ch.
gigintea (S chOnlei n), „reuzinnebleekzucht", aangeboren bleekzucht met overmatige vetvorming. Ch. praem at CI r a,
„voorbarige" bleekzucht, die zich voor de
geslachtelijke rijpheid vertoont. Ch. tard a,
met dysphagie (N o I e n), „late" bleekzucht,
na de veertig jaren. Syn. Essentiele hypochrome anaemie.
Choinae (zodcv-t), smeltkroes, trechter), de
beide achterste openingen der neusholte
naar de neuskeelholte.
Choc d'intolerance (Fr. onverdraaglijkheid),
= Anaphylactische Schok, zie Shock.
Choc en dome (Fr. koepel), de koepelvormige
contractie van het hart bij insufficientie van
de aortakleppen.
Choc en retour (Fr., terugstoot) (R icor d,
Didag), veronderstelde besmetting van
de moeder door de syphilitische vrucht,
als bij - de moeder geen sjanker wordt aangetroffen. Vgl. Colles (Aanhangsel).
Chocoladecyste, de eigenaardige, met oud
bloed gevulde cysten in de eierstok of in de
baarmoeder bij endometriosis (D e S n o o).
Cholaemie (zo),11, gal), overlading van het
bloed met bestanddelen van gal, voorni. de
vergiftige galzuren ; ook, de daardoor veroorzaakte verschijnselen van geelzucht, stuipen,
coma, koorts, neiging tot bloedingen (haemorrhagische diathese).
Cholageiga (Ccycoy6q, meevoerend), sc. remedia, galdrijvende middelen. Syn. Choleretica.
Chotingio-cystenteranastomeise (Ccyydov,
vat ; x6a7cg, blaas ; gvrepov, darm), het maken
van een verbinding tussen de ductus hepaticus en de galblaas, en de darm. waarbij de
ductus wordt gesloten. Het maken van een
verbinding tussen ductus hepaticus en galblaas heet cholangiocystotomie.
Cholangioenterostomie (a-r6tkoc, mond), het
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maken van een rechtstreekse verbinding
tussen de galwegen en de darm (K e h r).
Cholangitis, ontsteking der galwegen.
Choliscus (dcaxOc, zak; vgl. Ascites), ophoping
van gal in de vrije buikholte (L. Landau
1911).
Choiecyanine (x6ocvoc, blauw), = biliverdine,
Cholecystectasie (x6aTt.c, blaas; ixref,v6), uitzetten), verwijding van de galblaas.
Cholecystectomie (bt-cipco, uitsnijden), uitsnijding van de zieke of met stenen gevulde galblaas (L a n g e n b a c h, 1882).
Cholecystendysis (gvaucrtc, ingang), vasthechting van de wond der galblaas aan de
buikwand na operatieve verwijdering van
een galsteen (Courvoisie r).
Cholecystenterostomie (aTOlicc, mond), het
maken van een verbinding tussen de galblaas en de dunne darm (V. Winiwa rt e r, 1882).
Cholecystitis, ontsteking van de galblaas.
Cholecystographie (ypecpecv, schrijven), het
Rontgenologisch onderzoek van de galblaas;
vgl. Cystographie.
Cholecystopexie (7* ,,c, vasthechting), bevestiging van de galblaas aan de voorste
buikwand.
Cholecystoraphie ((Secrrao, hechten), het
dichtnaaien van de galblaas.
Cholecystostomie (0761/cc, mond), het aanleggen van een (tijdelijke) galfistel.
Cholecystotomie, het openen van de galblaas
door snede.
CholedOchoduodenostomie (Uxot,tat, ontvangen), kunstmatige vorming van een afvoering voor de gal uit de ductus choledochus naar het duodenum.
Choledeochotomfe operatieve opening van
de ductus choledochus (K umme I, 1884);
wordt hierbij ook, bij grote stenen, de
twaalfvingerige darm gespleten, dan wordt de
bewerkingcholedOchoduodenotomie
genoemd; wordt door de darm keen de
papilla duodeni geopend (M ac Burney,
Kocher), dan spreekt men van transduodenale choledochotomie of papillotomie.
Choledochus, gal opnemend, zie Ductus choledochus.
Cholekinetisch (xLv66), bewegen), de voortbeweging der gal bevorderend.
Cholelithiasis (Xfhoc, steen), galsteenziekte,
het zich bevinden van stenen in de galwegen en de galblaas.
Cholelithothrypsie of -tritie (Dpi4Lc, t r it us, het fijnwrijven), verbrijzeling van galstenen met de vinger of een tang, waarna
zij naar de twaalfvingerige darm worden
geduwd om het afvloeien van gal naar de
darm weder mogelijk te maken.
Cholepyrrhine (rcupp6c, rood), zie Bilirubine.
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Cholera (zaipa, buikloop met braking,
Hippocrates), braakloop, Ch. asiatica
s. indica, s. epidemi ca, oorspronkelijk
uit India ingevoerde en daar inheemse
(endemische), in Europa meestal epidemisch
voorkomende, besmettelijke ziekte, veroorzaakt door de kommabacil van R. Koch
(vgl. Vibrio). Men onderscheidt vier tijdperken, stadium prodromorum (der voortekenen) met pijnloze buikloop; stadium
confirmatum (het duidelijke, „bevestigde"
tijdperk) met rijstwaterontlasting; stadium
algidum s. asphycticum (het koude of polsloze tijdperk, met dating der lichaamswarmte, onvoelbare poisslag, onmacht, staking der
urineafscheiding; stadium reactivum s. reconvalescentiae, herstellingstijdperk. Ch. i nfantu m, kindercholera, uiterst snel verlopende vorm van de maag- en darmontsteking der zuigelingen. Ch. nostras (nostras, inheems) s. europea s. aestiva
(aestivus, zomers), s. indigena (ind i g e n u s, binnensiands geboren), inheemse,
niet besmettelijke braakloop, met choleraachtige verschijnselen, meestal op zich zelf
staande, in de nazomer lets meer talrijke
gevallen van zeer sterke, doch zelden
dodelijke maag- en darmonsteking. Ch.
si cca, droge braakloop, de vorm van Ch.
asiatica die het snelst de dood veroorzaakt,
waarbij, door darmverlamming, de bulkloop achterwege blijft. Ch. des doig ts
(Fr.), ecchymoses (zie ald.) aan de vingers bij
looiers. Ch. herniaire (zie Hernia),
buikloop bij afsiuiting van de darm (M a Iguigne).
Cholerarood, cholerareactie, vgl. nitrosoindoireactie, roodkieuring, die ontstaat ais
men bij een kweek van cholera- of verwante
bacillen in een pepton bevattende kweekbodem zoutzuur of zwaveizuur voegt; berust op de aanwezigheid van nitrieten en
indol, door de bacillen voortgebracht, waaruit door de zuren salpeterigzuur wordt
vrijgemaakt.
Choleratyphofed, een met verschijnselen van
typhus gepaard gaand herstellingstijdperk
in sommige gevallen van cholera, dat 2
tot 7 dagen duurt.
Choleravibrio, zie Vibrio.
Cholerese, de werking der choleretica, zie
aid.
Choleretica sc. remedia (4o), vloeien), minder juist gevormd synoniem van Cholagoga
(Brugsch).
Cholericus, 1. bijv. nw. van cholera, bijv. vox
cholerica, de hese stern van de choleralijder. 2. cholerisch (van za-/I, gal), een
„gallig", heetbloedig, tot toorn en harts-
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tocht geneigd temperament, meestal gepaard met een forse lichaamsbouw.
Cholerine, lichte vorm van cholera, waarbij
de ontlasting niet rijstwaterachtig wordt;
ook syn. voor cholera nostras.
Cholerrhagie (kyvutit, scheuren), galvloed,
bij ieverabscessen enz.
Cholestearine, = cholesterine.
Cholesteatoom (a-mc'cs-Gy.oc, vetgezwel) (G aleno s), parelgezwel, epidermoidale nieuwvorming, bestaande uit ronde, zilverachtig
glanzende parels, die gelijk een ui uit dunne
schilfers zijn opgebouwd. Komt voor in het
spinnewebviies aan de schedelbodem, in
de onderste urinewegen en na langdurige
ettering in het middenoor en verzwering
(caries) van het rotsbeen; syn. margaritoom.
Cholesterine (aTeppOq = aTepe6c, vast), „galvet", eenvoudige alcohol, waarvan de samenstelling nog niet geheel duidelijk is
(C221-1 220H), normaal bestanddeel van het
bloed, de gal, de hersenen, de eidooier en
vooral van de galstenen. Chol este r in ae m i e, aanwezigheid van ch. in het bloed;
vgl. Coprosterine.
Cholesterinespiegel, het gehalte aan cholesterine van het bloed.
Cholesterinherdensteine (D., Herde, kudde)
groepjes zeer kleine, pas gevormde cholesterinesteentjes in de galbiaas. Vgl. Calculs
entre deux eaux.
Cholesterincisis extracellularis, het voorkomen van cholesterine buiten de ceilen,
hetgeen een huidaandoening veroorzaakt.
Cholesterol (zoXil gal, crrepe6q vast), een
lipoid, dat voorkomt in vele organen b.v.
in het bloed, de zenuwen, lever, nieren enz.
Choleteline (Taoq, einde), een gele kleurstof,
het eindproduct van de oxydatie van bilirubine in de darm, C221-1„N202.
Choline (zo genoemd omdat het het eerst
uit de lecithine der gal is bereid), trimethyloxaethyl-ammoniumhydroxyde, N(CH3)30H
(CH 2) 20H; komt in de meeste weefsels voor,
werkt bioeddrukverlagend. Het is een vitamine van de B-groep.
Cholinergische zenuw ( gpyov, werk), draagt
de prikkel over door acetylcholine; hiertoe
behoren de bewegingszenuwen en de vezels
van de parasympathicus. Vgl. Adrenergische
zenuw.
Cholose, galziekte, benaming voor alle ziekten, die met oplossing van gal in het bloed
(geelzucht) gepaard gaan.
Cholzuur (C h o I a I z u u r), splitsingsproduct
der galzuren, komt voor in de darm en
bij geelzucht in de urine, C22H2202.
Cholurie (oiipov, urine), galurine, het voorkomen van galbestanddelen in de urine.
Chondrectomie(z6v8poc,kraakbeen ;6xT6tivco,
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uitsnijden), uitsnijding van gewrichtskraakbeen, om ankylose op to heffen (0 !lie r,
Freund).
Chondrine, kraakbeenlijm, de lijmstof van het
kraakbeen.
Chondritis, kraakbeenontsteking; vgl. Osteochondritis.
Chondroblasten (13Xocas-ecvco, ontspruiten),
kraakbeenvormers, cellen, waaruit het kraakbeenweefsel wordt gevormd ; syn. chrondroplasten (nXo'caToq, gevormd).
Chondroblastisch sarcoom, sarcoom, dat
kraakbeenweefsel bevat.
Chondroblastoom, = chondroom.
Chondrodysplasie, = dyschondroplasie.
ChondrodystrOphia (No., mis-; Tpocp-h, voeding), gebrekkige vorming of woekering
van het kraakbeenweefsel bij de groei van
het nog niet verbeende been, waardoor
dit in lengte ten achter blijft. Ch. hype rp I ist i ca, woekering van het kraakbeen
met verdikking van de uiteinden der diaphyse en grote onregelmatigheden in de
verbening. Ch. hypoplastica (Kaufman n), gebrekkige vorming van het kraakbeen door sterke remming in de groei der
zuiltjes van kraakbeencellen. Syn. achondroplasia. Ch. m a I ic i ca (Kaufman n),
woekering van het kraakbeen (maar zonder
vorming van cellenzuiltjes, gevolgd door gedeeltelijke verweking en onregelmatige
verkalking en verbening van het kraakbeenweefsel. De stoornis in de groei Ieidt
tot micromelia chondromalicica,
wanverhouding in de afmetingen van romp
en schedel en opmerkelijk korte ledematen,
daarbij ingezonken neus).
Chondrohypoplasie, onvoldoende vorming
van kraakbeen. Vgl. Dyschondroplasie.
Chondrolieth, slijmsteen, die zich vormt in
met slijmvlies bekiede holten, en uit verhard slijm, kalkzouten en vet bestaat, en van
een kraakbeenachtige veerkrachtigheid is.
Chondromalacie, chondromalacOsis (v.cacxx6c, week), kraakbeenverweking. Vgl.
Mures articulares.
ChondromatOsis, het voorkomen van kraakbeenplaatjes of gezwelletjes in het gewrichtsslijmvlies.
Chondromycoied (v,3xoq, slijm), een bestanddeel van het kraakbeen; verbinding van een
eiwitlichaam met chondroitinezwavelzuur
(C 22 1- 22 NS0 20; de schrijfwijze mucoied
— gemengde afleiding van Lat. en Gr. — is

minder juist.
Chondromyx6ma, myxoma (zie ald.) waarin
zich kraakbeenelementen bevinden.
Chondroom, kraakbeengezwel; men onderscheidt ze in ecchondrosen of ecchon-.
d ro m e n, kraakbeenachtige uitwassen van
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kraakbeen, en enchond ro men, kraakbeengezwellen op plaatsen van de beenderen, waar in gewone omstandigheden geen
kraakbeen voorkomt; syn. chondrophyma
(cpiiticc, gezwel), chondroph3'rtum (Ow voortbrengen). Chondroma sarcomateides,
= chondroblastisch sarcoom.
Chondropithia (ncfc0.oc, aandoening), aandoening van het kraakbeen.
Chondrotomie, doorsnijding van kraakbeen;
vgl. Chondrectomie.
Chorda(e) (Lat.), snaar, dunne streng. C h o rd a e acOsti cae, gehoorstrengen, enige
dwars lopende witte strengen op de bodem
der vierde hersenkamer, waaruit de gehoorzenuw ontspringt. Ch. ad s ut ti r as,
zie Catgut. Ch. d o r sa I i s, de voorloper
der ruggegraat bij de vrucht. Ch. mag n a
(Hippocratis), Achillespees. Chordae
oesophageae, oude benaming voor de
beide nervi vagi ter weerszijden van het
borstgedeelte van de slokdarm. Ch. o b lig u a, schuin koord, een rond bandje van de
tuberositas ulnae naar de tuberositas radii.
Chordae tend i n ea e, peesachtige draden,
fljne vezelbundels tussen de punten der
papillaire spieren van het hart en de tippen der kleppen. Chordae transversales Willisi i, striae transversae. Ch. ty mp a n i, streng der trommelholte; zenuwtak
van de n. facialis in de canalis facialis door
de canaliculus chordae naar de trommelholte, door de fissura petrotympanica naar
de n. lingualis; bevat smaakvezelen en vezelen voor de speekselafscheiding naar de
glandula sublingualis en submaxillaris; behoort volgens de nieuwste inzichten tot de
n. intermedius Wrisbergii en de nervi glossopalatani (G o rd o n-Be n n et). Ch. spec kse I is het dun vloeibare, aan de eigenaardige
speekselbestanddelen arme speeksel, dat
wordt afgescheiden na prikkeling van de
chords tympani, daar waar deze in de mondbodem met de n. lingualis van de Trigeminus
loopt; tegenstelling : sympathicusspeeksel.
Chordae vociles, stembanden. Ch. venére a, hardnekkige, pijnlijke oprichting
van het mannelijk lid.
Chordipsus (xopao46c), oude benaming voor
inwendige darmbeklemming.
Chorditis vocilis, ontsteking der stembanden. Ch. vocilis inferior hypertrOphica s. tuberOsa (Gerhardt), bijzondere vorm en zeldzaam gevolg van de slepende strottenhoofdcatarrh, bestaande in
overmatige groei van het bindweefsei van
het losse slijmvlies in de ruimte onder de
stemspieet (syn. trachoma der stembanden
laryngitis hypoglottica chronica hypertrophica). Meestal is deze ontsteking het ge-
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voig van scleroma. Ch. vocalis no d(u 1)6 s a,
met vorming van knobbeltjes (zangersknobbeltjes).
ChordOma, strenggezwel, ontstaan uit resten
der chorda dorsalis; vgl. Ecchondrosis basilaris physalifera.
Chordotomie (Tklivo), snijden), doorsnijding
van de pijngeleidende banen in het ruggemerg.
Chorea (zopeEcc, dans). Ch. s a n cti Viti, St.
Vitusdans; St. Vitus werd in de 14e eeuw
aangeroepen tot genezing van de toen heersende danswoede. Ch. minor s. a n g I 6rum s. Sydenhami, doorSydenham in
het midden van de 17e eeuw het eerst meer
nauwkeurig beschreven ; een zenuwziekte,
gekenmerkt door onwillekeurige, ongeordende en ongegronde haastige, overdrijvende bewegingen in verschillende spieren
en spiergroepen en door een verandering in
de gemoedsstemming, meestal bij kinderen,
vooral meisjes; dikwijls gevolg van mazelen,
kinkhoest, roodvonk, diphtherie enz., ook
van acuut gewrichtsrheumatisme en endocarditis (rheumatische chorea). Ch. m ag n a
(m ajo r) s. GermanOru nn, geassocieerde
krampbewegingen, die vaak geschieden met
een zekere doelmatigheid, maar meestal met
lets geweiddadigs, ook buitensporige danswoede; zij schijnt geen op zichzelf staande
ziekte to zijn maar eerder een vorm van
hysterie. Naar de vorm der bewegingen
wordt zij onderscheiden in Ch. rhythmica,
vibratoria (trilkramp), saltatoria (spring- of
danskramp), nutans (knikkramp), rotatoria
(draaikramp). Ch. congenit a, vgl. Paralysis infantum cerebralis. Ch. dimidi at a
(d i m i d i u s, half), chorea van een, meestal
de linker lichaamshelft. Ch. e I ect r i ca,
electrische chorea; 1. Type van Henoc h,
plotselinge schokken, vooral in de nek en
de schouders, zonder verdere stoornissen
der beweging, bij overigens gezonde kinderen van 7-16 jaar; 2. een ziekte, die voornamelijk in Lombardije voorkomt, met krampverschijnselen van dezelfde aard als bij
echte chorea (plotselinge spiertrekkingen
gelijk bij electrische prikkeling), maar daarvan onderscheiden, doordat zij met koorts
gepaard gaat en de afloop meestal dodelijk
is, voorafgegaan door epileptiforme aanvallen en toenemende verlamming; zij wordt
aan een malaria-achtige besmetting toegeschreven. Syn. ziekte van Dubin i. Ch. festinans s. procu rsiv a = paralysis agitans.
Ch. hereditaria chrOnicas.chrOnica
progressiva(G.Huntington,N.York
1871), erfelijke chorea, die vooral bij volwassenen voorkomt, gekenmerkt wordt door
verzwakking van het verstand en ongenees-
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Iijk is; syn. Ch. degenerative, Huntin gtons ch. Ch. lar^Tngis (L. v. Schroette r), samentrekkingen der strottenhoofdspieren met een eigenaardige, muzikaal
klinkende nerveuze hoest, bij tengere jongens van 8 tot 14 jaar. Ch. malle atO r i a
(m al le u s, hamer), met bewegingen alsof
men met een hamer op een aanbeeld slaat.
Ch. mollis (mollis, zacht) (Cadet de
Gassicourt) s.paral3'rtica, Ch. minor,
die begint met verlammingsverschijnselen
en met het verdwijnen van de normale spierinnervatie in de toestand van rust. Ch.
praehemiplegica, posthemiplegica,
voorloper of gevolg van plaatselijke aandoeningen in de hersenen (haardaandoeningen),
welke meestal eenzijdige verlamming tot
gevolg hebben. De bewegingen zijn niet
altijd choreatisch, maar ook wel plotseling
slingerend (hemiballismus). Bijv. nw. C horeatisch.
Chorealichaampjes, kleine bolletjes en kalkafzettingen, die men in de lenskern der hersenen vindt, soms bij chorea, doch ook wel
bij andere ziekten.
Choree fibrillaire (Fr.) (Morvan 1891) .--Myokymie, zie ald.
Choreiform, op chorea gelijkend.
Choremanie (Fr.), epidemisch voorkomende
chorea.
ChorioblastOsis (xOpcov, vlies, net; pXoc6rr6c,
kiem), benaming voor allerlei afwijkingen
in de groei in de huid, van bindweefselachtige aard (A uspi tz).
Choriocapillaris, vgl. Lamina choriocapillaris.
Chor(i)oidea, vaatvlies van het oog; vig.
uvea.
Chor(i)oidea-ring, een pigmentring, die soms
de sclera-ring (zie aid.) omgeeft.
Chor(i)oideremie (ipktEoc, woestenij, gebrek), aangeboren ontbreken van plekken
in het vaatvlies.
Chor(i)oideus, bijv. nw. van chorioidea; zie
Membrana, Plexus, Telae.
Chorio(n)angiOma, zie Chorion.
Chorio(n)epitheliOrna, zeer kwaadaardig epithelioma (zie ald.) van de baarmoeder, dat
van achtergebleven chorionvlokken uitgaat.
Syn. syncytioma, zie ald.
Chor(i)oiditis, vaatvliesontsteking met uitstorting van vocht, dat weder wordt opgenomen, tenzij de ontsteking tot ettering
overgaat. Deze Ch. exsu d at I va verschijnt
meestal in de vorm van grauwe of witte
vlekken, die hun kleur verliezen, in littekenweefsel overgaan, of aan de rand door afzetting van pigment zwart worden. Ch. exsudativa kan zijn: 1. omschreven (ci rcu mscript a) of 2. algemeen (d iff Lisa). De eerste ornvat de Ch. ce ntralis s. ad m acu_
7
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la m, in de omgeving der gele viek, bij sterke
bijziendheid, bij grijsaards (Ch. senilis) en
bij syphilis; de verspreide (d issem in it a),
waartoe ook behoort de Ch. areoliris
(in een hof of kring gerangschikte) bij syphilis, en de naar voren liggende (a nterior
of peripheric a) bij syphilis en bij sterke
bijziendheid. De tweede gaat steeds gepaard
met ontsteking van het netvlies (C h o r i or et i n it i s), waartoe behoort de Ch. s p ecifica syphilitica in het tweede tijdperk der ziekte en de Ch. suppu rat Iva
of purulent a, etterige vaatvliesontsteking, waarbij het gehele oog verettert
(panophthalmie).
Cheoriomeningitis, meningitis waarbij de
plexus chorioidei zijn geinfiltreerd met
lymphocyten. Syn. Ziekte van Armstrong.
Cheirion (x6pLov, vlies; vgl. co ri u m), 1. het
omhulsel van het ei, dat van de cellen
van de eifollikel uitgaat. 2. het vlokkige
vlies, dat het amnion (zie ald.) omgeeft,
en dat zich door vorming van plooien en
vlokken ontwikkelt uit de serosa, als deze
bloedvaten verkrijgt door de allantois (zie
ald.). De vlokken van het chorion zijn
samengegroeid met het slijmvlies der baarmoeder, en wel 6f over de gehele binnenvlakte hiervan verspreid (bij de mens
gedurende korten tijd — Ch. primit iv Li m —, bij vele dieren blijvend) Of zij verdwijnen weer op sommige plekken, waar
het ch. dan Ch. laeve (I aevi s, glad) heet,
terwijl het zich op andere plaatsen sterk
ontwikkelt (Ch. fron dOs u m, („loofrijk").
Door de verbinding hiervan met de wand
van de baarmoeder ontstaat de moederkoek.
Ch.-a n g i 6 m a (zie angioom), gezwelvormige verwijding der bloedvaten in het
chorion; syn. myxofibroangioma placentae.
Ch.-e pitheli6m a, zie Chorio-epithelioma.
Chorioretinitis, vgl. Chorioiditis.
ChOrioretinitis jtixtapapilliris (Jensen),
(Lat., j u x t a, naast) een ontstoken plek in
de chorioidea (en retina) naast de papilla
nervi optici en even groot als deze.
Choristo(blaste)ma (ccopEcrroc, gescheiden),
gezwelvorming door scheiding of verplaatsing van weefsel- of orgaankiemen.
Christian science (Eng., christelijke wetenschap), naam, die Mrs. Eddy en haar aanhangers geven aan hun leer, welke o.a. beweert, dat ziekten slechts in inbeeldingen
van de geest bestaan en bijv. door gebed
kunnen worden genezen. Syn. scientismus.
Chromaatzweer, hardnekkige zweer (vooral
aan het neustussenschot) bij arbeiders in
chromaatfabrieken.
Chromaffine stof (affini s, verwant), de
mergstof der bijnieren, der accessoire bij-
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nieren en der glandula carotica, welke door
c h roo mzure zouten bruin wordt gekleurd;
genoemde organen noemt men het c h r omaffinestelsel (A. Kohn).
Chromasciameter-sciopticon(xprolia, kleur;
axta, schaduw), toestel tot onderzoek van
de kleurzin door gekleurde schaduwen.
(Holmgren, Cohn).
Chromasie, kleurenverstrooiing (in het oog).
ChromatelOpsis (Ccrekhc, onvoldoende; Nag,
het zien), kleurenblindheid.
Chromatine, die stollen in de celkernen, die
zich door basische (kern-) kleurstoffen laten
kleuren; waarschijnlijk de zure nucleoproteiden ; syn. chromatische stof.
Chromatische aberratie (aberratio, afdwaling), kleurschifting, door het verschil
in plaats van de snijpunten van stralen
van verschillende kleur, d.i. verschillende
golflengte en breekbaarheid, welke door
een lens gaan. Hierdoor wordt het beeld
van een voorwerp, dat gemengde stralen
uitzendt, niet zuiver begrensd, maar worden aan de randen gekleurde ringen gevormd. Ch. po laris at i e, de kleurverschijnselen in gepolariseerd licht. Ch. too n lad d e r, toonschaal, die met halve tonen
stijgt.
Chromatismen, kleurgewaarwordingen bij
het horen van bepaalde tonen; vgl. Photisme, Phonisme; syn. Auditio colorata.
Chromatoblasten, zie Eythroblasten.
Chromatoblastomycosis, zie Chromomycosis.
Chromatocyten, zie Chromocyten.
Chromitodiisopsie (ak, verkeerd; 64n,q, het
zien), moeilijkheid om de kleuren van
elkander to onderscheiden en verwisseling
der kleuren door gedeeltelijke kleurenblindheid ; syn. Dyschromatopsie.
Chromatoljfse, oplossing der chromatine in
het protoplasma.
Chromatometer, toestel tot bepaling van
de kleurzin en tot herkenning van kleurenblindheid.
Chromatophiel (q)CAoq, vriend), gemakkelijk
kleurbaar.
Chromatophile grinula, lichaampjes van
Nissl (zie Aanhangsel) in zenuwcellen.
Chromatophobie (pO(3og, vrees), kleurenvrees; onaangename gewaarwordingen bij
zenuwachtige personen, als zij lang naar bepaalde kleuren kijken, vooral naar rood
(erythrophobie) (V. H as n e r).
ChromatophOren (cp6pco, dragen), kleurstof
bevattende cellen.
Chromatophoreima (R ibbert), gezwel uit
chromatophoren voortgekomen, syn. melano(blasto)ma.
Chromatopsie, zie Chromopsie.
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Chrom(at)optometer, = Chromatometer.
ChromatOsis (A uspitz), verandering in het
pigmentgehalte der huid, hetzij hyperchromatosis (te sterke pigmentvorming),
achromatosis (gemis aan pigment) of parachromatosis (abnormale pigmentvorming).
Chromaturie, lozing van vreemd gekieurde
urine.
Chrom(h)idrOsis s. chromat(h)idrOsis
Ppcoacc, het zweten), afscheiding van gekleurd zweet, bijv. blauwe kleuring (cyanhidrosis) aan de oogleden, tengevolge van de
aanwezigheid van de bacil van de blauwe
etter (bacillus pyocyaneus).
Chromidia, chromatine (zie aid.) bevattende
lichaampjes in het protopiasma, buiten de
ceikern gelegen.
Chromocystoscopie (Volcker en Joseph),
het onderzoek van de blaas met de cystoscoop, nadat de lijder 0,8 gr. indigocarmijn
in de biispieren is gespoten; is er geen
vertraging in de werking ener nier, dan
ziet men na 5-10 minuten de kleurstof
uit de urineleider dier nier in de blaas
verschijnen.
Chromocyten (x6-coc, blaasje, cel), = erythrocyten, zie aid.
Chromocytometer, gekieurde-cellen-meter;
toestel van Bi z zo zero tot bepaling van
het gehaite van het bloed aan bloedkleurstof
door vergeiijking der doorschijnendheid.
Chromodermatose, ziekeiijke verandering in
de kieur der huid.
Chromodiagnostiek, herkenning van ziekten
op grond van de kieur (ener afscheiding,
enz.).
Chromogeen, kleurstofvormend (van bacterien); ook, ais zelfst. nw., een kleurioze
stof, die door opneming van bepaaide
atoomgroepen kleurstof wordt.
Chromomeer (le*, deel), kieinste vormelement van een chromosoom, zie aid.
Chromomycosis (0x71c, schimmel), huidziekte in kleine verwondingen, ontstaan
door schimmeis (Pe d ro so en G o m es
1912). Zie Dermatitis verrucosa.
Chromopexie (Trigt,q, aanhechting), de eigenschap om kleurstof te binden bij vitaie
kieuring (zie aid.).
Chromophigen (cpayei,v, eten), phagocyten
(zie aid.), die de kleurstof der haren in zich
opnemen en de oorzaak zijn van het grijs
worden (Metschnikoff).
Chromophinen (cpatvw, doen verschijnen),
kieurstoffen, die uit de netviieskegeis van
dieren zijn afgezonderd (r h 6 d o p h aan
rood, inthophaan geel, chibrophaan
groen).
Chromophiel, chromophOob (cptAcc, vriendschap; cp6Pog, vrees), kieurminnend, kieur-
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werend, gemakkelijk of niet gennakkelijk
te kleuren.
Chromophototherapie, zie Photochromatische therapie.
Chromopsie (Ock, het zien), het kieuren
zien, subjectieve gezichtswaarnemingen in
de vorm van witte of gekieurde woiken,
nevels, kringen enz.; syn. Chromatopsie.
Chromoradiometer, toestel tot het meten
van de hoeveeiheid Röntgen-stralen, die
wordt toegediend. Bestaat uit een kieurenreeks, waarvan elke kieur overeenkomt met
die weike door een mengsel van keuken- en
giauberzout wordt aangenomen bij bestraling met een bepaaide hoeveeiheid X-stralen.
Naar de uitvinder H olzknecht worden
de kieuren al naar gelang van hun sterkte
1H, 2H, enz. genoemd.
Chromosaccharometer, kleuren-suikermeter, toestellen om na verrichting van de proef
van Moore, door vergeiijking met een kieurenschaal, het suikergehaite van urine te be-.
palen (Zeehandelaar, Bendix, Schittenhelm).
Chromoscopie (axonho, bezien) onderzoek
naar de uitscheiding door het maagsiijmviies
van kleurstof, ingespoten in een spier, ter
herkenning van maagkanker.
ChromosOrnen (a61..toc, lichaam), de deien,
waarin het chromatine van de ceikern wordt
gespiitst bij de celdeling. Bij elke diersoort
is het aantal chromosomen van alie ceikernen standvastig; vgl. Mitosis (Waideye r)
en X-chromosoom.
Chromotherapie, behandeling door middel
van gekieurd licht.
Chronaxie (zp6voc, tijd; gloc, waarde), tijddrempel; de tijd, nodig om spiercontractie
te krijgen door condensator-ontiading, met
een spanning, die tweemaal de rheobase
(zie aid.) bedraagt; vgi. Tachotroop.
ChrOnioseptichaemie, verzameinaam van een
aantal chronische septische toestanden (F.
Loewenhardt, 1924).
Chronisch (zpOvoc, tijd), langdurig, slepend,
zich langzaam ontwikkeiend, van ziekten.
Vgl. Acuut.
Chronogene localisatie (y6veacc, het ontstaan; zie Localisatieieer), rangschikking
der engrammen (zie aid.) in het centraie
zenuwstelsel.
Chronograaf, tijdschrijver, toestel, waarmede
de duur van een waargenomen verschijnsel
vanzeif wordt opgetekend.
Chronoscoop (axon66), beschouwen), toestel
om tot in uiterst kleine deien van seconden
de duur van psychophysioiogische verschijnselen te meten (H i p p).
Chronotrope prikkeis (E n g e I m a n n), prik-
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Ciniede

Chymise (zut/Oc, sap, chym; van z6o), uitkels, welke invloed oefenen (-cpbro.), draaistoten), lebferment.
en) op de frequentie of de rhythmus van
Chymificatio, bereiding van chymus (zie aid.).
de samentrekkingen van het hart.
Chymosine, = lebferment.
chromopsie.
ChroOpsie,
Chymcisis,
chemosis.
Chrysiasis (xpua6c, goud), huidverkleuring
Chymus, chijm, spijspap, de pap, in de maag
door het gebruik van goudverbindingen. Vgl.
uit de spijzen bereid.
Argyria.
Cicatricieel (van ci cat r i x, litteken), litChrysOsis corneae, neersiag op de achtertekenachtig.
zijde van de cornea, dat waarschijnlijk beCicatricotomie, doorsnijding van een litstaat uit goudbevattend pigment; bij patienteken.
ten behandeld met goudpraeparaten.
Cicatricula, vgl. Discus proligerus.
ChthOnophagie (xXov, aarde; cpocydv, eten),
Cicatrix (Lat.), litteken, ontstaat in wonden
het eten van aarde, zie Geophagie.
uit granulatieweefsel, en bestaat uit bindChyl- (zie Chylus), in de volgende samenweefsel, dat zich samentrekt.
stellingen.
Cicutismus, vergiftiging met waterscheerling.
Chylangioma, chijlvaatgezwel, sponsachtig
Cicutoxine, het vergif van cicuta virosa,
gezwel met chijlachtige inhoud.
waterscheerling.
Chylecchlsis (ixx66), uitgieten), uitstorting
Cilia (Lat., enkelv. ci I i u m), 1. de ooghaartjes;
van chiji.
2. trilharen, fijne haarvormige uitsteeksels
Chylectasie (gx-rocacq, uitzetting), chijlvaatvan het cellichaam van zekere protozoan
verwijding.
en van de cellen van verschillende organen
Chyleus, op chiji gelijkend, uit chiji bestaand.
(trilhaar-epitheliumcelien), weiker uitsteekChi"lifer (fe r r e, dragen), chijidragend, chijlsels een eigenaardige trilbeweging bezitten.
voerend (van vaten).
C.-p ince t, ooghaartangetje, om verkeerd
Chylificitie (face re, maken), chijlbereiding,
gegroeide oogharen uit te trekken (epileerverandering van de spijspap in chiji.
pincet).
Chylocele breuk), chijibreuk, hydroCiliaire injectie, overvulling der ciiiaire
cele met chijlachtige inhoud, bij filariavaten met bloed, uitwendig zichtbaar als
ziekte.
zogen. pericorneale roodheid.
Chyloclepsis (xX67-c-rco, stelen) langzaam verCiliaire neuraigie, pijnen in de oogbol en de
lies van chiji.
ooghoite, die meestal ook naar het voorcisterna chyli.
Chyiocifstis (x66'cic, blaas),
hoofd en de slapen uitstraien.
Chylopericardium, Chyloperitoneum, uitCiliaire spier, = m. ciiiaris.
storting van chijlachtig vocht in het harteCiliaire uitsteeksels (processus ciliares), fijne
zakje, de buikvliesholte.
uitsteeksels aan de voorste rand van de
Chylopoesis (noc6co, bereiden), vloeistof,
orbiculus ciliaris; te zamen (zij zijn ongeveer
die door de spijsvertering ontstaat en in het
70 in getal) vormen zij de corona ciiiaris.
bloed overgaat = chylificatie.
Ciliaire vaten, de arteriae en venae ciliares
Chylopatisch, tot de chijlbereiding dienend.
post. breves, longae, ciliares anteriores,
ChylorrhOea, (pew, vloeien), chijlvloed, vroevenae vorticosae.
ger ook gebezigd voor melkachtige, dunne
Ciliair lichaam, de verdikte voortzetting van
ontlasting (chylorrhoea intestinalis).
het vaatviies, gelegen tussen regenboog(Mp4,
borstkas), uitstorting
ChylothOrax
viies en ora serrata, en bestaande uit orbivan chiji in de borstholte door verscheuring
culus ciiiaris, corona ciliaris en m. ciliaris
der borstbuis en aandoeningen van het
(Lat., corpus ciiiare, straallichaam).
borstvlies; ook filariaziekte.
Ciliospinale reflex, pupilverwijding bij prikChylurie (oi5pov, urine), afscheiding van melkkeling van de huid in de nek; vgl. Centrum
ciliospinale.
achtige, troebele urine, op welker oppervlakte zich na lang staan een roomachtige
Ciliotomie, doorsnijding van de ciliaire
laag vormt. In de tropen door filaria verzenuwen.
oorzaakt, welke, door verstopping der
Cilleisis (Eng. uitdrukking), aanhoudende
lymphvaten, lymphstuwing en daardoor verkrampachtige beving van het bovenste oogscheuring der lymphwegen veroorzaken. De
lid.
inheemse chylurie berust op het ontstaan
Cimex (Lat.), wants. C. I e ct uliri us (syn.
van abnormale verbindingen tussen de
Acanthia lectuiaria), bedwants, weegluis.
chijivaten en de urinewegen.
C. rotund at u s, rondachtige wants, in de
tropen.
Chylus (xuX6c), chiji, voedingssap, melksap.
Ciniede (xiNcaoc), iemand, die tegennatuurChyluscyste, verwijding der chijivaten, vooral
lijke ontucht pleegt of met zich laat plegen.
bij de dunne darmen.
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Cinchonismus, chronische vergiftiging met
kinabast of hare bestanddelen.
Cinchotoxine (syn. Chinotoxine), een vergift,
dat zich uit chinine kan ontwikkelen onder
de invloed van organische zuren (aspirine!),
Iicht en warmte.
Cinefactie (ci n is, as; face re, maken), verbranding tot as (van lijken).
Cinereus, askleurig, grijs.
Cfngulum (Lat.), gordel. 1. een zenuwvezelbundel in de hersenen in de gyrus cinguli
en g. hippocampi, evenwijdig met de bovenvlakte van de balk en omlaag naar de uncus.
2. gordelroos; vgl. Herpes zoster.
Circinatus (circin o, rond maken). 1. gelokt.
2. kringvormig, bijv. herpes circinatus.
Circling disease, (Eng. draaiziekte), meningitis bij schapen door infectie met listeria.
Circulair, kringvormig, rondgaand. Ci r culaire anaesthesie (Hackenbruch),
kringverdoving, het inspuiten van een
verdovende vloeistof rondom de plaats,
waar men een insnijding wit maken. C.
k ran kzi nnigheid (cyclische krankzinnigheid), een zielsziekte, waarbij het gehele
leven lang een meer of minder regelmatige
afwisseling van ziekelijke opgewektheid
(manie), ziekelijke droefgeestigheid (melancholie) en een vrije tijd (vrij interval) plaats
heeft. Syn. manisch-depressieve zielsziekte,
periodieke krankzinnigheid, cyclothymie,
folie a double forme.
Circulatie, kringloop, in 't bijzonder de
bloedsomloop. C. t ij d, de tijd, die het bloed
nodig heeft om een bepaalde weg of te
leggen: 1. A r m-1 ongt ijd, het verschil in
tijd tussen een injectie van aether in een der
elleboogaderen en het verschijnen van
aethergeur in de neus. 2. A r m-tong t ijd,
het verschil in tijd tussen een injectie van
magnesiumsulfaat in een der elleboogaderen
en het ontstaan van een gevoel van warmte
in tong en keel.
Circulus (verkleinvorm van circus, kring).
C. arteriOsus Halleri, = c. vasculosus
n. optici. C. arteriOsus fridis major
et minor, grote en kleine slagaderkring
van het regenboogvlies, gevormd door de
Aa. ciliares post. longae van het corpus
ciliare. C. arteriOsus Willisii, een
vaatkrans rondom het Turkse zadel, bestaande uit de beide Aa. cerebri post. (eindtakken der A. basilaris), de beide Aa. communicantes post. (tussen de Aa. cerebri post.
en de A. carotis interna) en de A. communicans ant., welke de beide Aa. cerebri ant.verbindt. C. s a n g u i n i s, bloedsomloop. C.
vasculosus N. optici (Halleri), vaatkrans der Aa. ciliares post. breves bij de
intrede van de gezichtszenuw in de harde
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oogrok. Syn. vaatkrans van Zinn. C.
viti Os u s (v it i u m, fout), schadelijke kringloop, 1. de invloed van twee of meer ziektetoestanden op elkander tot schade van het
lichaam, bijv. hart- en nieraandoening, waarbij'de eerste de Iaatste veroorzaakt, en de
laatste de eerste weder verergert. 2. een toestand, die kan ontstaan na gastro-enterostomie (zie aid.), als de maaginhoud niet in het
afvoerende been van de anastomose geraakt,
maar in het toevoerende, en vandaar door
de portier;teruggaat naar de maag; hieronder lijdt de voeding ten zeerste.
Circum (voorvoegsel), rondom.
Circumcfsio, besnijding.
Circumthictio, rondgeleiding, beweging van
een der ledematen zodanig, dat de as een
kegelmantel beschrijft, waarvan het proximale gewricht de top is; bij eenzijdigeverlamming (hemiplegie) en peroneusverlamming, waarbij de punt van de voet omlaag
hangt, beweegt de lijder zijn been op deze
wijze om het schuren van de grote teen
fangs de grond te vermijden. Zie Helikopodie.
Circumferentia articularis, met kraakbeen
overtrokken rand rondom een gewrichtsopperviakte, met name van het boveneinde
van het spaakbeen en het ondereinde van
de ellepijp.
Circumflexus, omgebogen, wordt van vaten
en zenuwen gezegd, die om een been heen
•
(open.
Circumfocaal, zie Perifocaal.
Circumnaevicum, om een naevus heen.
Circumscript (circumscribo, met een
passer omschrijven), omschreven, scherp
begrensd.
Circus movement (Lewis) (Eng. circusbeweging) wordt gezegd van de prikkel bij
het boezemfiadderen, die rondloopt in een
cirkel.
Cirrhoneose (xtpp6c, geel; vOcroq, ziekte), rooeachtig gele verkleuring van het borstviies
en andere weivliezen (L o bste i n).
CirrhOse (Fr.), benaming, door Laennec
gegeven aan een leverziekte, waarbij toeneming van het institiele weefsel gepaard
gaat met schrompeling van het parenchym
en tevens de lever door vet of gaikieurstoffen een gele kieur (xtpp6; = geel) aanneemt. Tegenwoordig noemt men cirrhose
iedere verharding van een parenchymateus
orgaan, waarbij het bindweefsel ten koste
van het parenchym is toegenomen. C. c a rd i aq u e, levercirrhose ten gevoige van stuwing bij onvoidoende arbeid van het rechter hart. C. cardiotuberculeuse (Pick
1896, Hutine I, 1893), ad haesieve pericarditis met levercirrhose. C. hypertroph i-
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que avec ictere sans ascite, zie Cirrhosis hypertrophica biliaris. C. mixte, gelijktijdig atrophische en biliaire levercirrhose,
waarbij dus stuwing in het poortadergebied
naast sterke geelzucht wordt waargenomen.
C. pig mentai r e, levercirrhose met bruine
verkleuring der huid; vgl. Diabete bronze.
Cirrhosis, verharding van organen, veroorzaakt door woekering van het bindweefsel,
gevolgd door schrompeling hiervan, waarbij het parenchym in de verdrukking komt.
Laennec gebruikte het woord cirrhose
(zie ald.) het eerst voor de nootmuscaatiever
(hepar moschatiforme). C. at rOphicans
hepatis, = C. hepatis C. biliaris s.
perichoiangiti ca, leververgroting met
eerst iaat beginnende schrompeling, bij chronische gaistuwing (stenen, kanker). De lever
is glad, vooral aan de rand der kwabjes is
er versterf der levercellen; vgl. Cirrhose
mixte. C. hepatis, atrophische levercirrhose (C. van Laenne c), gegranuleerde lever,
dronkaardslever (hoofdzakelijk door misbruik van sterke drank veroorzaakt), janhagellever (gelijkenis met het voorkomen
van janhagelkoek), schrompeling van het
parenchym en woekering van het bindweefsel, dat de grote poortadertakken begeieidt;
hierdoor verkleining van de lever, terwiji
de oppervlakte hobbelig wordt. De poortadertakken worden nauwer, ten slotte dichtgedrukt, zodat stuwing in het poortadergebied ontstaat (portale cirrhose) met buikwaterzucht als gevolg. C. hypertrOphica
(H a n ot): deze cirrhose gaat uit van de interlobulaire galbuizen, die verdikt, gekronkeld, ten dele door pigment verstopt zijn; de
lever is sterk vergroot, er is geen waterzucht, wel geelzucht en vergroting der milt.
Ook tussen de levercelballetjes worth bindweefsel gevormd; syn. cirrhose hypertrophique avec ict6re sans ascite, cirrhose van
Nano t. C. mamma e, zie Mastitis. C. p ericholangitica, zie C. biliaris. C. parasitari a, = clonorchiosis hepatis, (zie aid.).
C. pulmOnu m, = longverharding, de
eindtoestand der pneumonia interstitialis
chronica (zie aid.), schrompeling van het
longparenchym, gevolgd door verwijding
der daarin gelegen longpijpjes. C. re n u m,
schrompelnier; zie Nephritis interstitialis.
C. ventriculi (Brinton), maagschrompeling door slepende maagontsteking; vgl.
Linitis plastica.
Cirsocele (xtpak, spatader), spataderbreuk;
zie Varicocele.
Cirsoicleus, spataderachtig (bijv. aneurysma,
zie aid.).
CirsOmphalus (612cpca6c, navel), zie Caput
medusae.

Clasmatocyten

Cirsophthilmia (xcpa6c, aderverwijding;
ORacati.Eoc, oogziekte), blauwachtige zwelling
aan de rand van het hoornvlies (staphyloma
sclerae), vroeger voor aderverwijding gehouden; ook wel werkelijke uitzetting der
aderen van het bindvlies, de harde oogrok
en het vaatvlies.
Cirsotomie, uitsnijding van een aderspat,
(zie Varix).
Cisailles (Fr.), gips- of ook beenschaar.
Cisterna (Lat. regenbak), (niet Cysterna) in de
ontleedkunde een verwijde plaats of holte.
C. chy I i, chylbak (reeds bij Bontekoe), de
verwijde plaats van de ductus thoracicus
(door hem chylpijp genoemd) v6Or de tweede
lendenwervel; syn. receptaculum chyli. C.
peri cal lOsa, in de nabijheid van het corpus
callosum.C.perilymphatica vestibuli,
de achter het voorhofvenster gelegen verwijde plaats van het spatium perilymphaticum
(perilymphe) in het inwendige gehoororgaan. C. ponti s, in de pons Varoli, zie aid.
C. su barichnoideales, de grotere ruimten tussen het spinnewebvlies en het zachte
hersenvlies, gevuld met hersenvocht. Hieronder de C. cerebello-medullaris,
s. m ag n a, tussen het verlengde merg en
de kleine hersenen; de C. c h i as m at i s,
aan het chiasma nerv. optic. (zie aid.); de
C. interpethincularis tussen de pedunculi cerebri.
Cito (Lat.), snel; men schrijft dit op een recept,
dat onmiddellijk moet worden klaargemaakt. Bij grote haast, citissim e, zeer
snel. Cito, t u to et ju cu nd e, snel, zeker
en aangenaam, de eigenschappen, waarnaar
men bij iedere geneeskundige behandeling
moet streven (regel van As clepiades).
Citocholreactie (c i to, snel; zoXi), gal), vlugge uitvlokkingsreactie (H. Sachs en E.
Wite bs ky) op syphilis, door middel van
ingedikte, met cholesterine bewerkte rundergal; vgl. Lentocholreactie.
Citrine = vitamine P, met anti-haemorrhagische werking.
Citrinine, een antibiotische (zie aid.) stof
bereid uit penicillium citricum en ook uit
aspergillussoorten.
Cliclothrix (xXcfcaoq, tak; ‘D.pE, haar) een
schimmel, die sours ook bij de mens ziekte
kan verwekken.
Clap (Eng.), = gonorrhoea.
Clapotage, clapotement (Fr.), klokkend geluid, (plasgeruis is de meer gebruikelijke
maar onjuiste uitdrukking) vooral bij het
stoten tegen de buikwand indien de maag
verwijd en met lucht en vloeistof gevuld is.
Clasmatocyten (xAckattoc, brok), rustende
zwerfcellen in de adventitia der vaten ;
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zij kunnen zich losmaken en tot hoopjes
korrels uiteenvallen (R a n v i e r).
Clastiek (van beencellen), afkorting van osteoclastiek (zie Osteoclasten).
Claudicatio (Lat.), het mank lopen. C. i ntermittens s. ischiemica (Charcot),
het met tussenpozen mank lopen, gepaard
gaande met allerlei gevoelsstoornissen (paraesthesieen, gevoel van koude), afwezigheid van de voetpols, bleekheid, cyanose,
door vernauwing of dichtschrompeling van
de slagaderen van het been; vgl. Dysbasia
angiosclerotica. C. spontane a, het uit
eigen beweging, zogen. vrijwillig mank
lopen bij de aanvang ener heupgewrichtsontsteking bij kinderen. C. epizo ti t i c a,
onder dieren heersende kreupelheid, klauwzeer.
Claustrophilie (claustru m, grendel; cptaf.a,
liefde), sluitzucht, angst van zenuwachtige
personen in n i et gesloten vertrekken.
Claustrophobie (cp6poc, vrees), angst voor
opsluiting, angst van zenuwachtige personen
in gesloten vertrekken; ook wel het zich
onaangenaam gevoelen in sluitende klederen,
zodat wijde onderklederen en boorden
worden verlangd.
Claustrum (Lat., grendel). In de ontleedkunde, de vOOrmuur, Iintkern, een lintvormige strook grijze hersenstof tussen de
lenskern en de eilandschors. C. virginal e,
„maagdegrendel", maagdevlies; zie Hymen.
Clava (Lat.), knods, het verdikte uiteinde
van de streng van Goll (funiculus gracilis)
bij de benedenhoek der ruitvormige groeve.
Clavatio (clavus, spijker), spijkergewricht
(zie Gomphosis) van de tanden in de kaken.
Clavicotomfe, = cleidotomie.
Clavicula (verkleinw. van clavi s, sleutel),
sleutelbeen.
Clavus (Lat., spijker), eksteroog, likdoorn. In
vroegere oogheelkundige geschriften ook:
spitse prolapsus iridis (zie aid.). C. h y stericu s, borende hoofdpijn, alsof een spijker wordt ingedreven op een plek, naast
de pijlnaad, bij hysterie. C. phth is i c u s,
vgl. Clou. C. sy phil it i c us (Lew i n), een
roodachtige bruine, eeltachtige syphilitische
papel in de handpalm of aan de voetzool.
Claytongas, gasmengsel met hoog gehaite aan
zwaveldioxyde, ontwikkeld door de verbranding van pijpzwavel, die met brandspiritus bevochtigd is; gebezigd om de ratten in scheepsruimen te doden (claytoniseren); syn. generatorgas.
Cleido- (Acic, sleutel), in verbindingen, betrekking hebbende op het sleutelbeen.
Cleidotomie, doorsnijding van het sleutelbeen om de uithaling van een kind met
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te brede schouders te vergemakkelijken;
syn. clavicotomie.
Cleisagra (aypcx, klem, val), sleutelbeenklem,
jicht in het sleutelbeengewricht.
Cleptomanie (xX67mo, stelen), zucht tot
stelen.
Cleptophobie, angst, dat men zal worden
bestolen of zelf zal stelen.
Clignement, clignotement (Fr.), het knippen met de oogieden.
Climacterisch, hetgeen met het climacterium (zie aid.) samenhangt, bijv. van bloedingen.
Climacterium (Attuots*, sport van een
ladder), overgangsjaren, in het aigemeen
tijdperken in de ontwikkeling van het
organisme, gekenmerkt door in het oog
lopende veranderingen, zoais de tijd van het
tanden krijgen, van het wisselen der tanden,
van het begin der geslachtelijke rijpheid,
doch vooral de jaren, waarin de verrichtingen
der inwendige geslachtsdelen van de vrouw
ophouden, hetgeen gepaard gaat met het
eindigen der maandstonden en met allerlei
Iichameiijke en geestelijke verschijnselen;
syn. climax, menopause. C. virile, mannelijke overgangsjaren, soortgelijke verschijnselen bij mannen van ongeveer 50 jaren.
Climatische bubonen (saitm, hemelstreek),
een norm van lymphklierontstekingen, die
vooral in warme landen wordt waargenomen, niet aan verwonding of geslachtsziekten kan worden toegeschreven en met nog
onbekende invioeden van het kiimaat in verband wordt gebracht (S c h e u b e).
Climatologie, de kennis der kiimaten, hunne
oorzaken, kenmerken en uitwerkingen, ook
op de mens.
Climatotherapie (Ozpouref.oc, geneeskunst;
Oseparce6w, bedienen, genezen), het gebruik
maken van de gesteidheid van landen en
kiimaten ter behandeling van ziekten.
Cliniek, clinisch (xXtvtx65, bedlegerig ; ook
de arts, die de zieke aan zijn bed (xXi\m)
bezoekt; Atvt,xii (nl. -cixv71), diens kunst
en methode), het onderwijs aan het ziekbed en al wat daartoe dienstig is, ook het
ziekenhuis in zijn geheel. Clinicu s, de
Ieeraar aan het ziekbed; naar Duits voorbeeld zou men de toehoorders „clinicist"
kunnen noemen, doch dit verdient geen navoiging. Policliniek (7rOAK , stad), de gelegenheid om lijders uit de stad („lopende
patienten") te ontvangen ter behandeling,

of ten behoeve van het geneeskundig onderwijs.
Clinocephalie (xXLvm bier zadel; xecoaXib
hoofd), zadelhoofd, een dolichocephalus
(zie aid.), waarbij de spheno-parietale naad
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te vroeg verbeend is, en daardoor een zadelvormige inzinking van de schedel ontstaat
achter de kroonnaad.
Clinodactylie (8cixTu)oc, vinger), aangeboren
of later ontstane afwijking van de vingers
uit hun natuurlijke stand.
Clinomanie (t.kavicx, waanzin), bedzucht, ziekelijke zucht om in bed te blijven liggen.
Clinotechniek (-r6xv-1, kunst), de kunst om
bedden voor zieken in te richten.
Clinotherapie, het gebruik maken van bedrust als geneemiddel.
Cliquetis metallique (Fr.), metaalklank van
de harttonen, een resonantieverschijnsel,
dat onder de meest verschillende omstandigheden (ook bij hypertrophie van het
hart) voorkomt; vgl. Bruit de pot fele,
Timbre of Tintement metallique.
Clisiometer (xXiacc, helling), hellingmeter,
instrument om de helling van het bekken ten
opzichte van de lichaamsas te meten.
Clisis (xXi'mq, bulging, overdr. neiging), het
primitieve instinct van toenadering, buiten
alle bewustzijn om (Von Monako w); vgl.
Ecclisie.
Clitoridectomie, verwijdering van de clitoris
(zie beneden) ter genezing van epilepsie,
hysterie, enz., voor zoverre masturbatie
de oorzaak hiervan zou zijn; verouderd
(Baker-Brown).
Clitoris (xXevropic), kittelaar, een sponsachtig lichaam aan het voorste uiteinde der
schaamspleet, dat met de sponsachtige
lichamen van het mannelijk lid overeenkomt;
syn. membrum muliebre; vgl. Crises.
Clitorismus, ziekelijke vergroting van de
kittelaar, of ziekelijke zucht om die te
wrijven.
Clitrophoble (xXstO'pov, slot, grendel), claustrophobie.
Clivus (Lat., helling) Blumenbac h i i: het
bovenvlak van de pars basilaris van het achterhoofdsbeen, tezamen met de achterzijde
der sella turcica.
Cloaca (Lat., onderaards afvoerkanaal, riool).
1. bij sommige dierengroepen, en als misvorming ook bij de mens, een holte, waarin
zowel de darm als andere organen, voornl.
de urine- en geslachtswerktuigen, hun uitmonding hebben. 2. in de heelkunde, een
etterholte in necrotisch been, waarin de
sequester gelegen is.
Clone (xX6v, twijg, spruit), een groep individuen van volkomen gelijke afstamming,
ontstaan door ongeslachtelijke voortplanting van een zygote (zie ald.); eencelcultuur.
Clonisch (xX6vo5, heftige, wilde beweging),
benaming voor snel op elkander volgende,
kort durende, krampachtige samentr q kkin-
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gen der spieren. Zelfst. nw. Clonus (bijv.
voetclonus en dijclonus).
Clonograaph (ypicpco, schrijven), toestel om
krampbewegingen en peesref!exen op te
schrijven (R ossolim o).
ClonorchiOsis hepatis, leverziekte bij Chinezen, veroorzaakt door een zuigworm, clonorchis sinensis; syn. cirrhosis parasitaria.
Vgl. Opistorchiosis.
Clonus, zie Clonisch.
Clopemanie (xXon-h, diefstal) = cleptomanie.
Clostridium (xXcocrs*, de met een spoel gesponnen draad), spoelvormige bacterien.
C. b u t y r i c u m (vgl. Bac. butyricus), boterzuurbacil. C. t eta n i, tetanusbacil.
Clou (Fr. spijker). C. de Delhi, = Aleppobuil. C. h ysterique = clavus hystericus.
C. phtisiqu e, = omschreven pijn in
de borst, door plaatselijke borstvliesontsteking, bij longtering.
Clownismus (Eng. clown, hansworst), het
optreden van allerlei verdraaide lichaamsstanden en bewegingen bij de „grote"
hysterische aanval.
Clubfoot (Eng. c I u b, knods; foot, voet),
klompvoet, door de Engelsen onderscheiden in club-foot inward, cross-foot (c ross,
scheef) = pes varus; club-foot outward,
out-bowfoot, = pes valgus; heel club-foot
(h e e I = hiel), pes calcaneus; vgl. Pes.
Klompvoet noemt men iedere blijvende
verkeerde stand van de voet, meestal
echter slechts de pes varus en equinovarus.
Club-hand (Eng.), klomphand; misvorming,
overeenkomende met klompvoet.
Clunes, clunis (Lat.), het zitgedeelte.
Clysma, clysteer (AUati.cx, vloeistof tot het
uitwassen van een wond; xXocrrhp, clysteerspuit), het inbrengen van vloeistoffen
in de endeldarm door middel van een irrigator of een spuit of clysopomp (zie beneden). Men heeft clysmata, die geneesmiddelen, afvoermiddelen of voedingsstoffen bevatten.
Clysopomp (Fr. clysopompe) is een klein
pomptoestel om een clysma toe te dienen.
Vgl. Enteroclyse.
CnemolordOsis (xvilm, scheen; Xopa6o), naar
voren krommen), voorwaartse kromming
van het scheenbeen.
CnemoscoliOsis (cry.oXtwatc, kromming), zijwaartse kromming van het scheenbeen.
Cnesmus (xvini.6c), jeuk, ook voor prurigo
(zie aid.).
CnidOsis (xvtk, netel), netelroos; syn. urticaria.
Coacervaat (Lat. ace r v u s, hoop), opeenhoping.
Coaetaan (Lat. even oud), wordt gezegd van
9ezwelweetsel, dat even ver is gedifferen-
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tieerd als het normale weefsel van de
patient.
Coagulise, ferment, dat stremming of stolling teweeg brengt, bijv. leb- en fibrinefermenten.
Coagulatie (co ag u I at i o), stolling (van
bloed of andere Iichaamsvochten). C. n ecrose, zie Necrose.
Coaguline, 1. praecipitine (zie ald.) (Pic k
en Kraus). 2. stolling teweegbrengende
stof, die van weefselcellen afkomstig is
(Loeb).
Coigulum, stolsel.
Coaptatie (co a pto (L.), samenvoegen), vooral van de breukuiteinden bij een beenbreuk;
vgl. Repositio.
Coarctatie van de aorta (a r c u s, boog)
vernauwing van de aorta tussen de A. subclavia sinistra en de ductus arteriosus
Botalli (zie aid.) door schrompeling van de
iaatste.
Coast-fever (Eng.), kustkoorts = malaria.
Cobragifreactie, volgens Much en H o I zmann wordt de oplossing van gewassen
menselijke bloediichaampjes door cobragif verhinderd door toevoeging van bloedwei van iijders aan manisch-depressieve
krankzinnigheid of aan dementia praecox;
syn. remmingsreactie, psychoreactie.
Cocainismus, chronische vergiftiging met
cocaine.
Cocarboxylase, een enzym, dat koolzuur onttrekt aan pyrodruivenzuur en uit het resterende aceetaldehyde aethylcholine vormt
met behulp van choline.
Cocarde-reactie, inspuiting van tuberculine
in de huid van een tuberculeuse cavia veroorzaakt een papel met een haemorrhagie
in het midden; ook wel bij de mens.
Coccaceae, zie Coccus.
Coccidia, coccidiOsis (verkleinw. van x6xxog,
pit; xoxxii&ov, )protozoan, die tot de klasse
der sporozoen behoren, en bol- of eirond
van vorm zijn, zonder bewegingsorganen;
bij verschillende hogere en lagere dieren,
ook bij de mens voorkomend als parasiet; de hierdoor ontstane ziekte heet coccidiosis.
Coccus (x6xxoc, ronde pit), bolvormige bacterie, fam. coccaceae. Co c co bacteria
septica is de benaming, door Billroth
voor aile ziekmakende bacterien aanbevolen.
Coccycltnia (x6xx4 koekoek, 6436v7), pijn)
neuralgie van de plexus coccygeus (zie aid.).
Syn. Coccygodynie.
Coccigeu g (x6xxt4, koekoek, staartbeen,
wegens de gelijkenis met een koekoekssnavel); tot het staartbeen behorend. Vgl.
Glomus.
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Coccygodynie (x6xxlg, koekoeks- of staartbeen; 686v71, pijn), pijnen in de streek van
het staartbeen, vooral bij het zitten, een
chronische toestand, die hetzij door ontsteking (na een val enz.) wordt veroorzaakt,
hetzij van hysterische of neuraigische aard
is.
Coccyx, staartbeen; syn. os occygis.
Cochin-been (naar Cochinchina in 0. Azle),
= elephantiasis Arabum. Cochichin ad i a r r h o e a, a. een op dysenterie gelijkende
ziekte, door sommigen aan strongyloides
stercoralis toegeschreven; b. sprue (zie ald.).
C. z we e r, = Aleppobuil.
Cochlea (Lat.), slakkenhuis, een deel van het
oorlabyrint; co chleari s, tot het slakkenhuis behorend (zie N. cochlearis).
Cochlear, = lepel (bijv. op een recept).
Cochleopalpebrale reflex (p al p e b r a, ooglid), het knippen met de ogen bij het horen
van een sterk geluid.
CochliomSfia hominivOrax, zie Lucilia macellaria.
Codehydrogenase, een stof, die de werking
der fermenten versterkt.
Ceiecitas verbilis (Lat.), woordblindheid; zie
Aphasie.
Coecopexie (W i I m s) (7tigtg, vasthechting),
vasthechting van de buitengewoon beweeglijke blinde darm in een spleet van het
peritoneum parietale.
Coecotomie, operatieve opening van de
blinde darm.
Celecum (co e c us, blind), blinde darm; syn.
intestinum coecum, caput coli, typhion. C.
cupu lir e, blinde zak van de koepel,
het uiteinde van de ductus cochlearis in
de koepel van het slakkenhuis. C. mobil e,
abnormaai beweeglijke blinde darm, bij
enteroptose; veroorzaakt appendicitis-achtige verschijnselen; syn. typhlatonie. C.
v es ti bu lir e, blinde zak van het voorhof,
het uiteinde van de ductus cochlearis naar
de zijde van de sacculus.
Coelenteron (xoaoc, hol; gvrepov, darm),
darm-lichaamsholte, oerdarm, de primaire
lichaamsholte, waarin zich nog geen afzonderlijke darm gevormd heeft, bij gastrula, de coelenterata, enz.; vgl. Coeloma.
Coelestische methode (c o e I u s, hemel), aanwending van voorwerpen voor godsdienstig gebruik, reliquieen, enz., tot geneeskundige doeleinden.
Coeliac disease, Coeliakie, zie Morbus
coeliacus. Syn. Fibrosis pancreatis congenitalis.
Coeliacus (xor.M.0c, bu kholte), tot de buikholte behorend; zie Plexus, Arteria, Ganglion, Morbus.
Coeliomyomectomie, verwijdering van een
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baarmoedermyoma door middel van coeliotomia vaginalis (zie aid.).
Coelioscopie (Kelling), bezichting van de
buikholte met de cystoscoop, na het aanbrengen van een opening in de buikwand
met een troicart en inspuiting van steriele
lucht.
CoeliotOmia, opening van de buikholte. C.
vag inili s, opening van de buikholte van
het voorste of achterste schedegeweif uit
(C. v. anterior of posterior).
CoelOma (xoEXtovcc, uitgehold lichaam), de
secundaire lichaamsholte, de ruimte tussen
darm en lichaamswand; syn. pleuroperitoneale hoite; vgl. Coelenteron, Enterocoel.
Coelonychfe (Ov4 nagel), concave nagels,
lepeltjesnagels.
Coelosften, darmparasieten.
CoelosOmen (xoiloc, hol; o.651/cc, iichaam),
misgeboorten met bijna geheel buiten de
lichaamsholten liggende ingewanden; ook
het hart ligt in een breuk, het borstbeen is
gespleten of ontbreekt.
Coenesthesie (Fr. van xor,v6c, gemeenschappelijk; cciaNaLc, gevoel); zie GemeingeMI.
Coentirus cerebrilis (xotv6c, gemeenschappeiijk; 0?)pdc, staart, omdat een aantal lintwormkoppen op een blaaswand zitten),
draaiworm, de yin van de hondelintworm,
taenia coenurus, die, door zich in de hersenen te vestigen, de draaiziekte bij schapen
veroorzaakt. Tegenwoordige naam Multiceps
multiceps.
Coexistentie, gelijktijdig bestaan.
Coffer-dam (Eng. woord, dat kisting, dwarsdam betekent), dunne piaat van zuiver
caoutchouc, om bij tandheelkundige bewerkingen het speeksel of te houden van het
operatiegebied; wordt ook wel gebruikt bij
darmoperaties.
Cognitief (cog n i t u s, bekend), op het „kennen" betrekking hebbend, cog n iti eve
verrichti ng en, „kenverrichtingen", het
gewaarworden, waarnemen en overdenken
van de buitenwereld; te onderscheiden van
Affectief en conatief (zie aid.).
Cohabititio (Lat.), samenleving, bijslaap.
Cohydrogenase, het deel van het enzym,
dat het in werking brengt. Syn. Codehydrogenase.
Coilonychfe (xoiaoq, hol; iimg, nagel), zeldzame nagelziekte, waarbij naast verschijnselen van eczeem de nagels hol naar boven
gebogen zijn (H e I I e r); syn. Lepeltjesnageis
spoonnails. Vgl. Platonychie en Ectodermsyndroom.
Coincidentie (i n c i d i t, er heeft iets plaats),
gelijktijdig geschieden.
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Coinonophobie (xowo.w6g, metgezel), zenuwachtige vrees om in groot gezeischap te zijn.
Coitus (Lat.), bijslaap. C. incompletus
(Lat., onvoltooid), s. i n t e r r u pt us (Lat.,
afgebroken), s. rese r v at us (Lat., weerhouden), bijslaap, waarbij de uitstorting
van het zaad in de schede wordt voorkomen door het lid voor de uitstorting
terug te trekken of de bijslaap niet voort
te zetten, totdat de uitstorting plaats heeft.
C. suspect us, verdachte bijslaap, bij een
van geslachtsziekte verdachte persoon. C.
a tergo (Lat. tergu m, rug), de man achter
de vrouw.
Col., verkorting van co I at Li r a (van c o I o,
coleren, doorzijgen), een geneesmiddel, dat
men door een co I at Orium (doorzijgdoek)
heeft laten lopen.
Cold p resso rtest, Cold pressu retest van
Hines en Brow n, (Eng.) invloed van kou
op de bloeddruk; wanneer men de hand van
de liggende patient in ijskoud water dompelt,
stijgt de bloeddruk, wanneer hij neiging
heeft tot verhoging van de bloeddruk.
Colectomie (ix-70.%), uitsnijden), uitsnijding
van een stuk van de karteldarm (colon).
Coleocele (xoXvic, de schede), ingewandsbreuk door de wand der schede; vgl. Hernia
vaginalis.
Coleopt6sis, vgl. Prolapsus vaginalis.
ColibacillOsis, ziekte, veroorzaakt door bacillus coli; vgl. Bacterium coli.
ColibacillOsis pseudotyphica, paratyphus.
COlica (x0axi v6aoc, in het later Lat. co I i ca
pass i o— in het oudere Nederl. verbasterd
tot colicompas — ziekte van de karteldarm), koliek, buikkramp, aanvallen van
pijn in het gebied van het darmkanaal of
naburige delen, bijv. galsteenkoliek; syn.
enteralgia, enterodynia. C. fl at ulént a,
windkoliek, veroorzaakt door ophoping
van gas in de darm. C. hae morrho idill s, aambeienkoliek, pijn met persend
gevoel in de endeldarm bij lijders aan
aambeien. C. h e p at i c a, galsteenkoliek,
uiterst heftige pijnen, uitgaande van het
rechter hypochondrium, en verder uitstralende; vgl. Cholelithiasis. C. i nte rt reip i ca, loodkoliek, vroeger verkeerdelijk
voor een ziekte der hete landen aangezien;
syn. colique bilieuse, C. des pays chauds, C.
endemique, C. seche. C. menstruilis,
stondenkoliek; vgl. dysmenorrhoea. C. m uco memb ranicea (mucus, slijm, membrana, vlies), ontlasting van glazige buisvormige of vliezige slijmmassa's onder
koliekpijnen, misschien van nerveuse oorsprong (L e u be); veranderingen van het
slijmvlies worden niet gevonden; syn.
enteritis membranacea, myxoneurosis intes-
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tinalis. C. re nali s, niersteenkoliek, heftige, vaak ver uitstralende pijnen langs een
urineleider, veroorzaakt doordat zich hierin
een of meer steentjes uit het nierbekken bevinden. C. rheum at i ca, koliek door koude
vatten. C. saburrali s, (saburra, zand, ballast), zie C. stercoracea. C. sat urnin a,
Ioodkoliek, koliekpijnen met hardnekkige
verstopping bij chronische loodvergiftiging.
C. scortOrum (scortum, publieke
vrouw), koliekpijnen in het onderste gedeelte van de bulk, die veel voorkomen bij
publieke vrouwen, vooral tijdens de stonden
toenemen en berusten op een neuralgie
van de plexus hypogastricus, soms op ontsteking van de eierstokken of de eierleiders
of op bloedaandrang naar het perimetrium
ten gevolge van de veelvuldige prikkeling
der geslachtsdelen. C. ste rcoracea s.
saburralis (stercus, gen. stercoris,
drek; sa b u r ra, zand, ballast), koliek ten
gevolge van de prikkeling van de darmwand door drekmassa's, vruchtenpitten enz.
C. vegeta bilis, colique sêche. C. v e rm i n Osa, (verminosus, vol wormen),
wormkoliek, door ingewandswormen veroorzaakt.
Colicotoxaemie, toxaemie (zie ald.), door
stofwisselingsproducten van colibacillen veroorzaakt.
C6licus, tot de karteldarm behorend.
Colicystitis, blaascatarrh, door colibacillen
veroorzaakt.
Coli-infectie, besmetting met colibacillen.
Colipyelitis, nierbekkenontsteking door colibacillen veroorzaakt.
Colique (Fr.), koliek. C. salivaire, speekselkoliek, pijnaanvallen door speekselstuwing
ten gevolge van de aanwezigheid van speekselstenen. C. sech e, droge koliek, zie
Colica intertropica, syn. C. nerveuse, mal
de ventre sec, dry-belly-ache, C. de Devonshire, Madrid, Poitou.
Colisepsis, bloedvergiftiging, door colibacillen veroorzaakt.
Colitis, ontsteking van de dikke darm. C.
gravis (Rosenheim), zie C. suppurativa. C. membranicea, zie Colica
mucosa. C. mercuriali s, kwikzilvercolitis; vlg. Enteritis diphtherica. C. s u b m ucOsa (Pal), acute of subacute ontsteking
van de wand van de dikke darm, vooral
bij de bochten, zonder belangrijke aandoening van het slijmvlies. C. suppu rat i v a
(Ad. Schmidt), C. ulcerOsa (Boas), etterige colitis, slepende ontsteking met aanvallen van koorts, waarbij etter en soms ook
bloed wordt afgescheiden, en die ten slotte,
na aantasting van de diepere lagen en het
buikvlies, met de dood eindigt. Bij snel
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kwaadaardig verloop spreekt men van C. u.
fulmin an s (zie Fulminans).
Col ititer, zie E y k m a n (Aanhangsel).
Coliurie, aanwezigheid van coli-bacillen in
de urine.
Collaberen (c o I I a b o r, ineenvallen), vervallen, zwak worden; vgl. Collaps.
Collaemie (x6XXoc, lijm ; ocivdcc, bloed), verhoogde kleverigheid van het bloed (H a i g).
Collageen (x6X?c, lijm), lijnnvormend; van
bindweefselvezels, die door koken lijm vormen, in tegenstelling met de elastische
vezels.
Collaps (co I la ps u s, instorting), plotselinge
vermindering van alle levensverrichtingen
door zwakte van de hartwerking. C.-d e I ir i u m, een snel zich ontwikkelende toestand
van sterke verwardheid met droomachtige
waanvoorstellingen en levendige motorische
onrust. C.-i ndur at i e, verharding der
luchtloze (atelectatische) long, doordat de
wanden der longblaasjes aan elkander kleyen, hetgeen door woekering van bindweefsel wordt gevolgd. C.-I u cht, de hoeveelheid lucht, die na opening van de borstkas
ontwijkt uit de ineenvallende long. C. t h erapi e, = kunstmatige pneumothorax, zie
ald.
Collipsus pulmOnum, zie Atelectasis acquisita.
Collateraal, zijdelings; vgl. Collateralen,
Arteria. Collaterale anaemie en hype rae m i e, bloedgebrek, resp. overvulling
met bloed, die op een plaats ontstaat bij
overvulling met bloed, resp. bloedgebrek
van een met deze plaats samenhangend
gedeelte, bijv. bloedgebrek in de hersenen
terwijl de bulk met bloed overvuld is, door
to snelle verwijdering van ascites-vocht. C.
bane n, zijdelingse vaat- of zenuwbanen,
die de geleiding van het bloed of de zenuwprikkels overnemen van de hoofdweg, indien deze ondoorgankelijk wordt. C.
bloedsomloo p, vgl. C.-anaemie en C.banen. C. ontsteking (Tendeloo), ontsteking in de omgeving van een ontstekingshaard, door hieruit gediffundeerde vergiften.
C. respiratie of ventilatie, zie Ventilatie.
Collateralen, zie Collaterale banen; ook de
mergloze zijtakken van de in de lengte
van het ruggemerg lopende merghoudende
zenuwvezels, waarop zij meestal in loodrechte richting staan; zij lopen naar de
grijze stof en vertakken zich daar boomvormig om de ganglioncellen heen.
Collet du bulbe (Fr., hats van de bol), de
nauwste plaats (angustia) van de urinebuis
in de pars bulbosa.
Colliculus (Lat., heuveltje), kleine verheven-
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held. C. facialis, op de bodem der ruitvormige groeve, in het voorste gedeelte der
eminentia medialis. C. seminali s, zaadheuvel, smalle verhevenheid van het slijmvlies aan de benedenzijde der urinebuis in
de pars prostatica, uitmondingplaats van de
utriculus prostaticus en de ductus ejaculatorii. C. subpin ea I i s, verhevenheid aan
de rugzijde der middelhersenen, voor het
vierheuvelig lichaam.
Collier de Venus (Fr.), halsband van Venus,
leucoderma syphiliticum (zie ald.) rondom
de hals bij vrouwen; vgl. Corona Veneris.
Colliquatief, benaming voor zeer overvloedige afscheiding van diarrhoea of zweet, van
ongunstige betekenis. Co lliqu at ieve
huid-tuberculose (jadassohn), scrofuloderma, gekenmerkt door verwekende
huidknobbels.
Colliquatienecrose, het afsterven van weefsels onder opzwelling en vervloeiing.
Colliquitio (colliquesco, vloeibaar worden), vervloeiing.
Collobiase, fabrieksnaam voor een geneesmiddel-bereiding, waarbij vermoedelijk gom
of een andere colloide stof de werking van
alcaloiden en andere stoffen moet verhogen
(firma D a u s s e to Parijs), vgl. Intrait.
ColloidoclasIe (Acfcacc, het breken), uitvlokking van colloidale lichamen. Widal
spreekt van colloidoclastische anaphylactische shock, wanneer deze
volgens hem is ontstaan door een verbroken
evenwicht van de colloidale stoffen in het
lichaam.
Colloied (Th. G ra h a m), lijmachtig. 1. stoffen, die in oplossing niet door een dierlijk
vlies diffunderen; lijm behoort hiertoe,
bijv. nw. colloidaal, tegenstelling, cristalloid. 2. stoffen van honingachtige of geleiachtige geaardheid, die bijv. in de schildklier voorkomen, en zich soms, door verandering der cellen, in de weefsels vormen;
vgl. Degeneratio colloidalis. C. m i l i u m
(m i I i u m, gierstkorrel), doorschijnende citroengele korreltjes op de huid van het
gelaat, de hals, de handrug van oude lieden,
ten gevolge van colloide ontaarding der
smeerklieren. Syn. miliair colloidoom.
Colloied-osmotische druk, het deel van de
osmotische druk, dat afhangt van de aanwezige colloieden.
Colloied-osmotisch oedema, oedema (zie
ald.), ontstaande door de colloidale verhoudingen ter plaatse, zodat het weefsel zelve
water aantrekt; syn. oncotisch oedema, zie
ald.
Colloied-reacties, de goudsol- en mastixreacties, zie ald.
Colloied-therapie, het gebruik maken van
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colloide metalen als methode van protoplasma-activering.
Collonema (vti.cc, weefsel), gezwel van geleiachtige geaardheid, bijv. myxoma, myxosarcoma.
C011um (Lat.), hals. C. anatOrnicum hum e ri, ondiepe gleuf rondom de kop van
het opperarmbeen, welke plaats in ontleedkundig opzicht van belang is, evenals in
heelkundig opzicht het C. chit. 6 rg icum
humeri, gleufvlak onder de beide tubercula van het opperarmbeen. C. denti s,
tandhals, het door tandvlees omgeven
gedeelte van de tand. C. fo I I iculi pili,
hals van het haarzakje, het vernauwde gedeelte vlak onder de uitmonding der smeerklier. C. mandibulae, hals van de onderkaak, het ingesnoerde gedeelte onder het gewrichtsuitsteeksel. C. 6 b s t i p u m, scheve
hals. C. scapulae, hals van het schouderblad, middenwaarts van de gewrichtsvlakte.
C. uteri, hals van de baarmoeder.
Collunirium (co I I u o, uitspoelen; nares,
neusgaten), neus-spoeling, neus-douche.
CollutOrium (col I u o, spoelen), mond- of
gorgelwater; syn. gargarisma.
ColIkrium (xoAXOptov, deeg, oogzalf), oorspronkelijk een geneesmiddel in de vorm
van een rol, dat in lichaamsopeningen wordt
gebracht, later geneesmiddel voor de ogen,
thans oogwater.
Colmatige, multiple puncties om het hoornvlies bij loslating van het netvlies (Lag rang e).
Cololxima (xoA6(3cov.ce, een verminkt deel),
iedere aangeboren spleet in de rand ener
lichaamsopening. C. libi i, hazenlip. U r an o co I o b 6 m a, gespleten gehemelte. C.
fri d is, spleet in het regenboogvlies, verder in het adervlies van het oog, de oogleden, de gele vlek. Sams noemt men ook
een kunstmatig gemaakte spleet in het
regenboogvlies coloboma. C. c h o r o id ea e,
retinae, lentis, cOrporis ciliaris,
C. van het vaatvlies, het netvlies, de lens,
het corpus ciliare (zie ald.). C. co ngen it a I e, aangeboren C. C. macular e, = Macula-coloboma, zie ald.
Colocynthidismus (xoXox6v0-1, pompoen),
vergiftiging door kolokwint (fructus coloquinthidis).
Colon (xiaov), karteldarm, het tussen blinde darm en endeldarm gelegen gedeelte
van de dikke darm; syn. intestinum colon.
C. as a ndens, (het) opstijgende (gedeelte
van de) karteldarm, dat van de blinde
darm omhoog gaat naar de lever. C. d escenden s, (het) afdalende (gedeelte van
de) karteldarm, tussen de linker bocht
van de karteldarm (flexura coli sinistra) en
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de S-vormige bocht. C. pelvinu m, het in
het kleine bekken gelegen gedeelte van de
S-vormige bocht (zie S R o m a n u m). C.
sigmoideum, vgl. S Rominum. C.
t ransve rs u m, het dwars gelegen stuk
karteldarm tussen de flexura coli dextra
en sinistra.
Colopexie (rtigt.g, het vast maken), het vasthechten van een abnormaal beweeglijke
karteldarm.
ColoptOsis (7t-rc7x1K, het afvallen), afzakking
van de karteldarm; vgl. Enteroptosis.
Coloradokoorts (naar de N. Amer. staat
Colorado), = dengue-koorts.
Colorectostomie, het aanleggen van een
fistel tussen kartel- en endeldarm.
Colorimetrie (co I o r, kleur), bepaling van
het gehalte ener vloeistof aan een opgeloste stof, door vergelijking van de kleur
der oplossing met de kleur ener andere
oplossing van bekend gehalte.
Color trIstis (Lat., treurige kleur), de koperrode kleur van een syphilitische uitslag.
Colostomie (aT6p.oc, mond), het aanleggen van
een fistel van de dikke darm door deze
aan de buikwand te hechten en dan in te
snijden. Het aanleggen van een verbindingsweg tussen twee gedeelten van de dikke
darm heet coli-colostomie.
Colostrum, v6Ormelk, de melk, die tijdens
de zwangerschap en in de eerste dagen na
de bevalling te voorschijn komt (bij koeien
„biest"); zij bevat talrijke vet bevattende
lymphecellen (colostrumlichaampjes).
Colotiimia (T6v.vo), snijden), kunstmatige
opening van de karteldarm (vgl. Colostomie). C. ilia ca, van de regio iliaca uit (waarbij het buikvlies wordt geopend). C. I u mbilis (dextra en sinistra), in de lendenstreek, rechts of links, aan het colon
ascendens of descendens, zonder het buikvlies te openen.
Colotyphus, buiktyphus, waarbij de zweren
zich voornamelijk in de dikke darm bevinden ; vgl. Ileotyphus.
Colpaporrhexis (x6Arrog, schede, in& weg,
AFA, scheur) afscheuring der schede van de
baarmoeder.
Colpeurynter (e6p6vco, verwijden) (C. B r a u n,
1852), een blaas van caoutchouc met buis en
kraan, welke in de schede of de baarmoederhals wordt gebracht en dan met water gevuld, ter voorkoming van het te vroegtijdig
breken der vliezen of om de weeen op te
wekken (zwakte der weeen, ontijdige geboorte, placenta praevia). De bewerking heet
colpeuryse.
Colpitis, ontsteking der schede; syn. elytritis, vaginitis. C. emphysematosa,
zie Colpohyperplasia cystica. C. g ran u I a-
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r i s, korrelige ontsteking der schede, waarbij sommige groepen van papillen als korreltjes ter grootte van speldeknoppen of gerstekorrels boven de oppervlakte van het
slijmvlies uitsteken. C. senilis s. vet ularunn(vetula,oudevrouw),s.ulcerosa
adhaesiva (Hildebrandt), vooral bij
oude vrouwen voorkomende ontsteking,
waarbij het epithelium slinkt of verwoest
wordt en de portio vaginalis vastgroeit aan
de zijwanden der schede, zodat het schedegewelf verdwijnt.
Colpocele (xipa, breuk), zie Hernia vaginalis.
Colpoclisis (xXetacc, sluiting), operatieve sluiting van de ingang der schede bij niet
te verhelpen fistel tussen blaas en schede;
syn. elytro-episiorrhaphie.
Colpocoelioteimia (vgl. Coeliotomie)
(D ii hrsse n), opening van de buikholte van
het voorste of achterste schedegewelf uit.
Colpocystotomie (x6art,c, blaas), verwijdering van een blaassteen van de schede uit.
Colpohyperplasia cystica (Winckel), een
in de zwangerschap voorkomende vorming
van gashoudende blaasjes in het slijmvlies
der schede; het gas bevindt zich in bindweefselspleten en zou door de werking van
microben ontstaan; syn. colpitis (vesiculosa)
emphysematosa.
Colpohysterectomfe, hysterectomie (zie ald.)
langs de vaginale weg. Syn. Hysterectomia
vaginalis.
Colpohysteropexie, zie Vaginofixatio uteri.
Colpohysterotonnfe, zie Vaginale keizersnede.
ColpokeratOsis (zie Keratosis), verhoorning
(verdikking) van het slijmvlies der schede.
Colpoperineoplastiek, colpoperineorrhaphie, operatie om een stevige bodem voor
het bekken te vormen, met vernauwing der
schede, vooral om uitzakking der baarmoeder te voorkomen, of bij grote inscheuringen
van de bilnaad door bevallingen.
Colpopoiesis (notliatq, vorming), vorming van
een kunstmatige schede.
Colpoprojector, toestel om het beeld van
de portio vaginalis uteri zichtbaar te maken
voor een aantal toeschouwers.
ColpoptOsis (71-iiicrK, het vallen), uitzakking
van de schede. i kV
Colpopyrostigmie (rci3p, vuur; crdyt.toc,steek),
het prikken met de roodgloeiende naald
van het Paquelin-toestel in het schedegewelf
en de portio vaginalis.
Colporrhexis (frigtc, het j.scheuren) verscheuring der schedewand.
Colporrhiphia (cSacp-h, naad), operatieve vernauwing der schede door: uitsnijding van
grote stukken slijmvlies uit de voorste
en de achterste wand der schede (C. ante-
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rior en post erio r), waarna de wondranden worden aaneengehecht; bij uitzakking van schede of baarmoeder; syn. elytrorrhaphie, episiorrhaphie.
Colposcoop, schedespiegel, een binoculaire
kijker, waarmee delen van de vagina of van
de portio vaginalis uteri kunnen worden
onderzocht, vijf tot tienmaal vergroot.
Colpospasmus (anocati,6c, kramp), kramp der
schede.
Colpotomie, schedesnede, opening der schede, om uitstortingen van vocht en buiten de
baarmoeder liggende vruchten te verwijderen (syn. Elytrotomie), of als onderdeel der
laparocolpotomie.
ColpoxerOsis (rip6c, droog), verschrompeling der schede; vgl. Xerosis.
Colpyrnie, verkorting van colpopyrostygmie.
Col tapiroide (Fr., co I, hals), tapirsnuit; verlenging van de cervix uteri (zie aid.).
Columella (Lat. zuiitje), de as van het siakkenhuis van het oor. C. fo r n i c i s, steunvezelen
van het dak van de derde hersenventrikel.
C. n as i, het tussenschot van de neus.
Columnae) (Lat.), zuil. C. anterior, voorste zuil van het ruggemerg, vgl. C. grisea. C.
Bertini, vgl. C. renales. C. fOrnicis,
vgl. Fornix. Columnae g riseae, grijze
zuilen, de grijze stof van het ruggemerg;
men onderscheidt voorste, zijdeiingse en
achterste zuilen (anterior, lateralis, posterior); vgl. Cornu. C. re ct ills (M o rg ag n i), in de lengte van de endeidarm
lopende piooien van het slijmvlies; boven
de aars tussen de plooien liggen groeven,
de sinus rectales. Columnae renales,
uitlopers van de schors der nier tussen de
pyramiden van het merg in. Column ae
rugarum anteriores, posteriores
(r u g a, piooi), reeksen van dwarse piooien
(rugae vaginaies) in het slijmvlies van de
voor- en de achterwand der schede. C.
vertebralis, ruggegraat. C. vesicular i s, zuil van Clarke (zie Aanhangsel). C.
ante ro-I at erali s, voor-zijstreng van het
ruggemerg. Voorts de Columnae (cr ures), de peilers in het peesbiad van de musc.
obl. abd. ext., die de liesring omgeven.
Columnisation (Fr.), vaste opvulling (tamponnade) der schede met gaas.
ColumnotOmia lumbalis (.7611,vco, snijden,
I u m b i, de iendenen) operatie tegen sterke
kyphosis.
Colysepsis (xoX/Sco, verhinderen; crOcc, rotting), verhindering van de vermenigvuldiging van bacterien (zonder ze te doden).
Coma, 1. (x6vel) hoofdhaar. 2. (x6Stioc) slaapzucht, diepe bewusteloosheid, bij vergiftiging (hieronder ook het C. diabeticum),
bloedeloosheid der hersenen of overvul-
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ling der hersenen met bioed. C. ag r . pn u m, vigil (vgl. Agrypnie; vigil wakend),
coma met levendige droomdeliria. C.-cylinders (K ii lz 1891), de cylinders (zie
ald.), bestaande uit sterk lichtbrekende
korreltjes, in de urine van lijders met beginnend C. diabeticum. C. diabeticum
bij suikerziekte. C. u rae micum bij uraemie. C. vigil zie C. agrypnum.
Combinatiegezwel, gezwel, dat de ontleedkundige kenmerken van tweeerlei gezwellen bevat bijv., chondrosarcoom.
Combtistio (co m b u ro, verbranden), verbranding.
Comedo (cu m, met; ed o, eten), nnedeeters,
kleine punten op de huid, door vuil donker
gekleurd, bij de uitgangen der volgepropte
smeerklieren, zo genoemd, omdat men de
inhoud dier klieren gemakkelijk naar buiten
kan drukken in de vorm van een klein
wormpje. De comedones werden vroeger
voor parasieten gehouden; syn. Acne
punctata.
Commasculitio (cum, met; masculus,
mannelijk), ontucht tussen mannen; vgl.
Paederastie.
Commensile besmetting (vgl. Commensaiis) het verwekken van ziekten door microben, die tevoren reeds in het lichaam verbiijf hielden zonder verschijnselen te veroorzaken (Van Log h e m).
Commensilis (m e n s a, tafel; co m m e nsali s, tafelgenoot), een dier, dat zich voedt
met de afval van het voedsel van een dier,
dat de rol van gastheer vervult, doch niet
(gelijk de parasiet) ten koste van het lichaam
van dit dier.
Comminutieve breuk (comminuo, verbrijzelen), beenbreuk met versplintering.
Commisstira (Lat.), verbinding. C. anterior
ce rebr i, voorste verbindingsbrug der hersenen, tussen de voorste delen van de
wand der derde hersenkamer. C. anterior
(medullae spinalis) alba, grisea, de
voor het centrale kanaal liggende voorste
commissuur van het ruggemerg, die in het
meer naar voren (ventraal) liggende gedeelte
uit merghoudende (witte), in het naar achter
(dorsaal) liggende gedeelte uit mergloze
(grijze) vezels bestaat. C. brevi s, = tuber
valvulare. C. habenuliru m, tussen de
stelen der pijnappelklier (glandula pinealis).
C. hippo ca m p i, vgl. Psalterium. C. i nfe rior (ce rebr i), vezelbundel aan de achterwand van de kruising der gezichtszenuw
en aan de binnenrand van de tractus opticus; syn. commissuur van Gudde n. C.
labiOrum anterior, posterior, verbindingsplaatsen tussen de grote schaamlippen aan het voorste en achterste uiteinde.
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C. magna s. maxima cerebri,=corpus
callosum. C. media s. mollis, = massaintermedia. C. palpebraru nn, verbindingsplaatsen aan de uiteinden der beide oogleden.
C. posterior cerebri, dwars lopende
vezelbundel vlak boven de aquaeductus
Sylvii.C.posteriormedállae spinilis,
massa's grijze stof, dorsaal van het centrale
kanaal van het ruggemerg. C. s u p e r i o r,
syn. C. van Meyne rt (zie Aanhangsel).
Commissuur-cellen, cellen van het ruggemerg, waarvan de ascylinder zich door de
commissura anterior naar een zenuwvezel
in de voorste zijstreng der andere zijde begeeft (Ramon y Cajal). C.-ganglia, =
pleurale ganglia. C.-ste Ise! s, vezels, dwarsvezels, zenuwvezels, welke overeenkomstige
plaatsen der hersenhelften onderling verbinden.
Commotio (Lat., schudding), schudding door
een rechtstreekse of middellijke stoot,
waardoor een stoornis in de verrichtingen
van het getroffen lichaamsdeel ontstaat,
zonder dat men daarin, zelfs met de microscoop, veranderingen kan aantonen.
C. a rebri, hersenschudding met bewusteloosheid, braking, verlammingen, afwijkingen in pols en ademhaling. C. co rd i s,
hartcommotie, aanval van boezemfladderen
na een schok. C. I a r yrng is, strottenhoofdschudding met bewusteloosheid en ernstige
stoornis in de ademhaling. C. retinae,
netvliesschudding met voorbijgaande troebeling van het netvlies en vermindering der
gezichtsscherpte. C. spinalis, ruggemergschudding ; vgl. Railway spine.
Commtinicans (Lat., verbindend), van bloedvaten en zenuwen; vgl. Arteria, Nervus,
Ramus.
Commutator (c o m m u t o, veranderen),
stroomwisselaar, om de galvanische stroom
om te keren zonder de electroden te verplaatsen.
Compacta (co m pact u s, samengedrongen),
voor substantia compacta, de samengedrongen, vaste beenzelfstandigheid, in tegenstelling met (substantia) spongiosa.
Compensatie (compensatio, het tegen
elkander afwegen), vereffening, wederzijdse
opheffing van twee even grote, doch in
tegengestelde richting werkende krachten. In de ziektekunde, opheffing ener stoornis door toeneming of wijziging ener werking op een andere plaats, meestal gebezigd bij klepgebreken van het hart; de gevolgen ener vernauwing der aorta worden
„gecompenseerd" door versterkte spiergroei van de linker hartekamer. C.-meth od e (Pog gendo rff), meting van een electromotorische kracht door vergelijking met
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een bekende andere kracht, die, in tegengestelde richting werkend, in de stroomkring
wordt ingeschakeld, en welke men gemakkeIijk kan versterken of verzwakken. Zijn beide
krachten gelijk, dan wordt de stroomsterkte
(gemeten met een galvanometer) nul, vandaar ook de naam „nulmethode". C. stoo rn i s, stoornis, ontstaan doordat de compensatie tekortschiet, bijv. stowing, cyanose,
verschijnselen van de kant der hersenen
en longen bij compensatiestoornis (syn.
decompensatie, een niet aanbevelenswaardige uitdrukking) van het hart. In de psychiatrie (J u n g) de aanvulling, die het onderbewustzijn, onafhankelijk van de wil, geeft
in de droom bij hetgeen iemand bewust
openbaart omtrent zijn karakter.
Compensatie-curve, zie Curve.
Compensatorische oefeningstherapie (V.
Leyden), behandeling der ataxie volgens
F re n ke I, door oefening van die spieren,
welke het verrichten van de gestoorde bewegingen kunnen overnemen. C. pauze,
de verlenging van de tijd tussen twee systoles, nadat een extra-systole heeft plaats gehad.
Complement (co m p leo, aanvullen), volgens
I. Citron „een normale en niet specifieke
stof, welke zich in de lichaamsvloeistoffen
van alle organismen bevindt, en vooral rijkelijk in de bloedwei, en waarvan de aanwezigheid blijkt uit het vermogen dier vloeistoffen om antilichamen met bacteriolytische of
haemolytische werking actief of opnieuw
actief te maken". Het is niet tegen hitte bestand. Volgens de „zijketentheorie" van
Ehrlich bezit het complement ongeveer
de eigenschappen van een verterend ferment,
doch alleen dan, als „zijn haptophore groep"
met de „complementophile groep" van de
amboceptor (zie ald.) verbonden is. De andere groep, die dan met de bacterien of de
bloedlichaampjes een verbinding aangaat,
heet „cytophiele, ergophore of zymotoxische groep" van het complement, syn.
addiment, alexine, cytase. C.-A blenkung
(M. Neisser en Wechsberg), complement-afleiding, hypothese ter verklaring van
het felt, dat een immuunserum (zie ald.) in
sterke concentratie zwakker op de overeenkomstige bacterie werkt dan in middelmatig
sterke concentratie; er zouden nI. meer amboceptoren in het sterke serum zijn dan
door de bacterien kunnen worden gebonden,
de overtollige amboceptoren zouden complement binden en dit dus „afleiden" van de
bacterien. Ook gebezigd voor C.-b i n d i n g
„Komplementbindung". C.-f i x at i e: brengt
men een antigeen met niet geactiveerd antiserum-A samen, en voegt men complement
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in de vorm van normale bloedwei toe,
dan wordt deze geactiveerd, d.i. aan haar
amboceptoren wordt het complement gebonden. Voegt men nu bloedlichaampjes van
een andere soort toe, en ook een hiertegen
niet specifiek haemolytisch geactiveerd serum-B, dan ontstaat geen bloedontleding,
omdat het complement ontbreekt. Men kan
dus, als men bijv. in een vloeistof het wit
van kippenei wil opsporen door middel van
een kippeneiwit-antiserum-A, besluiten tot
de aanwezigheid van het gezochte antigeen,
indien de bloed-ontleding achterwege
blijft. Het niet geactiveerde serum-B +
bloedlichaampjes + complement noemt men
„haemolytisch stelsel".
Complementair, aanvullend.
Complementaire kleur, indien een kleur
door menging met een andere wit oplevert,
zijn beide kleuren elkanders complementaire kleur. C. I u c h t, de hoeveelheid lucht,
welke na een gewone inademing nog kan
worden ingeademd (ongeveer 1600 cm3).
C. r u i m t e, de bochten der borstvliesholte,
die tussen de pleura diaphragmatica en de
pleura costalis liggen en bij diepe inademing
door de longen worden aangevuld.
Complemento'ide, complement met alleen
een haptophore groep; syn. agglutinocie.
Complementophiel, zie Complement.
Complementpapier, met het complement gedrenkt en daarna opgedroogd filtreerpapier
voor reacties.
Complex (co mple cto r, omvatten). 1. (bijv.
nw.) samengesteld (uit verschillende bijeenkomende afwijkingen), bijv. een complexe
(gecompliceerde) breuk. 2. (zelfst. nw.) een
tot een eenheid verbonden veelheid, bijv.
een complex van verschijnselen of van voorstellingen (vgl. methode van Freud. Zie
Aanhangsel).
Complexhomoeopathie, homoeopathie,
waarbij wordt gebroken met het beginsel
der enkelvoudige geneesmiddelen.
Complexus (co m p I e cto r, omvatten), met
ingewikkeld verloop, bijv. musculus complexus.
Complicatie (Fr., complication), verwikkeling, nieuwe, bijkomende ziekte, die zich
bij een bestaande voegt.
COmpos (nl. mentis), bij bewustzijn.
CompOsitus (Lat.), samengesteld.
Compres (co m p ressus, samengedrukt) een
enige keren opgevouwen stuk verbandstof om op wonden of op een pij nlijk lichaamsdeel te leggen.
Compressief, samendrukkend. C. v e r ban d
= drukverband.
Compressie-syndroom, bij druk van een
gezwel op het ruggemerg daalt de hoge
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druk van de liquor cerebrospinalis aanmerkelijk, wanneer slechts weinig vocht
wordt afgenomen. Syn. Syndroom van
Froi n, zie Aanhangsel.
Compressio (Lat.), drukking, samendrukking.
C. ce rebri, samendrukking van de hersenen, bijv. door bloeduitstorting in de
schedel. C. p u I m o n i s, samendrukking
van de (tuberculeuse) long door lucht of
stikstof in de borstholte te blazen.
Compressionsblende (D.), buisvormige inrichting bij een Röntgen-toestel, waardoor
een deel der stralen wordt tegengehouden
(abgeblendet) en tevens de dikte van het
te doorstralen lichaamsdeel wordt verminderd (Albers-Schonberg). C.-myelitis,
Compressieverlamming, ruggemergsontsteking met verlamming door drukking,
die op het ruggemerg wordt uitgeoefend,
bijv. door een zieke wervel of een gezwel. Compress iepom p, pomptoestel
ter verdichting van lucht, bijv. voor inblazing in de tuba Eustachii.
Compressor (Lat., samendrukker). M. comp resso r, een spier, die een lichaamsdeel samendrukt.
CompressOrium, toestel om druk uit te oefenen, bijv. tot bloedstelping.
Compressus fetus, zie Foetus.
Comprimeren, samendrukken.
Compulsief (co m p e I I o, samendrijven, dwingen), gedwongen. C o m p u Is i e v e beweginge n, bewegingen, die men zijns ondanks verricht. C. k ran kzi nnigheid,
krankzinnigheid, die alleen bestaat uit
voorstellingen die zich opdringen (dwang-,
voorstellingen), zoals mysophobie, agoraphobie enz.; vgl. Phobie.
Conimen suicidii (later Lat.), poging tot
zelfmoord (syn. Tentamen).
Conirium (xc7)vo5, kegel, ook kegelvormige
dennenappel), pijnappelklier, syn. epiphysis cerebri.
Conatief (con o r, trachten), op het streven
en trachten betrekking hebbend; vgl. Affectief en Cognitief.
Conc. (op recepten), concisus, in stukjes gesneden.
Concaaf (c o n c a v u s), hol (van lenzen).
Concatenitie (cat e n a, keten), het samengeketend zijn van een reeks van zenuwelementen, ter vorming van een doorlopende geleibaan, langs welke zenuwindrukken kunnen worden voortgeplant, ook zonder aaneengesloten zenuwdraad; gelijk wij
dat b.v. vinden bij de dendrieten van de
zenuwcellen der hersenschors.
Concentratieproef (V o I h a r d), gedurende
24 uur wordt droge kost en slechts 0.4 L.
drank toegediend; heeft de urine dan een
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S.G. lager dan 1015, terwijl er geen oedeem
is, dan heeft de nier geen voldoende concentratievermogen.
Concentrische hypertrophie (Fr., con c e ntrig u e, om een middelpunt verenigd),
zie Hypertrophie.
Conceptie (con ce ptio, het in zich opnemen), 1. de bevruchting. 2. opvatting, het
beg rij pen.
Concha (Lat. scheip). C. au r i c u la e, oorschelp, de kuil aan de v6Orzijde van het
onderste gedeelte der anthelix. C. nasa1 es, de neusschelpen, nI. de bovenste en
middeiste uitsteeksels van het zeefbeen en
het bovenkaakbeen, en de onderste, een
vrij been (vgl. Vomer), soms nog een vierde,
C. Santorini. Conchae sphenoida1 e s, wiggebeenschelpen, dunne beenplaatjes
aan de voor- en benedenzijde van het wiggebeenslichaam.
Conchioline-osteomyelitis, de beenontsteking der paarlemoer-arbeiders. Het conchioline, de onoplosbare organische stof van het
paarlmoerstof, komt volgens Busse nbaue r in het longweefsel, verder in de
bloedsomloop en blijft door de vertraging
van de bloedsomloop in de merghaarvaatjes
van sommige beenderen (onderkaak, ledematen, voetwortel, schouderblad) steken,
waardoor infarcten (zie aid.) ontstaan en
hierdoor weder osteomyelitis, waaraan zich
ostitis en gewrichtsontsteking in de omgeving aansluiten.
Conchoscoop, buisvormig instrument om de
neusschelpen te bezichtigen.
Conchotomie (Tiv.vw, snijden), operatieve
verwijdering van een neusschelp.
Concomiterend (c o m i t o r, begeleiden), begeleidend (van verschijnselen of toestanden,
die met lets anders samengaan). C. schee lz i e n, zie Strabismus.
Concordant (Lat., co n co rd o, eensgezind
zijn), overeenkomende (van tweelingen).
Vgl. Discordant.
Concrementum (concrescere, aan elkander groeien), = calculus (zie aid.), verstening, een hard neerslag van zouten in weefsels, vloeistof of op vreemde lichamen.
Concretio, 1. vergroeiing. 2. de vorming van
een concrement. 3. concrement. C. pe r ica rd i i, samengroeiing van de biaden van
het hartezakje; syn. symphysis pericardiaca.
Conctisssio (La.), schudding, zie Commotio.
ConcUssor (E we r), toestel voor vibratiemassage, gelijkend op de boormachine der
tandartsen, met verschiiiende aanzetstukken.
Condensatiewater (c o n d ens o, verdichten),
in de bacteriologic, water, dat bij het
stollen van agar of van verhitte bloedwei
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wordt uitgeperst; in de natuurkunde, verdichte waterdamp.
Condensitor, toestel tot het verzamelen en
verdichten van statische electriciteit, zoals
de electrophoor en de Leidse fles. C.-bed,
tafel, die van onderen met metaal overtrokken is, terwijl de zieke, die erop ligt,
als 't ware het buitenkleedsel van een
Leidse fles vormt; voor Teslastromen (zie
ald.). C.-electrode, electrode van glas
met een geleider in het binnenste ervan,
zodat de hand van de zieke, die de electrode
omvat, weder het buitenbekleedsel ener
Leidse fles voorstelt. C. m et hod e (D u boi s,
Zan i et o ws k i), diagnostische en therapeutische toepassing van condensatie-ontladingen.
Condensor (A b b e), steisel van 2 of 3 lenzen,
dat de lichtstralen, die van de verlichtingsspiegel van een microscoop uitgaan, verzamelt in een sterk toelopende stralenkegel
en verenigt in het te bekijken voorwerp.
Condimenta (Lat.), specerijen.
Condition(aI)ismus (c o n d i t i o, voorwaarde) de leer, dat alle gebeurtenissen en toestanden niet van een enkele oorzaak afhankelijk zijn, maar van talloze voorwaarden, die,
inzoverre zij noodzakelijk zijn voor het ontstaan van de gebeurtenis of de toestand,
dezeifde waarde hebben.
ConclOom, kapotje, een overtreksel van ondoordringbare stof (caoutchouc enz., oorspronkelijk schapendarm) om de vinger
bij inwendig onderzoek van lichaamsholten
of het mannelijk lid bij de bijslaap te beschutten tegen besmetting of om bevruchting te voorkomen.
Conductor (Lat.), 1. geleider (in de natuurkunde, voor warmte of electriciteit). 2. (in
de erfelijkheidsleer), iemand, die een erfelijke ziekte of eigenschap overbrengt op een
volgend geslacht, zonder zelf ziek te worden,
bijv. de vrouwen bij bioederziekte en kleurenblindheid. 3. in de zenuwphysiologie, de
refiexboog, welke als geleider ligt tussen
het ontvangorgaan (receptor, zie ald.), en
gevolgorgaan (effector, spier, klier enz.).
Conduplicito cOrpore (Lat., met verdubbeld
lichaam), de geboorte met dubbelgebogen
romp, zodat het hoofd gelijktijdig met
de romp geboren wordt; bij onrijpe, dwars
liggende vruchten.
CondylarthrOse (zie Condylus), ellipsoied gewricht; zie Arthrodia.
Condyloideus, condylus-achtig of nabij een
condylus liggend.
CondylOma (xov8acatitc, zwelling), vijgwrat;
(bij Hippocrates oThtov, vijg), een woekering van het corpus papillare der huid.
C. acumin it u m (acumen, spits): spitse
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wratten, kegelvormige, soms tot bloemkoolachtige gezwellen aaneengevoegde woekeringen van de huidpapillen, meestal onder
de invloed van druipervocht op de huid.
C. I at u m, brede vijgwrat, rondachtig platte
verhevenheid boven de huid, waarvan de
dunne bedekking loslaat en tot verweking
overgaat, zodat de oppervlakte vochtig is;
kenmerkend voor het tweede tijdperk der
syphilis, meestal in de omgeving van de geslachtsdelen en de aarsopening, soms ook
op de slijmvliezen. C. po r ce I lin e u m =
molluscum contagiosum.
CondylomatOsis pemphigoides maligna
(To m m as o I i), = pemphigus vegetans (zie
aid.); syn. ziekte van Neuman n, erythema
bulbosum vegetans.
COndylus (x6vatAoc, gewrichtsknobbel), knokkel, het bolle gewrichtsdeel van een pijpbeen. C. fe moris (lateralis et medialis),
dijbeenknobbels, de beide zwellingen aan
de buiten- en binnenzijde van het ondereinde van het dijbeen; vgl. Epicondylus.
C. m an dibul ae = capitulum mandibulae.
C. occipitalis, achterhoofdsknobbels, de
beide met kraakbeen overtrokken knobbels aan weerszijden van het achterhoofdsgat. C. scapulae, schouderbladknobbel,
aan de bovenste buitenste hoek van het
schouderblad, waaraan zich de gewrichtsvlakte bevindt. C. tibiae (I ate rails et
m ed ialis), knobbels aan het boveneinde
van het scheenbeen.
Confabulitio (co n fa bulo r, praatjes maken),
het opdissen van verdichte verhalen door
krankzinnigen.
Confertus (Lat.), samengedrongen, in groepjes staande; tegenstelling van disseminatus,
verspreid.
Configuratio (Lat.), rangschikking der delen,
omvattende de uitwendige gedaante, en de
zichtbare en onzichtbare bouw van een
voorwerp.
COnfluens sinuum (co nfl u o, samenvloeien),
samenvloeiing der boezems (van het harde
hersenvlies), de plaats waar de sinus transversi, sagittalis superior, rectus en occipitails samenkomen voor de protuberantia
occipitalis interna; syn. torcular Herophili.
Conflueren, ineenvloeien, bijv. van uitslagplekken, pokken, enz.
Congelitio (Lat.), bevriezing.
Congenitaal (c o n g e n i t u s, aangeboren),
aangeboren.
Congestie (congero, ergens heen voeren,
ophopen), bloedsaandrang; vgl. Hyperaemie. C.-a bs ces, verzakkingsabsces; vgl.
Absces.
Conglomeraat (c o n g I o m e r o, opeenhopen)
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opeenhoping. C.-tuberkel = solitaire
tuberkel.
Conglutinatio (g lute n, lijm), samenkleving,
oppervlakkige, gemakkelijk to scheiden
vergroeiing; ook agglutinatie (zie ald.), in
het bijzonder agglutinatie van rhesus-positieve erythrocyten en incomplete nietagglutinerende lichamen door toevoeging
van normaal mensenserum. C. h3'7rn enis =
atresia hymenis.
Conglutininen (Bo rd et), agglutinerende
stoffen van de normale bloedwei, welke
door verwarming tot 56° haar werkzaamheld verliezen, doch door toevoeging van
niet-gelnactiveerde normale bloedwei weder
werkzaam worden gemaakt.
Congopapier, papier, dat gekleurd is met
co ngorood, een rode kleurstof, die
door vrij zuur (bijv. zoutzuur in het maagsap) blauw wordt gekleurd.
Congressus (Lat. samenkomst), = coitus (zie
aid.). C. inter ru pt u s (Lat. afgebroken),
coitus onderbroken voor de ejaculatie.
Coni (co n u s, kegel), C. retinae, kegeltjes
van het netvlies. C. vasculosi Hal leri,
de kegelvormige kluwens der zaadkanaaltjes in de kop van de bijbal.
COnicus (xcovtx6c), kegelvormig, conisch.
Coniismus, chronische vergiftiging met gevlekte scheerling (conium maculatum).
ConiOsis, zie Pneumoconiosis.
Coniotomie, zie Intercricothyreotomie.
Conjugaal (c o n j u x, echtgenoot), bij echtgenoten voorkomend.
Conjugita (conjug o, verbinden), verbindingslijn; benaming voor de volgende middellijnen van het bekken. C. d i ag onal is,
schuine verbindingslijn. 1. de kleinste afstand tussen de onderrand van de schaambeensvereniging en het voorgebergte van
het heiligbeen. 2. = C. normalis. C. extern a, uitwendige verbindingslijn, van het
kuiltje onder het doornvormig uitsteeksel
van de onderste lendenwervel naar de voorste
rand der schaambeensvereniging; syn. diameter Baudelocqui. C. normalis (V.
M e y e r), van de bovenrand der schaambeensvereniging naar het midden van de voorvlakte van de derde heiligbeenswervel. C.
vera, ware verbindingslijn, de kortste middellijn, nl. van de bovenrand van de schaambeensvereniging naar het voorgebergte
(vgl. Diameter).
Conjugatio = copulatio, paring.
Conjunctiva (co n j u n g o, verbinden), sc.
membrana, bindvlies van het oog, het slijmvlies, dat de binnenzijde bekleedt van de oogleden: C. palpebralis — weder onderscheiden in C. tarsi (van het ooglid) en C.
f6rni cis (van de omslagpool naar de C.
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bulbi) — en de v6Orzijde van de oogbol
(behalve het hoornvlies): C. b u I b i of
sclerae. VgI. ook Tela.
Conjunctivaal, betrekking hebbende op het
bindvlies. Conjunctivale injectie,
overvulling der oppervlakkige slagaderen
van het bindvlies; vgl. Pericorneaal. C.
reactie, = ophthalmoreactie. C. reflex
het sluiten van de oogleden als het hoornvlies wordt aangeraakt. C. z a k, bindvlieszak,
de ruimte tussen de oogleden en de oogbol,
welke, bij gesloten ogen geheel door bindvlies omgeven is.
Conjunctivitis, bindvliesontsteking. C. aestivalis, = vernalis. C. blennorrhOica
s. g o n o r r h 6 i ca, bindvliesontsteking, door
besmetting met druipergif veroorzaakt, bij
voiwassenen en pasgeborenen (vgl. Oph-,
thalmia neonatorum). C. catarrh il is,
bindvliescatarrh met sterke roodheid en
zwelling der oogleden. C. di phtheritica
s. crou pOsa, etterige bindvliesontsteking,
veroorzaakt door de diphtheriebacil. C.
ecze matOsa = C. phlyctaenulOsa. C.
follicularis s. folliculOsa, gepaard
gaande met zwelling en roodheid van de
folliculi van het bindvlies, vooral aan de
onderste omslagplooi. C. g ran u lOsa =
trachoma. C. n od Osa, met vorming van
knobbeltjes, door rupsenharen veroorzaakt.
C. phlyctaenulOsa s. scrofulOsa, vgl.
Phlyctaena C.t rachomatOsa = trachoom.
C. v e r n a 1 i s, voorjaarscatarrh, herhaaldelijk
terugkerende bindvliesontsteking, die laat
in de lente of vroeg in de zomer bij voorkeur voorkomt. Vgl. ook Par i naud (Aanhangsel).
Conophthalmus (x6voq, kegel; Ocp0.(xXv.k,
oog), = staphyloma conicum.
Conorrhinus megistus, een Braziliaanse
wants (fam. Triatomidae), overbrenger van
Schizotrypanum Cruzi (zie aid.). C. r u b rofas c i at u s, overbrenger van Leishmania
Donovani, de verwekker der kala-azarziekte (zie aid.). Tegenwoordige naam:
Triatoma megista en T. rubrofasciata.
Conquassitio (Lat.), verbrijzeiing.
Consanguiniteit (s a n g u i s, bioed), bioedverwantschap. Consanguine huwelijken,
= huwelijken tussen bioedverwanten.
Conscience musculaire (Fr.), spierbewustzijn, spierzin.
Consecutief (c o n s e q u o r, voigen), opvolgend.
Consensueel (cu m, mede; sensus, zin), in
dezelfde zin, in 't bijzonder de vernauwing
van de ene pupil bij verlichting van de
andere (consensuele reactie).
Conservatief (co n se rvo, behouden), in de
chirurgie en de tandheelkunde een behan-
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deling, welke de lichaamsdelen tracht te
behouden.
Conserveren, het in goede staat houden,
met name van etenswaren, door het tegengaan van rotting met behuip van conserverende (bacterien dodende) middelen of
door koken en luchtdichte afsluiting.
Consiliirius, arts, die tot een gemeenschappelijk overieg (consilium) aan het ziekbed
ontboden wordt, of door de lijder voor een
enkele keer wordt geraadpleegd, zonder
zich met de gehele behandeling te belasten.
(Vgl. Consuitatie).
Consistentie (co n s i sto, bestaan, nl. uit
delen), de mate van vastheid van een lichaam,
bijv. vast, vioeibaar, oiie- of papachtig.
Consolidatie (s o I i d u s, vast), het vast worden, in 't bijzonder het genezen van een
beenbreuk.
Consonantie (c onsonar e, medekiinken),
het welluidend samenkiinken van tonen;
vgl. Dissonantie.
Consonerend, „klinkend", van reuteigeruisen, die, door het medetrillen van een
begrensde luchtmassa van passende afmeting,
versterkt worden.
Consp., afkorting voor co n s pe rg e, bestrooi; op recepten van pillen.
Constant (constans, bestendig).C.stroom
zie Galvanische stroom.
Constellatie (s tell a, ster), eigenl. de rangschikking der sterren, gesternte; door T e nd eloo gebezigd voor: het geheel der factoren, die op een bepaaid tijdstip voor een
toestand of een gebeurtenis van betekenis
zijn.
Constipatio (Lat.), verstopping. Syn. obstructio, obstipatio.
Constituens (Lat. samenstellend), het bestanddeel van een geneesmiddel, dat de
hoofdmassa uitmaakt, zoais water in dranken,
reuzel in zaiven.
Constitutie (co n s t ituti o, gesteidheid,) de
aanleg van een persoon voor (gezondheid
of) ziekte, zijn temperament, arbeids- en
weerstandsvermogen.C.-anomalie(ecwov.
Xisce, van ecvd.y.caog, ec privans en Oti.ocA6c,
gelijksoortig), verkeerde aanleg. Epid em i s c h e C., de in een bepaald tijdvak overheersende ziektetoestanden.
Constitutionele ziekte, aigemene ziekte,
die niet tot enkele lichaamsdelen beperkt is,
maar haar grond heeft in de gehele gesteidheid van het lichaam (de constitutie),
zoais jicht, of het gehele lichaam aantast,
zoais syphilis na het eerste stadium.
Constricteur (Fr., van co n st ring o, samentrekken), een instrument, waarin een metaallis wordt dichtgetrokken om iets af te
snijden of af te kiemmen.
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Constrictio (Lat.), samensnoering. C. se pti ca
u t e r i, tetanus uteri (zie aid.) door septische
besmetting (Zw e i fe I).
Constrictor, samensnoerder, benaming voor
spieren, waarvan de samentrekking lichaamsholten of -openingen vernauwt of
sluit; zie Musculus.
Consultatie (c o n s u I t o, om raad vragen),
1. geneeskundige raadpieging van een arts
door een zieke. 2. overleg tussen verschillende artsen over een zieke, vgl. Consiiiarius.
Consuitatieve praktijk, de practijk
van een consiliarius. Co n s u Ite re n, raadplegen. Consuiterende arts, = consiliarius.
Consumptio (Lat.), uittering, weefselverval.
Cont., afkorting van co n t u n d e, stoot fijn;
op recepten.
Contact (conta ct u s), 1. aanraking. 2. inrichting om (electrisch) contact teweeg te
brengen. 3. (c on t act u s, aangeraakte)
persoon, die met een besmetteiijke ziekte
in aanraking is geweest. 4. in de leer van
het dierlijk magnetisme, die toestand waarin
magnetiseur en sujet beweren, fluIdieke
voeling ', met elkaar te hebben. C. g las
een doorschijnend plaatje van glas of kunsthars, dat nauwkeurig past op het hoornvlies, aanbevolen bij onregelmatig astigmatisme. Zie Haptiek. C. infe ct i e, besmetting
door aanraking.
Contactpunt, het punt, waarmee het approximate (zie ald.) kroonvlak van elke tand zijn
buurman raakt; het vormt de bovenbegrenzing van het spatium interdentale (zie
aid.) of van de papilla interdentalis (zie ald.).
Contagieus, besmettelijk, door middel van
een contagium (zie ald.); vgl. Infectieus,
Miasmatisch.
Contagionist, voorstander der leer, dat epidemieen in hoofdzaak ontstaan door besmetting van persoon op persoon.
Contagium (Lat.), de smetstof, die bij besmetting een rol speelt. C. anim at u m
s. vivu m, levende smetstof, een veronderstelling van Henl e, in de bacterien
bewaarheid.
Contaminitio, verontreiniging, het indringen
van smetstoffen in een lichaam.
Contenta (meerv. van co ntentu m, het
ingesiotene), de inhoud.
Contentief verband (co ntineo, vasthouden), steunverband om zieke lichaamsdelen
in rust te houden, bijv. spalken, waterglasen gipsverbanden.
Context (Lat. context u s, samenhang), in de
psychiatrie: het bijzondere geval dat in de
droom wordt bedoeld met een algemeen
symbool (J u n g).
Contiguiteit (contiguu s, aangrenzend, aan-
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rakend), nabijheid, aanraking. Vgl. Amputatio, Continuiteit. Per contig u it at e m,
door uitbreiding in de naaste omgeving;
van een ziekelijke toestand, bijv. ontsteking, die nabij liggende delen aantast.
Continentie, het vermogen om de ontlasting
en de urinelozing op te houden; vgl. Incontinentie.
Continua (sc. febris), aanhoudend; van koorts
zonder tussenpozen of dalingen van meer
dan 1°.
Continuiteit (co n t i n u u s, samenhangend),
werkeiijke samenhang (vgl. Contiguiteit,
Amputatie), bestendigheid. Per co nt Inuit at e m, door uitbreiding, op delen, die
onmiddellijk met het oorspronkelijk aangedane deel samenhangen. Af binding
van vaten „in de continuiteit", in
het verloop van het vat, in tegenstelling
met afbinding van het uiteinde van een
doorgesneden vat, in de wond.
Continuous murmur (Eng. voortdurend geruis), zie Tunnelgeruis.
Contorsie (c onto rs i o, wringing), ombuiging; b.v. homolaterale C. (vgl. Homolateraal), ombuiging van de borstkas, bij
longgezwellen, naar de zijde waar het gezwel zich bevindt.
ContOrtus (Lat.), gekronkeld; tubuli contorti,
gekronkelde urinekanaaltjes in de nier.
Contourschot (Fr., co n to u r, omtrek), een
schot, waarbij de kogel, door de weerstand
van harde weefsels, been, pezen, van richting
verandert, en in gebogen lijn ongeveer onder
de huid om het lichaam heengaat, zonder
lichaamsholten, schedel, borst- of buikholte
te openen.
Contra (Lat.), tegen.
Contracte platvoet (Lat. co n t rah o, samentrekken), platvoet, die niet meer kan worden
gecorrigeerd door beweging van het voetgewricht.
Contractie, samentrekking (van spieren),
schrompeling van littekens. C. ring, gezwollen rand, die zich bij de bevalling vormt
op de grens tussen het bovenste deel van de
baarmoeder, dat zich kan samentrekken,
en het onderste, dat dit niet kan; volgens
Ban d i de inwendige baarmoedermond,
volgens Schroeder daarboven, of volgens
Muller daaronder liggend.
Contractiel, in staat tot samentrekking (bijv.
spierweefsel). Contract ilitei t, de eigenschap van een weefsel om zich te kunnen
samentrekken.
Contractuur, 1. onwillekeurige blijvende verkorting of samentrekking van een spier,
veroorzaakt door ziekte van spieren (m y op it hische C.) of zenuwen (neuropithische) of door een blijvende verkeerde
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stand van delen van het geraamte. Een C.
kan zijn: a ct i ef, s p a st i s c h, door te sterke
prikkeling van de spieren door de zenuwen,
en passief, door schrompeling van spieren;
zie Hartspann. 2. blijvende verkorting van
andere weke delen. 3. een door deze beide
vormen van C. veroorzaakte verkeerde
stand van een gewricht, die dus kan berusten
op verkorting van spieren, de huid, pezen,
banden en peesbiaden, of gewrichtsziekte
(myogene C., dermatogene C. (litteken-C.), tendogene C., desmogene
C., art h rog en e C.; vgl. Ankylose). C o nt r a ct u r e des nourrices (Fr. Trousseau), tetanie bij zogende vrouwen. Co ntract6 ra palmaris, verkromming der
vingers, langzaam toenemende buigingscontractuur van een of meer vingers (meestal
het eerst de wijs- en ringvinger) in het gewricht met het middelhandsbeen, doordat de
fascia palmaris door ontsteking meer en
meer schrompelt, vooral bij oudere personen. Het eerst door D u p u y t r e n beschreven en verklaard. Syn. C. van D u p u yt re n, curvatura digitorum, crispatura tendinum.
Zie ook lschaemisch.
Contra-extensie (contra, tegen; extensio
uitrekking), tegenrekking, het uitoefenen
van rekking aan het dichtst bij de romp
liggende (proximale) deel van een gebroken
of ontwricht lid, gelijktijdig met rekking
(extensie) aan het meer verwijderd (distaal) liggende deel, ten einde de gewone
stand te herstellen.
Contra-incisie (incisio, insnijding), tegenopening ; het aanbrengen van een snede
tegenover een andere snede, om door beide
een buis te leggen, enz.
Contra-indicatie (i ndic at i o, aanwijzing),
tegenaanwijzing, een omstandigheid, welke
een of andere geneeskundige handeling
onraadzaam maakt (vgl. Indicatie).
Contralateraal (I at e r a I i s, zijwaarts), aan
de tegenovergestelde zijde; bijv. een verlamming aan de zijde, tegengesteld aan
die waar zich het letsel in de hersenen
bevindt, dat haar veroorzaakt; syn. Alterolateraal.
Contrapunctie, het maken van een tegenopening (vgl. Contraincisie), niet door een
snede, maar door een prik.
Contrast (Fr. co n t r a s t e, tegenstelling),
wederzijdse invloed van twee kleuren of
lichtindrukken, die gelijktijdig of terstond
na elkander (simultaan en successief C.)
dezelfde plek van het netvlies of twee aan
elkander grenzende plekken treffen. C.
kleu re n, twee kleuren, die, met elkander
gemengd, de kleur opleveren van het heer-
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sende licht; bij blauwe hemel moeten
twee contrastkleuren samen dus blauwachtig wit opleveren, bij gasverlichting
geelachtig wit; bij zuiver wit licht is contrastkleur hetzelfde als complementaire
kleur (zie ald.). C. kleurin g, dubbele
kleuring van microscopische praeparaten,
berustende op de verschillende scheikundige verwantschap van de verschillende
weefseldelen tot verschillende kleurstoffen. C. gevoelen s, met elkander afwisselende gevoelens van lust en onlust. C.
buize n, Rontgenbuizen, die een goed
contrast opleveren, zodat men de verschillende bestanddelen van een lichaamsdeel duidelijk kan onderscheiden. C.
(v 1 o e i)s t o f, C. m i d d e I, een (vloei)stof,
die X-stralen slecht doorlaat, zodat een daarmede gevuld orgaan zich op het Röntgenscherm scherp aftekent.
Contrastarthrographie, ROntgenopname van
een gewricht met behulp van een contrastmiddel.
Contrastimulismus (s t i m u I u s, prikkel), zie
Rasorismus.
Contre-coup (Fr.), tegenstoot, middellijke
verwonding van een lichaamsdeel, bijv.
als aan de schedel een breuk of een hersenverwonding ontstaat, doordat een andere piaats van de schedel of van het lichaam
door een voorwerp wordt getroffen.
C‘atrectatie (contre cto, bevoelen, beta:ten), innige lichamelijke aanraking.
Controleproef, tegenproef, ter beoordeling
van de juistheid der uitkomst van een
andere proef.
Controlled respiration (Eng. bestuurde
ademhaling), totale verlamming der ademhaling tijdens de narcose met curare of
anderszins, terwijI de long wordt volgeblazen
met zuurstof en cyclopropaan, hetzij rhythmisch, hetzij nu en dan.
Conttisio (Lat.), kneuzing. Co n t u s i e p n e um o n i e, longontsteking na kneuzing van
de borst.
COnus (Lat. kegel), zie Staphyloma posticum;
vgl. Keratoconus, Crystalloconus. C. a rteri Os u s, C. pulmonalis, het trechtervormige begin der longslagader. C. elast ic u s, kegelvormige ruimte in het strottenhoofd onder de stembanden. C. medu Iliris, het kegelvormige uiteinde van het
ruggemerg ; syn. C. t e r m i n a l i s.
Conussyndroom, de verschijnselen bij letsel
van de conus terminalis, nI. incontinentia
urinae et alvi, impotentie, gevoelloosheid
rondom de aarsopening en aan de geslachtsdelen, zonder bewegingsstoornissen
aan de benen.
Convergens, zie Strabismus.

Convergentie

_118 _

Convergentie (con ve rg o, tot elkander neigen), die stand of beweging der ogen,
waarbij de bliklijnen v6Or de ogen naar
elkander toe !open. C. veriammin g,
stoornis of opheffing der convergentie.
C. reactie, vernauwing der pupillen, als
de ogen convergeren.
Conversie (con v e r s i o, omkering), vervorming van een niet tot ontlading gekomen
affect tot lichamelijke verschijnselen, bijv.
braking na het bijwonen van een ongeluk
(F re u d); vgl. Substitutie, Neuropsychose,
Cryptomnesie. C. hyste ri e, hysterie, berustende op zulk een conversie.
Convex, bol, bijv. van een lens; buitenwaarts
gebogen, b.v. van de ruggegraat.
Convexiteitsmeningitis (c o n v e x i t a s, welving), hersenvliesontsteking aan de bovenvlakte der hersenen.
Convoltiut (co nvolvo, door elkander kronkelen), door elkander gekronkelde massa,
bijv. met elkander vergroeide darmlissen,
door elkaar gekronkelde aderen („venenconvoluut", een zeer verwerpelijke uitdrukking).
Convulsitor, toestel om electroshock op to
wekken.
Convulsibiliteit, aanleg tot convulsiones.
Convtilsio (P I i n i u s, schudding), sterke clonische spierkramp, stuip; bijv. nw. co nvulsivus.
CoOrdinatie (con, mede; ordi natio, regeling), bijv. nw. gecoordineerd, de geordende uitvoering van samengestelde bewegingen, waarbij gelijktijdig verschillende
spieren moeten samenwerken. Vgl. Ataxie,
IncoOrdinatie.
CophOsis (x6cptocnc, van xcocp6c, doof), doofheid.
Copieus (co piosus, van co pia, menigte),
rijkelijk, bijv. van ontlasting, van fluimen
enz.
CopiOpia (xonta, vermoeidheid, 64, het
zien), vgl. Asthenopia.
Copraemie (xOnpoc, drek, cciv.oc, bloed), vergiftigingsverschijnselen door opsiorping van
scheikundige bestanddelen der ontlasting
in het bloed bij langdurige verstopping.
CopragOga n.l. remedia, (ecycorSc, leidend),
afwermiddelen.
Copr6mese (gv..eatc, braken), drekbraken ; vgl.
M iserere.
Coprolagnie (Xecyvacc, wellust), opwekking
van wellustgevoel door weerzinwekkende
handelingen, zoals het drinken van urine,
bij lieden met ziekelijke aanleg.
Coprolalie (Xcatec, het spreken), het uitstoten van vuile woorden bij krankzinnigen.
Coprolieth (Mhoq, steen), darmsteen, verharde darminhoud, vooral in de dikke
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darm, de ampulla van de endeldarm en
het wormvormig verlengsel; vgl. Enterolieth.
Coprologie, de kennis der ontlasting.
Coprophagie (cpciyog, etend), drek eten;
bij sommige vormen van krankzinnigheid.
Coproporphyrine, een porphyrine (zie Porphyrinurie), dat wordt gevormd in de lever,
en uitgescheiden in normale faeces, urine
en speeksel.
Coprostase (aTdcaLq, vaststaan), verstopping.
Coprosterine, dihydrocholesterine; hierin
gaat cholesterine (zie ald.) over, als het de
dikke darm bereikt.
Coprothisch (Vow, leven), levend in faeces.
Copulitio, paring, de vereniging van zaaden eicel; syn. Conjugatio.
Coq. (afkorting van coq u e), op recepten,
kook.
Cor (Lat.), hart. C. ad i pOsu m (ad e ps, vet),
vethart. C. biloculire (bis, tweemaal,
I o cu I u s, afgesloten ruimte), een hart,
dat slechts uit een kamer en een boezem
bestaat, doordat het tussenschot ontbreekt.
C. bovinum (bos, rund), s. taurinum
(t au r u s, stier), ossenhart, buitengewoon
vergroot en verdikt hart. C. h i rs CI t u m
(h i rs u t u s, harig), = C. villosum. C.
mobile (m obilis, beweeglijk), zwerfhart,
hart met overmatige beweeglijkheid. C.
pendulum (pendulus, afhangend), loodrechte stand van het hart bij enteroptose
(lage stand van het middenrif) bij lange smalle
borstkas (We n cke bac h); syn. dropping
heart, zakkend hart. C. pulmonale, vergroting van het hart bij vernauwing van de
longslagader. C. trilocular e, hart met drie
ruimten, twee boezems en een kamer,
C. tr. biat Hale, Syn. Ziekte van Roger,
(zie Aanhangsel), zelden twee kamers en
een boezem. (C. tr. biventriculire). C.
villosum s. hirsUtum (villus, vlok),
hart met vlokken, vlokkige afzettingen van
fibrine op het hart bij ontsteking van het
hartezakje.
COracobrachiilis, vgl. M. coraco-brachialis.
CoracOides, coracoldeus (x6p4, raaf), op
een ravenbek gelijkend; zie Processus.
Cord bladder (Eng., ruggemergsblaas), blaasstoornissen door myelitis van de conus medullaris (zie ald.).
CordylObia anthropOphaga (ecv&pconocpocy6c,
mensenetend), een Afrikaanse vlieg, die
myiasis (zie aid.) kan veroorzaken.
Corectopie (x6p), meisje, poppetje — van
het oog —, pupil; gxTonoc, van zijn plaats),
aangeboren of later ontstane toestand,
waarbij de pupil zich niet in het middelpunt van het regenboogvlies bevindt.
Coreltse (A6atc, het losmaken), operatie
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om de pupilrand vrij to maken door scheiding van vergroeiingen met de Ienskapsel
(synechiae posteriores).
CoremorphOsis (116pcpcoacq, vorming), kunstmatige vorming van een pupil.
CorestenOma (o-revOq, nauw), pupilvernauwing ; syn. stenocorie.
Coretomie, = iridotomie.
Corium (Lat. leder), lederhuid, de huidlaag
onder de opperhuid. C. pleur it i c u m,
vgl. Crusta inflammatoria.
Cornea (co r n u, hoorn), het hoornvlies van
het oog. C. cOni ca, = keratoconus (zie
aid). C6 r n ea-reflex, het toeknippen van
het oog bij aanraking van het hoornvlies.
Cornea-pterygoideus-reflex, aanraking van de cornea in diep coma heeft verschuiving van de onderkaak ten gevolge naar
de andere zijde door samentrekking van
de Musc. pterygoideus, of naar voren door
samentrekking van beide M. pterygoidei.
C. g lo bOsa, zie Keratoglobus. C. plana
(p I a n u s, plat), aangeboren afplatting van
het hoornvlies (R u b e I).
Corneitis, in Engeland gebruikelijke vorm
voor keratitis (zie aid.).
Corneoblepharon (f3A6cpapov, ooglid; beter
zou zijn keratoblepharon), vergroeiing van
het ooglid met het hoornvlies.
Corniculum, = cartilago Santoriniana, kraakbeentje van Santorini van het strottenhoofd.
Cot-nu (Lat. hoorn, meerv. corn u a), hoornvormig uitsteeksel van een been; verder
de horens van de grijze stof van het ruggemerg (de uitsteekseis naar voren, ter zijde
en achteren van de figuur, die de grijze
stof vormt op dwarse doorsneden van het
ruggemerg). C. Ammonis, Ammon shoo r n. Hippocampus, zie ald. C. a n t e r i u s,
inferius, posterius, ventriculi laterali s, voorste, onderste en achterste
hoorn van de ventriculus lateralis (zie aid.).
COrnua coccyrg e a, staartbeenshorens,
twee naar achteren gerichte uitsteeksels
van de eerste staartbeenwervel. C. c uta n e u m, huidhoorn, overmatige vorming
van hoornstof (hyperkeratose) op een bepaalde plek der huid, meestal op de schedel
of in het aangezicht, soms zeer fang en dik.
C. sac ril e, heiligbeenhoorn; het onderste
vaise gewrichtsuitsteeksel van het heiligbeen, aan de crista sacralis articularis. Co rn u a t h y r e o id e a, schiidkraakbeenhorens,
de horens van het schiidkraakbeen, twee
bovenste en twee onderste.
Cornutine, bestanddeel van het moederkoorn, dat ergotismus convuisivus (zie aid.)
veroorzaakt.
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Corona (Lat.), kroon, krans. C. c i I i a r i s,
het geheel der processus ciliares (zie aid.).
C. denti s, tandkroon, het deel van de
tand, die boven het tandviees uitsteekt.
C. glandis, eikelkroon, de naar het
lichaam gerichte rand van de eikel. C.
mortis, doodskrans; een bij de operatic
van dijbreuk gevaarlijke afwijking in de
loop der art. obturatoria, als deze uit de
art. epigastr. inf. ontspringt en tangs de
buitenrand van het lig. lacunare loopt en
dan bij de operatic aan verwonding blootstaat. C. rad i at a, 1. straaikrans, de cellen van de follikel van De G raaf, die
zich rondom aan het ei hechten. 2. stavenkrans, de witte vezeimassa's, die van de
capsula interna en de thalamus opticus
straalvormig naar de hersenschors lopen
en ten dele het centrum semiovale vormen.
C. veneris, venuskrans, syphilitische uitslag rondom het voorhoofd, beneden de
rand der haren; vgl. Collier de Venus.
Coronaire sclerose, arteriosclerose van de
kranssiagaderen van het hart (vgl. Artt.
coronariae), oorzaak der angina pectoris
(zie ald.).
Corps innomine (Fr., ongenoemd lichaam);
zie Para-epididymis.
COI-pus, meerv. corpora (lat.), lichaam.
C. ad i pcis um bu ccae, vetlichamen van
de wang, de vetmassa, die de ronding
der wang veroorzaakt. C. ilbican s, witwordend lichaam, het laatste overblijfsel
van een C. luteum (zie aid.), in de vorm
van een wit bindweefsellitteken. C. a I i en u m, vreemd lichaam. C. amyl acea
(amylum, zetmeel), zetmeelachtige lichaampjes, ronde korreltjes, die met jodium en
zwavelzuur geiijk zetmeel blauw worden;
in het zenuwstelsel van oudere lieden, in
de voorstaanderklier, enz. C. arenicea
(a re n a, zand), zandlichaampjes, die normaal en vooral bij oude lieden voorkomen
in de plexus chorioidei en de hersenvliezen. C. ca I I Os u m (ca I I u m, eelt),
eeltachtig lichaam (wegens de taaie geaardheid), de balk der hersenen; de grote
witte verbindingsmassa tussen de beide
halfronden der grote hersenen; men onderscheidt eraan een snavel (rostrum), knie
(genu), stam (truncus) en bust (spienium).
Syn. trabs cerebri (hersenbalk), commissura
maxima (grootste verbindingsbrug). Corpora candicintia (candico, wit zijn),
twee witte verhevenheden, zo groot als
een erwt, aan het achterste benedenste
gedeeite van de gezichtsheuvel (thalamus
opticus). Corpora cavernOsa clitOridis, penis, urethrae, sponsachtige (voor
zwelling vatbare) iichamen van de kitte-
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Iaar, het lid en de urinebuis. C. ci liar e,
vgl. Processus ciliaris, C. dent at u m, —
nucleus dentatus. C. fOrnicis, vgl. Fornix.
Corpora genicu lit a, kniebochels, twee
zwellingen aan beide zijden in het verloop
van de zijdelingse en middenwaartse bundel
van de tractus opticus aan het achtereinde
van de basis van de thalamus opticus. C.
glandular e, klierlichaam, de gezamenlijke
klieren van de voorstaanderklier. C. H i g hm 6r i, gezwollen plaats der tunica albuginea
aan de achterzijde van de bal; van hier gaan
de septa uit; syn. mediastinum testis.
Corpora libera, vrije lichamen binnen in
gewrichtsholten (stukjes kraakbeen) of
lichaamsholten (afgescheurde polypeuse lipomen). C. I 6 te u m, geel lichaam, de rest van
een gesprongen follikel van De Graaf, als
het ei er uit is. Syn. Granulosaklier. Is het
ei bevrucht, dan spreekt men van C. I Cite u m
verum, zo niet, van C. lateum sptIrium
(vals). C. Luysi i, zie Luys, Aanhangsel.
Co r pora mam i I la r i a, tepellichamen, bolronde verheffingen aan de hersenbasis, tussen
de crura cerebri. C. medulla re ce re b e II i, merglichaam der beide helften van de
kleine hersenen. C. n i g r u m, zwart lichaam,
het door bloedkleurstof donker gekleurde
overblijfsel van een C. luteum; vgl. C. albicans. Corpora oryzoidea (Opucc, rijst),
lichaampjes, die soms in peesscheden, slijmbeurzen en gewrichtsholten voorkomen,
soms in vrij groot aantal, vastzittend of vrij
en op rijstkorrels gelijken; waarschijnlijk
voortgebracht door een slepende synovitis.
C. papillare (M a l p i g h i), tepellichaam,
de bovenste laag van het corium, welke de
huidtepeltjes draagt. C. pi n ei I e (pi n u s,
den), pijnappelklier; syn. epiphysis cerebri.
Corpora quad rigemina, het vierheuvelig lichaam der hersenen. Corpora rest ifOr m i a, (Lat. rest is, koord), strengvormige lichamen aan de rugzijde van het verIengde merg, zichtbaar als verbindingsstrengen van de achterstrengen en de zijstrengbaan van de kleine hersenen met deze.
C. r u b r u m, rood lichaam in de eierstok,
door vers uitgestort bloed rood gekleurd,
dat tot C. luteum (zie ald.) wordt. C.
spongiOsum urethrae, sponsachtig lichaam van de urinebuis, spierlaag van de
vrouwelijke urinebuis, met rijk vaatnet.
C. striatum (stria, streep), gestreept
lichaam, oude benaming van de nucleus
caudatus en nucleus lentiformis, met hun
streepvormige verbindingen. C. su bth alamicu m, amandelvormige zenuwknoop
onder het achterste gedeelte van de thalamus
opticus. C. trap ez (Side s, trapeziumvormig
licliaarn, dwarslopende vezelachtige plaat in
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de brug tussen de nuclei ventrales van de
nucleus cochlearis.
Corpusculaire elementen, zeer kleine vaste
lichaampjes.
Corptisculum, meerv. co r p Cis c u la, lichaampjes. C. bulbo id ea, uivormige lichaampjes, eindkolven van de vezels van sommige gevoelszenuwen, vooral in het bindvlies, de tongtepeltjes, de uitwendige geslachtsdelen (lich. van Krause). Co rp il scu la la ct i s, melklichaampjes. Co rptiscula lamellOsa (lamella, plaatje),
elliptische uiteinden van gevoelszenuwen,
uit laagjes opgebouwd. In het onderhuidse
vetweefsel, vooral van vingers en tenen, het
beenvlies, de banden, het darmscheil enz.
(lich. van Vater-Pacini). Corptisculum
t r i t i c e u m, tarwevormig lichaampje in
het ligamentum thyreohyoideum (zie ald.).
Correctie (c or re c t i o, verbetering), verbetering, vereffening; de correctie met
brilleglazen voegt aan het lichtbrekende vermogen van het oog zOveel toe, als zonder
de glazen aan de emmetropie (zie ald.)
ontbreekt; of vermindert dit vermogen
indien het oog te sterk breekt.
Correlatie (con, met en re lat i o, verhouding), onderlinge verhouding, invloed van
organen van een zelfde individu op elkander.
Corridorsteisel (Fr., corridor, gang), stelsel van ziekenhuisbouw, waarbij de zalen
naast elkander liggen en op een gang uitkomen; vgl. Paviljoenstelsel.
COrrigens (Lat., verbeterend), bestanddeel
van een geneesmiddel, dat dient om geur,
smaak of voorkomen te verbeteren. C. a ctiOni s, werking verbeterend; bestanddeel
van een geneesmiddel, dat een bepaalde,
niet gewenste werking van het hoofdbestandee! opheft.
Corrigerend glas, het brilleglas, dat de brekingsafwijking van het oog opheft en het
dus aan een emmetroop oog gelijk maakt.
CorrOsie (corrodere, stuk knagen), verwoesting van slijmvliezen, beenderen, vaten,
enz. door bijtende stollen (co r ros iva)
of verzweringen. C.-praeparaten, ontleedkundige praeparaten, waarvan de holten (vaten, beenholten) met een stollende
massa, bijv. schellak zijn opgevuld, waarna
de weke delen of beenderen door verdunde zuren of alcalien zijn verwoest, zodat
men afgietsels der hoiten verkrijgt.
Corrugator supercilii (co r r u g o, samenplooien), zie M. corrugator.
Cortex (Lat.), schors, met name C. c é r e b r i,
hersenschors.
Corticaal (van cortex), op de schors betrekking hebbende.
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Corticile pupilreflex, zie H as b, Aanhangsel.
Corticalis, de schorslaag van beenderen.
COrticofugial, COrticopetial (f u g i o, vluchten; p et o, opzoeken), van de hersenschors
komende of erheen gaande.
Corticoneuron, zie Archineuron.
Corticopleuritis, ontsteking van het buitenste blad van de pleura.
Corticosteroiden, steroiden (zie aid.) met
21 koolstofatomen waarvan het 21e verbonden is met een hydroxyigroep en het
20e met een dubbeigebonden zuurstofatoom
(ketogroep, zie aid.). De voornaamste, die
biologisch actief zijn, zijn corticosteron,
17-dehydro-, 11-dehydrocorticosteron en
11-hydroxycorticosteron; ook desoxycorticosteron (zie Doca). Syn. Pregnaan-derivaten.
Corticotroop hormoon, een hormoon (zie
aid.) uit de hypophyse-voorkwab, dat de
schors van de bijnier prikkeit.
Cortine, een in oiie opiosbaar praeparaat van
het hormoon van de,schors der bijnier.
Corymbeisus (x6puti.3o7, tros), groepsgewijze
gerangschikt, in de leer der huidziekten.
CortnebacteriEn (xop6v7), knods), knodsvormige bacterien, bijv. de diphtheriebacil, de
tetanusbacil.
Corfrza (H i p po c rat es) (x6pucc, stompzinnigheid, wegens de dofheid in het denken die bij verkoudheid voorkomt), verkoudheid, neuscatarrh; syn. rhinitis, gravedo.
Cosmetica (xoatho, versieren), n.l. remedia,
middelen tot verfraaiing van de huid en de
haren.
Cosmetische operatie, kunstbewerking tot
opheffing van iets wat ontsiert.
Costa(e) (Lat.), rib(ben); de zeven bovenste
ribbenparen zijn ware ribben (costae
v e r a e), daar zij rechtstreeks aan het borstbeen verbonden zijn; de vijf onderste zijn
valse ribben (costae spuriae); de drie
bovenste paren hiervan eindigen elk aan
het kraakbeen der hoger gelegen rib, de
onderste staan ook niet middellijk met het
borstbeen in samenhang (costae fl u ctuant es, vlottende, achterste ribben).
ledere rib bestaat uit een benig gedeelte
(os costale), verdeeld in kopje (capitulum)
en lichaam (corpus costae), en een voorste
kraakbenig gedeelte (cartiiago costalis).
Ribbenhoek (angulus costae) noemt men
een zijwaarts van het collum gelegen stompe hoek van het corpus costale, waar dit
van richting verandert. C. ce rvi cal i s,
halsrib (soms ook bij de mens aanwezig).
Costaal, tot de rib behorend. Costale,
costo-abdominale ademhaling,ademhaling, waarbij de ribben of de ribben en
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de buikwand worden bewogen. C. stigma,
ribbekenteken; vrije beweeglijkheid van de
10e rib bij enteroptose (zie aid.).
Cotyledones (xcruAW)v, gewrichtsholte), de
lobben aan het moederlijke gedeelte van de
moederkoek.
Coup de belier (Fr., belier, ram, heiblok),
polsslag onder verhoogde druk in een arterie, ais deze is afgebonden met een manchet.
Ook waterslag genaamd.
Coup de fouet (Fr., zweepslag), plotselinge
lendenpijn bij lumbago (zie aid.).
Coup de poignard (Fr., dolksteek), plotselinge pijn bij maagperforatie (D ieulafoy).
Coup de soleil (Fr., zonnesteek) acridinique,
verschijnselen van huid. lever en nieren, die
kunnen ontstaan na aanwending van acridineverbindingen, zoals trypafiavine.
Coupe (Fr.), dunne snede van een voorwerp,
vervaardigd voor microscopisch onderzoek.
Couperen (Fr. co u per, afsnijden), een
ziekte genezen, v6Ordat zij tot voile ontwikkeling is gekomen.
Couveuse (Fr., broedoven), verwarmingskast
om ontijdig geboren kinderen te beschermen tegen afkoeling.
Cowperitis, ontsteking der glandulae bulbourethrales of klieren van Cowper, die
zich bevinden ter weerszijden van de middellijn in het vliezig gedeelte der urinebuis,
de uitlozingsbuizen monden uit in de urinebuis; het door hen afgezonderde vocht vermengt zich met het zaad.
Coxa (Lat., heup). C. valg a, v a ra, buiging
van de heup naar binnen of naar buiten,
doordat de hoek tussen de hals en de schacht
van het dijbeen te klein of te groot is.
C. vara adolescentium (Lat., adolesc e n s, jongeling), zie Epiphysiolyse.
Coxigra (vgl. Chiragra), heupjicht.
Coxalgia (nyoc, pijn), heuppijn, meestal in
de zin van coxarthocace of coxitis. C.
senili s, zie Malum coxae senile.
Coxilgisch bekken, vgl. Pelvis.
Coxarthrocace, vgl. Arthrocace.
Coxarthrolisthetisch bekken (OXicycrt.c,
uitglijding), dwars vernauwd bekken, door
uitpuiling van de bodem van het heupgewricht naar binnen. Syn. bekken van C h rob a k; zie Protrusio.
Coxarthrosis, arthrosis (zie ald.) van de heup.
Coxitis, heupgewrichtsontsteking. C. fu g ax
(Lat., vluchtig), voorbijgaande coxitis, van
niet-tuberculeuze aard.
Coxotomle, (titimo, snijden), opening van
het heupgewricht.
Crabbe (Eng., crab, krab), zie Phagedaenismus tropicus.
Crab-yaws, vgl. Framboesia.
Craigia hominis, zie Paramoeba hominis
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Crimpus, spierkramp, tonische — enige
tijd aanhoudende — pijnlijke samentrekking
van een spier of spiergroep, vooral van de
kuiten; schrijfkramp.
Craniaal-autonoom, wordt het bovenste gedeelte van het autonome (zie ald.) zenuwstelsel genoemd, dat afkomstig is van de
middelhersenen en het verlengde merg. Vgl.
Sacraal-autonoom.
Craniid, schedelwaarts; bij ontleedkundige
plaatsbepaling.
Craniectomie (xpavtov, hersenpan; ix-rktiNco,
uitsnijden), uitbeiteling van stukken van
het schedeldak.
Craniencephalometer (iyxecpcaoc, hersenen), toestel om de ligging der hersenwindingen aan de buitenzijde van de schedel te
bepalen (A. Kohler).
Cranioclist (aricco, breken), tang om de
schedel van een vrucht, nadat de perforatie
is voorafgegaan, te verbrijzelen en uit te
halen; vgl. Cephalothrypsie.
Craniofenestria, aangeboren defecten in de
schedelbeenderen. Syn. Lickenschadel.
Craniologie, schedelkunde.
Craniometrie (4-rpov, maat), meting van
de benige schedel; vgl. Cephalometrie.
CraniOpagus (ninevu[LL, verbinden), misgeboorte, bestaande uit twee vruchten, die
met de schedels aan elkander zijn gegroeid.
Craniopharyngieima (Cushing 1932), gezwel uitgaande van een uitstulping (in de
richting der schedeiholte) van het oorspronkelijke mond-neusdak, waaruit zich de
voorkwab der hypophysis cerebri ontwikkelt.
Craniorhichischisis, craniOschisis (aziacq,
splijting; Pixcc, ruggegraat), aangeboren
splijting van de schedel-ruggegraatsholte,
waarbij hersenen en ruggemerg steeds gebrekkig zijn gevormd; vgl. Leontiasisossium.
CraniostenOsis, craniostOsis (a-revOc, nauw,
OaTiOV, been), ontijdige verbening der
naden en daardoor vernauwing van de
schedel; vgl. Synostose.
Craniotibes (C. L. Elsasser), (Lat., tabeo,
smelten), schedelverweking; rhachitische
aandoening van het schedeldak, voornl. van
de schelp van het achterhoofdsbeen, waardoor hierin verspreide dunne plekken en ten
slotte zelfs gaten ontstaan, slechts bedekt
door het beenvlies en het harde hersenvlies.
Craniotemoscopie (-c6voq, toon, van Teivw,
spannen; axon& o, bezien), auscultatie van
de schedel ter bepaling van de plaats van
aandoeningen der beenderen en hersenen
(Gabritschewsky, 1893).
CraniotOom, instrument voor de C ra n i oto m i e, het openen van de schedel.
Craniotympanile geleiding, de geleiding
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van het geluid van een op de schedel geplaatste stemvork naar het gehoororgaan.
Cranium (xpaviov), schedel, C. cerebrale
(neurocranium), de acht beenderen van de
hersenschedel. C. v i s c e r a I e (splanchnocranium), eigenl. ingewandsschedel, de veertien beenderen van de aangezichtsschedel.
Cripula (Lat.), de dronkenschap en de gevolgen daarvan (katterigheid).
Crisis (xpacrtq), menging; de menging der
sappen, zoals de Ouden zich die voorstelden, meestal in de zin ener ziekelijke
menging (vgl. Dyscrasie). C r as enlee r, de
afleiding van ziekte uit de crases.
Crassamentum singuinis (c rassu s, dik),
bloedkoek; vgl. Crusta inflammatoria.
CraurOsis vulvae (xpocup6o), doen uitdrogen),
verschrompeling van de plooien aan de
vulva, meestal ook van de kleine schaamlippen, waarbij pijnlijke kloven ontstaan
(Breisky).
Craw-craw, benaming door de negers gegeven aan allerlei huiduitslag, schurft, eczeem,
enz., in 't bijzonder een bij negers vaak voorkomende pukkelige uitslag, vooral aan de
ledematen, die misschien door filaria perstans wordt veroorzaakt; syn. cro-cro.
Crazy pavement skin (Eng., huid als een gebarsten wegdek), strakke glimmende huid
vol barstjes bij een tekort aan vitamine.
Creatine (xpiocc, vlees), methyl-guanidineazijnzuur, de voornaamste extractiestof van
het spiervlees; komt in de urine hoofdzakelijk voor als het anhydride creatinine.
CreatorrhOea (xpiccc, vlees;Pew, vloeien),
ontlasting van onverteerde vleesvezels bij
ziekten der alvleesklier.
Crederen (naar C red é, chirurg te Dresden,
geb. 1847), het opwekken van samentrekkingen van de baarmoeder, om de nageboorte
te doen uitstoten.
Creeping disease (Eng., langzaam voortschrijdende ziekte), thans genaamd Cree ping eruption. Vgl. Larva migrans. C.
sickness (Eng. sickness, ziekte), kriebelziekte, ergotismus, moederkoorn-vergiftiging.
Cremailliere (Fr.), getande tang.
Cremisterreflex, het omhoog gaan van de
zaadbal bij bestrijking van de binnenvlakte
der dij, door samentrekking van de m.
cremaster.
Crematorium (c r e m o, verbranden), inrichting tot het verbranden van lijken.
Cremnophobie (xplt.tv6q, helling), angst voor
afgronden.
Cremometer (c re m o r, room), toestel tot
het bepalen van het gehalte van melk
aan room; syn. Galactometer.
Crena ani, aarsgroeve.
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Crenotherapie (xplm, bron), geneeskundige
toepassing van bronwateren.
Crepititio (c r e p a r e, knetteren), ieder knetterend geruis, knetterend reutelen (rhonchus crepitans) in het begin (C. i n d u x)
en bij het einde (C. r e d u x) der longontsteking. Ook het gevoel, dat men waarneemt als ruwe oppervlakten, bijv. van
de stukken van een gebroken been, tegen
elkander worden gewreven.
Cretinismus, sporadisch, of, in diepe dalen
van gebergten endemisch voorkomende
ziekte, die met grote achterlijkheid, tot
idiotie toe gepaard gaat, en waarbij het
Iichaam in groei achterblijft, het aangezicht gezwollen is, de geslachtsdelen onontwikkeld zijn. Zeer vaak is er een krop. De
Iijders aan deze ziekte noemt men cretin.
Vgl. Myxoedema.
Cricothtreotomie (xpixoc, ring; ,Nps6c,
schild), doorsnijding van het ringkraakbeen
(cri cot o m i e) met splijting van de wand
tussen ring- en schildkraakbeen (ligam.
cricothyreoideum).
Cricotracheotomie, doorsnijding van het
ringkraakbeen met luchtpijpsnede.
Cri du Douglas (Fr.), kreet van pijn bij het
toucheren van het Cavum Douglasi (zie aid.)
als teken van extra-uterine zwangerschap.
Cri hydrocêphalique (Fr.), de iuide kreet van
kinderen in de slaap bij het begin van
hydrocephalus acutus (meningitis).
Crines pubis (Lat.), de schaamharen; vgl.
Pubes.
Crise hemoclasique (W i d a I) Fr., zie Crisis
(cctiloc, bloed; xVicaLc, het breken), de veranderingen in het bloed, die voorafgaan
aan de anaphylactische schok (zie ald.).
Crises (Fr., vgl. crisis), ziekteverschijnselen,
die zich als aanvallen voordoen, bijv. C.
clitoridienn es, kittelaarcrises, met wellustgevoel en slijmafscheiding uit de schede,
verschijnselen van ruggemergstering. C rises g as trig ue s, maagcrises, met hevige
maagpijn en braking. Crise hystèriq ue,
de aanvallen van zenuwverschijnselen bij
hysterie. C. laryngées, strottenhoofdcrises (C h a r cot) met benauwde ademhaling, gevoel van stikking, kwellende hoest.
Cr. nitritoid es, bijwerkingen, die soms
na inspuiting van salvarsaan worden waargenomen. Cr. noires, maagcrises, die
met bloed braking gepaard gaan. C. ocu I ogyriqu es (Lat. ocu I u s, oog, yi3poc, kring)
aanvallen van rollende bewegingen der ogen
na encephalitis. C. pharyngees, slokdarmcrises met pijniijke slikbewegingen. C.
viscé r a l e s, ingewandscrises met pijnen
in de blaasstreek, uitstralend naar de nieren,
het mannelijk lid, de dijen.
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Crisis (xpEalq, scheiding, onderscheiding),
beslissing, wending ten goede; de verbetering, die bij acute ziekten snel plaats heeft
onder belangrijke daling der temperatuur
en dikwijls onder „(critisch") zweet, bezinksel in de urine, dunne ontlasting. Soms
is deze crisis langer van duur (geprotraheerde, gerekte crisis); is zij onvolkomen,
als na de snelle daling der koorts bijv. nog
enigszins langdurige temperatuursverheffing volgt, dan spreekt men van C. i n co mp I e t a; stijgt na de crisis de koorts weder
tot de vroegere hoogte, dan is dit een onechte C. (pseudocrisis). Vgl. Lysis, Diacrisis,
Perturbatio critica. Zie ook P a I, Aanhangsel.
Crispattira tendinum (c rispu s, kroes (van
het haar), to n d o, pees) = contractura
palmaris (zie aid.), contractuur van Dupuytren.
Criss-cross erfelijkheid (Eng.), gekruiste
erfelijkheid: van vader op dochter en op
kleinzoon.
Crista (Lat.), kam, rand, lijst, C. actIstica
s. ampulliri s, verheffing van de binnenwand der ampulla membranacea van de
vliezige halfcirkelvormige kanalen. C. arc u it a, gebogen kam aan de voorzijde
van de cartilago arytaenoidea. C. f ro ntali s, voorhoofdskam, over het midden
der binnenvlakte van het voorhoofdsbeen.
C. galli, hanekam, driehoekige verheffing
op de bovenvlakte van het zeefbeen, in
de middeliijn. C. i I iaca, de brede bovenrand van het heupbeen. C. iliope ct in ea,
= linea arcuata. C. infratemporalis,
de rand, welke de siaapbeenviakte van
de grote vleugel van het wiggebeen in een
bovenste en (kleinere) benedenste heeft
(facies infratemporalis) verdeeit. C. i nte rOss e a fibulae, tibiae, radii, Ulnae,
de scherpe rand aan deze vier beenderen,
welke naar het spatium interosseum (zie
ald.)gekeerd is. C. intertrochanterica,
tussen de beide trochanters (zie aid.) aan
de achterzijde van het dijbeen. C. orb itills, het naar de middeliijn liggende gedeelte van de bovenrand van de grote vleugel van het wiggebeen. C. t ran sve rsa,
dwarskam op de bodem van de inwendige gehoorgang. C. u reth rills, urinebuiskam, een smalle verheffing van het slijmviies, welke van het zaadheuveltje (colliculus seminalis, zie aid.) buitenwaarts loopt.
C. urethrilis vesicae, voortzetting in
de urinebuis van de uvula vesicae (zie ald.).
C. v es tibul i, voorhofsrand in de voorhof
van het oorlabyrint aan de binnenwand tussen recessus sphaericus en rec. ellipticus.
Cristalline, een eiwitlichaam (giobuline) in de
kristal-lens van het oog.
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Cristallitis, ontsteking van de lens van het
oog.
CristallocOnus polaris anterior, kegelvormige doorschijnende uitzetting van de voorvlakte van de lens.
Cristallophobie, angst voor glassplinters.
Crocidismus (xpoxEc, viok), vlokken plukken,
het plukken aan de dekens bij ijlende
zieken, hetgeen de indruk maakt, alsof
zij wolvlokken willen plukken of ze in de
lucht willen grijpen; syn. floccilegium, carphologie.
Cro-cro = craw-craw.
Cross-foot (Eng., scheve voet, zie Pes varus).
Croup (Schots, pip der kippen, een door
Francis Home 1765 in de geneeskunde
ingevoerd woord), acute ontsteking van
het slijmvlies van het strottenhoofd en
de luchtpijp, waarbij zich een min of meer
taai vlies van vezelstof en afgestorven epitheliumcellen (pseudomembraan) erop afzet; bij „eenvoudige" croup, gevolg van
besmettelijke ziekten, werking van hitte,
vergiftige dampen, kan men dit vlies zonder
verwonding van het slijmvlies verwijderen,
bij diphtherische ontsteking niet. C ro upeuse ontsteking (Virchow), zie ook
Pneumonia, is in het algemeen een ontsteking, die met uitzweting van vezelstof en
vorming van mem branen gepaard gaat.
Tegenwoordig maakt men geen onderscheid
meer tussen croup en diphtherie van de
luchtpijp en het strottenhoofd.
Crownglas (Eng. crow n, kroon), een soort
glas, dat vrij is van lood, en dikwijls te
zamen met flintglas wordt gebezigd om
achromatische lenzen (zie aid.) te vervaardigen.
Cruciatus (Lat.), gekruist.
Crtior sanguinis (Lat. vieesachtigheid van
het bloed), Hoed, als het beg i n t te stollen tot een bloedkoek (placenta sanguinis),
of wel de bloedkoek zeif en de rode vloeistof, die bij de samentrekking van het stoisel
daaruit wordt geperst; ook wel het gedefibrineerde (van vezelstof ontdane) bloed
en het bezinksel, dat daarin ontstaat.
Cruorine, soms gebruikt voor haemoglobine.
Crura (mv. van c r u s, been, zie aid.), in
de ontleedkunde streng- of steelvormige
delen. C. cerebelli ad corpora quad r i g é m i n a (syn. Brachia conjunctiva),
strengen van de kleine hersenen naar het
vierheuvelig lichaam. C. ce re be I li ad
pOntem (syn. brachia pontis), id. naar
de brug van Varolus. C. cerebri ad
pOn tem (syn. pedunculi cerebri), van
de hersenen naar de brug van Varolus. C.
s t aped i s, de beide spangen van de stijg-
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beugel, een recht en een gebogen, crus
curvi- en rectilineum.
Cruralis, tot het been (tegenwoordig meer
bepaald het onderbeen) behorend. C r ural e neu ra I g i e, zenuwpijn van de nervus
cruralis (thans n. femoralis) syn. ischias
intica. (Lat., anticu s, wat vooraan is).
Crus (Lat.), been, onderbeen, in de ontleedkunde de streng, steel. C. an thélici s,
vgl. anthelix. C. c I itOridis, de steel van
de kittelaar, aan weerszijden op het schaambeen ontspringende gedeelten van het
sponsachtig lichaam van de kittelaar. C.
curvi I in e u m, vgl. Crura stapedis. C.
helicis, vgl. helix. C. penis, steel van
het mannelijk lid, aan het schaam- en zitbeen ontspringende gedeelten van het
sponsachtig lichaam van het teellid. C.
primum, C. secundum lObuli ansifOrm i s, eerste, tweede steel van het
lisvormige lobje der kleine hersenen. Voorts
de crura (column ae) of pijlers in het
peesblad van de muse. obliq. abd. ext.,
welke de liesring omgeven. C. recti I in e u m, zie Crura stapedis.
Crush syndrome, (Eng., verpletterings-syndroom), na beklemming van een lichaamsdeel
onder het puin van een bombardement:
plaatselijke spiernecrose, shock en anurie.
Crusta (Lat.), korst op de huid, de slijmvliezen of op wonden, afkomstig van opgedroogde weiachtige of bioedige vloeistoffen. C. i n fl a m m ate) ri a, ontstekingskorst, spekvlies, de bovenste kleurloze,
stevige laag van de bloedkoek in het aderlatingsbloed, welke ontstaat als de stolling
eerst tot stand komt, nadat de rode bloedlichaampjes snel gezonken zijn. Men meende
uit de dikte dier laag de hevigheid van ontstekingachtige borstziekten te kunnen opmaken (vandaar corium pleuriticum). C.
I a ct ea (melkkorst), dauwworm, acuut
eczema, vooral op de wangen, bij kinderen,
met gele of bruine, op gebrande room gelijkende korsten; in de volksmond ook:
hardnekkig eczeem van de behaarde hoofdhuid. C. lamel lOsa, schubbenkorst, een
uitslag van schubben en korsten; vgl. Squama.
Crux (Lat.), kruis, plaag. C. medi cOr u m,
het kruis der artsen; van een ziekte, die
hun veel last veroorzaakt, zoals de hysterie.
Cryaesthesie (xp6oc, koude; ccta011acc, gewaarwording), grote gevoeligheid voor
koude.
Crymotherapie, zie Cryotherapie.
Cryocauter (xpu6c, vorst, ijs, xocv*, brandijzer), toestel om gezwelietjes weg te
branden door middel van kooizuur-sneeuw.
Cryoscopfe (axoneco, bezien), bepaling van
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het vriespunt ener vloeistof met het toestel
van Beckman n; naar gelang van de moleculaire concentratie is het vriespunt lager.
Cryotherapie, behandeling door middel van
koude; syn. crymotherapie (xpu ti.6c, koude).
Cryptae (xpOIrcto, verbergen), kuiltjes in een
slijmvlies, die met epithelium bekleed zijn.
C. fr i d i s, kuiltjes zonder epitheelbekleding
in de voorvlakte van het regenboogvlies.
C. van Lieberk ii h n= glandulae intestinales (zie aid.).
Cryptocephalus, misgeboorte, waarvan het
van buiten niet zichtbare hoofd siechts uit
enkele gedeeiten van beenderen bestaat.
CryptococcOsis, zie Torulosis.
Cryptogenetisch, van onbekende, verborgen
oorsprong, bijv. pyaemie.
Cryptolieth (verborgen steen), huidstenen,
die ontstaan in atheroomgezwellen (zie
aid.), doordat zich kalkzouten afzetten, terwiji de vettige inhoud wordt opgeslorpt.
Crbtomerorhachischisis, (thpoq, deel,
iScfczLq, ruggegraat, aztat,c, spiijting), = spina
bifida occuita (zie aid.).
Cryptomnesie (xpurc.76c, verborgen; tiAmoicc,
in samenstellingen, geheugen), terugdringing van ondervindingen.
Cryptophthilmus (Ocp,hcAp.6c, oog), misvorming, doordat de oogiidspieet ontbreekt
en de oogbol geheel onder de huid verborgen is.
Cryptorchismus (Opzt.q, zaadbal), de toestand die ontstaat, indien een (zie Monorchidie) of beide batten de afdaiing naar de
balzak niet voltooien, maar Of biijven, waar
zij ontstaan zijn, Of onderweg, bijv. in het
lieskanaal, biijven steken (vgl. Ectopia testis);
syn. retentio testis.
Cryptoscoop, „kijker in het verborgene",
toestel, met behuip waarvan men ROntgenoscopie ook bij dagiicht kan verrichten,
doordat dit worth afgesioten.
Crystal-, in samensteiiingen, zie Crista I-.
Cubebismus, vergiftiging door staartpeper
(Cubeba).
Cubitaal (c ubitali s), tot de elleboog behorend. Cubi ta le klie re n, lymphklieren
aan de mediate zijde van de epicondylus
humeri medialis; bij syphilis vaak gezwollen.
Ctibitus (Lat.), elleboog. C. valgu s, varu s,
overmatige buiten- of binnenwaartsdraaiing
van de onderarm, met afwijking zijner as
naar buiten of binnen.
Cuboideum (c u b u s), dobbelsteenvormig ;
vgi. Os cuboideum.
Cubomanie, ziekelijke dobbel- of speelzucht.
Cucullaris (c u c u I I u s, monnikskap), monIf nikskapvormig; zie Musculus cucullaris.
Cuctimen, = cuimen, zie aid.
Cucarbita (Lat. pompoen), kop. C. si cca,
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droge kop. C. cruent a, bioedige kop.
C u c u r b i t a t i o, het zetten van een kop.
Cucurbitini, leden van een lintworm, die op
pompoenpitten geiijken.
Culbute (Fr., buiteling), de omkering van de
vrucht in de baarmoeder, welke soms vanzeif piaats heeft.
Ctilex fatigans, (Lat., fat i g o, afmatten), een
mug in Suriname, overbrenger van de
filaria Ban crofti.
CUlmen (Lat.), top, het craniale gedeelte van
de monticuius cerebelli (zie aid.); syn.
cucumen.
Cutter (Lat., ploegschaar), heelkundig mes.
Cultuur (Lat., c u i t u r a), het aankweken
van bacterien op voedingsbodems, en hetgeen door dit kweken ontstaat (de „kweek").
Cumulatief (c umulus, hoop) noemt men
de werking van sommige geneesmiddeien,
ais deze zich in het iichaam ophopen of
zich siechts langzaam daaruit verwijderen,
waardoor vergiftigingsverschijnselen kunnen ontstaan (vi ngerhoedskruid, loodzouten).
Cumulus ot5phorus (4)ov, ei; 9 6pco, dragen),
opeenhoping van cellen, welke naar binnen uitsteekt in de follikel van De G raaf
(zie aid.) en waarop het ei rust.
Cuneiftirmis (cuneu s, wig), wigvormig; vgi.
Os cuneiforme.
Ctineus (Lat.), wig, driehoekig veld aan de
mediate vlakte van de achterhoofdskwabben der hersenen, tussen de fissurae calcarina en parieto-occipitalis.
Cunnilinguis (c u n n u s, het vrouwelijke geslachtsdeel; l i n g u a, tong), ontucht door
to lekken aan de cunnus; letterlijk zou
het woord eerder de bedrijver aanduiden.
Cupediae (Lat., snoepgoed), aangenaam smakende geneesmiddeien, dragees, rotulae, enz.
Cuprismus (cupru m, koper), siepende
kopervergiftiging.
Copula (Lat.), koepel, van het slakkenhuis,
nl. het uiteinde van het spiraalkanaal in het
inwendige oor. C. ampullaris, een
zwelling in de doolhof van het oor, waarin
de gehoorharen der cristae acusticae bevat
zijn. C. cochleae, top van het slakkenhuis
in het binnenoor. C. diaphrag m at i s,
de naar boven gewelfde koepel van het
middenrif. C. pleurae, borstviieskoepei,
het gedeelte van het borstviies, dat boven
de bovenste opening der borstkas uitsteekt.
Cupulogram, graphische voorstelling verkregen door cupulometrie (zie aid.).
Cupulometrie, quantitatief onderzoek van de
functie van het Cupulasysteem (zie Cupula)
met behuip van het gevoel van draaiing en
van de nystagmus, die ontstaan nadat de
draaistoel weer is stil gezet.
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Curage, zie Curettement.
Curatief (cu ra, zorg), tot genezing dienend.
Curatieve erysipelas, wondroos, die
— wat soms geschiedt — een gunstige
wending brengt in het verloop van tuberculose, syphilis en gezwellen.
Curette (Fr., van cure r, ledigen, reinigen),
lepelvormig instrument tot het verwijderen
van overblijfsels van de moederkoek of van
ziekelijke vormsels uit de baarmoeder,
van vreemde lichamen uit het oor, van stukjes van een stee p uit de blaas (C. a rt icu le e,
gelede lepel, zodanig ingericht, dat men de
stukjes ermede kan grijpen), of tot het
schoonkrabben van de bodem van (tuberculeuse) zweren van het strottenhoofd.
Curettement, curettage (Recamier 1846).
het uitkrabben of uitschaven met de curette.
Curietherapie, behandeling met radium
(ontdekt door mevr. Curie).
Curvattira (Lat.), kromming; de concaaf gebogen bovenste rand van de maag (C.
minor), en de convex gebogen onderste
rand (C. major). C. digitOrum, vgl.
Contractura palmaris.
Curve = kromme (lijn). C. van Spee, de
flauw gebogen lijn, die bij gesloten tandrijen
de scheiding markeert tussen boven-enondertanden. Syn. Compensatie-curve, occlusielijn.
Cuspidati (cuspis, tip), geknobbelde tanden,
de hoektanden; zie Dentes cuspidati.
Ctispides, de tippen der kleppen tussen de
kamer en de boezem van het hart.
Cutineus (Lat.), tot de huid behorend; zie
Musculus. Cutane reactie, = cutireactie (zie aid.).
Cuticula dentis (Lat., huidje van de tand),
het buitenste, verhoornde, homogene laagje
van het tandgiazuur.
Cutireactie (cutis, huid), enting in de huid
van een stof (tubercuiine), waarmede men
wenst to onderzoeken of iemand aan een
bepaaide ziekte (tubercuiose) lijdt; vgi.
Pirquet.
Ctitis (Lat.), 1. huid. 2. onderhuids bindweefsel. C. anserina (a n se r, gans), kippevel, het uitpuilen van de haarzakjes met
de woiharen boven de opperviakte der
huid, doordat — door koude of schrik
enz. — de giadde oprichtende spieren dier
haren (mm. arrectores pilorum) zich samentrekken. C. g y rata (yiipoc, kring), m a rmoracea, marmoratateleangectatica congenit a, aangeboren aandoening der
huid, waarbij door piaatseiijke uitzetting
der vaten figuren ontstaan geiijk de aderen
van marmer (Lohuizen 1922); vgi. Livedo
racemosum. C. laxa s. hyperelastica,
siappe huid, aangeboren en erfeiijke afwijking, waarbij de huid en het onderhuidse
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bindweefsel zeer los en rekbaar gebouwd
zijn, zodat men de opperhuid in grote piooien
kan opnemen; vgi. Chalodermie. C. pendula (pendeo, hangen), vgi. Molluscum
fibrosum. C. tensa chronic a, vgl. scleroderma. C. t e stice a (testa, schaai), seborrhoea sicca met schiifervorming bij pasgeborenen; syn. ichthyosis sebacea neonatorum. C. verticis gyrita, (vertex,
kruin; gyrus, winding), verdikking en verwijding van de huid van de kruin (Jad ass o h n, 1906), door hypertrophie, fibromatosis, naevus, elephantiasis of ontsteking.
Cutting methode (Eng. snijdende methode),
bij de lobectomie (zie aid.) omsnoering van
de wortel van de longkwab, afsnijding van
de kwab, onderbinding van bronchi en
vaten zichtbaar in de stomp, ligature en
masse. Vgl. Dissecting methode.
Cyanhidreisis (x6coog, blauw), vgl. Chromhidrosis.
Cyanodermie, vgi. Chromodermatose.
Cyanolophie (A6cpoc, hats, kam), kippencholera
(wegens het blauw worden van de kam).
Cyanopathie, = morbus coeruieus.
Cyanop(s)le (4, het zien), biauwzien.
Cyanosis, biauwe kleuring van huid en slijmvliezen bij aderlijke stuwing; bijv. nw. cyanotisch. C. co n g e n i t a, vgl. Morbus coeruleus.
Cyanospermie (an6pila, zaad), blauwe verkieuring van het zaad, waarschijnlijk door
indigo (U ltzm an n) of door kleurstof vormende bacterien.
CyanOtisch, zie Cyanosis.
Cyclencephalie s. cyciocephalie (x6xXoq,
kring; iyx6cpocAoq, hersenen; xecpc0A, hoofd)
stoornis in de ontwikkeiing der hersenen,
waardoor de twee heiften der grote hersenen hoefijzervormig samengegroeid zijn;
meestal geiijktijdig cyciopie (zie aid.), en, in
piaats van een neus, een snuit met een
of twee neusgaten aan het uiteinde boven
het oog.
Cyclisch, kringvormig, periodiek, regeimatig
terugkerend. Cyclische krankzinnigh e i d, zie Circulaire krankzinnigheid.
Cyclitis, ontsteking van het (kringvormige)
corpus ciliare van het oog, meestal samengaande met iritis (iridocyciitis), scieritis of
chorioiditis.
CyclodialSfse (H e i n e, 1905), het losmaken
van het corpus ciliare van de limbus corneae
(zie aid.); operatieve behandeling van
glaucoma (zie aid.).
Cycloid (itaoc, vorm) op cyciothymie (zie aid.)
gelijkend; syn. syntoon.
CyclonOse (cycloon, wervelwind; vOaoc,
ziekte), ziekteverschijnselen bij zeer lage
barometerstand.
Cyclophorie, de rolbeweging die het oog
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maakt, wanneer men het andere oog bedekt
bij aandoening van een der scheve oogspieren. Vgl. Heterophorie.
Cyclophrenie = Cyclothymie, zie aid.
Cyclopie (x6xX6) ), cycloop — kringoog — die
volgens de fabelleer slechts 66n oog midden op het voorhoofd had), misvorming,
waarbij zich op de gewone plaats geen
ogen of neus bevinden, maar ter hoogte
van de neuswortel 66n oog, met meestal
daarboven een snuitje in plaats van de neus.
Cycloplegia (7.0oA, slag), verlamming der
accommodatie (zie aid.).
Cycloplegics (Amer.) (x6xXoq, kring = pupil;
rckilyil, slag), pupilverwijdende middelen.
Cycloscoop, (x6xAoc, kring), stoel met hoofdhouder en boog met overspringende inductievonken, die in alle meridianen en
parallelcirkels kan worden gesteid voor
opneming van het gezichtsveld (Donde rs).
Cyclotherapie, gebruik van het rijwiel tot
geneeskundige doeleinden.
Cyclothymie (0.41.65, gemoed), lichte vorm
van circulaire (zie ald.) krankzinnigheid,
meestal in de vorm van wisseling der stemming (K a h I b a u m). Syn. Cyclophrenie.
Cyclotle (oi5c, gen. c'tyr6c, oor), zie Synotie.
Cyclotron, toestel om de neu t ro nen meer
snelheid te geven door magnetische velden,
waarbij zij cirke lvormige banen doorlopen.
Ter vervanging van het natuurlijke radium.
Cyclotropie (vgl. -troop), toestand, waarbij
66n van de ogen bij het fixeren om zijn as
gedraaid is.
Cyesis (xtyhatc), zwangerschap..
Cylinder (x6Xtv8poc, rol), cylindervormige
afgietsels van de nierkanaaltjes in de urine;
men onderscheidt hyaline (5aXoq, glas)
doorschijnende, gekorrelde, was-, epithelium- en bloedcellencylinders; zie ook Coma.
C. b r i I, bril, waarvan de opperviakte
der glazen de vorm heeft van een hol of bol
cylindervlak, bij regelmatig astigmatisme
(zie aid.). C. ce I I e n, cylindervormige cellen,
o.a. in het reukepithelium, C. e p i t h e l i u m,
zie Epithelium. C. g ewri cht, gewricht,
waarvan de ene gewrichtsvlakte de vorm
heeft van een cylinder, die in de andere
gewrichtsvlakte past.
Cylindrolden, lange, smalle, lintvormige,
doorschijnende microscopische voorwerpen
in de urine, soms vertakt; het zijn Of hyalinestolsels, & slijmstolsels (slijmcylinders).
CylindrOma (Bilirot h), cylindergezwel, geleiachtig gezwel, dat onder de microscoop
doorschijnende slijm- of „hyaline"cylinders
en bollen bevat; voornl. in het aangezicht,
de oogkassen en de speekselklieren; het
gezwel kan zowel een epithelioma, carcinoma
of adenoma als een sarcoma zijn; als echte
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cylindromata beschouwt men echter gewoonlijk epi-, peri- of endotheliomata. Syn.
siphonoma; vgl. Carcinoma cylindromatosum.
Cylindrurie (o5pov, urine) het voorkomen
van cylinders in de urine.
Cymba conchae (xtit.1437), beker), het bovenste gedeelte van de uitholling der oorschelp,
tussen het crus helicis en het voorste crus
anthelicis.
Cymogriphion, beter cymatographion
(xiiv.cc, golf; ypoccpei.ov, griffel), toestel om
bewegingen, bijv. die van de poisgoif, op
te tekenen, bestaande uit een trommel,
die door middel van een uurwerk kan
ronddraaien, en waarop de wijzer, die bijv.
door de pots in beweging wordt gebracht,
zijn bewegingen optekent; vgl. Sphygmograaf (C. Ludwig).
Cyninche contagicisa (xuvdcym, keelontsteking bij honden), oude, minder gebruikelijke
uitdrukking voor diphtherie en andere besmettelijke keelontstekingen. C. s u b I i nguali s, C. cellularis maligna gangraenOsa = Angina Ludovici s. Ludwigii
(zie ald.).
CynanthrOpia (x6cov, hond; av,&pcorcoc, mens)
inbeelding, dat men in een hond is veranderd;
vgl. Zoanthropia.
Cjmobex hebetica (p-;) , hoest; ilk, jeugd),
hondenhoest der knapen, blafhoest bij zenuwachtige jongens in de ontwikkelingsjaren.
Cynorexie (Opecc, eetlust), hondenhonger,
geeuwhonger; vgl. Bulimie.
Cynospasmus, kramp der mm. canini, zodat
de tanden als bij woedende honden zichtbaar worden. Syn. Spasmus caninus.
Cypridologie (x67-cpcc = Venus), leer der
geslachtsziekten.
Cyrtometer (xups-Oc, krom; [thl-pov, maat),
toestel om de vorm van onregelmatig gekromde vlakken in 't bijz., de borstkas
te meten; vgl. Stethographie.
Cyrtopedie (Lat., p es, genit. pedis, voet)
misvormde, als het ware opgerolde voet.
Syn. Pes curvus, vloeirolvoet.
Cystaden6 ma papi I I iferu m (x6aTtc, b I aas) ;
een vorm van adenoma, waarbij cysten (zie
ald.) worden gevormd, in welke het bindweefsel in de vorm van papilleuse, wratvormige woekeringen naar binnen groeit.
C. p h y l l 6i d es (cp6XXov, blad), bladerig
gebouwd C.
CystadenOma pseudomucinOsum s. glandulire ovirii, C., waarvan de inhoud uit
pseudomucine (zie aid.) bestaat, en dat door
bersting pseudomyxoma peritonaei (zie ald.)
doet ontstaan.
Cystalgia (aayoq, pijn), pijn in de urinebiaas;
vgl. Irritable bladder.
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Cyste, zie Cystis.
Cystectasie, verwijding der urine- of galblaas.
Cystectomie, operatieve verwijdering der
urine- of galblaas.
Cystencephalus, hoogste graad van hydrocephalus.
Cystendysis ( gvauaLq, het naar binnen gaan)
= cystotomie.
Cystennier, = ren cysticus (zie aid.); een
minder sierlijk woord.
CysthygrOma verruceisum s. congenitale
(zie Hygroma; verruca, wrat), lymphangioma cysticum (zie aid.), dat geen samenhang meer heeft met de lymphvaten en daarom niet kan worden leeggedrukt.
Cystica, = biaasworm.
CysticercOsis, ziekte, veroorzaakt door cysticercus (*xoc, staart), biaasstaart, blaasworm, yin; een overgangstoestand tussen
het ei van de lintworm en de voiwassen
lintworm. Cysticercus acanthOt(h)rias (6xcev&oc, doorn; s-pc,Occ, drie-vuidigheid, of O•pi:ov, vijgeblad), een yin met drie
hakenkransen en vier zuignappen; waarschijnlijk een ongewone vorm van C. cellulosae. C. bo v is, rundervin, komt bij het
rund in verschillende spieren voor, is
kleiner dan de varkensvin, heeft sterke zuignappen, geen hakenkrans, ontwikkeit zich
tot Taenia saginata. C. (t e I a e) c e I I u I 6 s a e
varkensvin; biaasje zo groot ais een erwt
of boon, in een omhulsel van bindweefsel
liggend voorzien van vier zuignappen en
een krans van haken; wordt ook bij de
mens gevonden, onder de huid, in spieren,
in het oog en de hersenen; ontwikkeit
zich tot Taenia solium. C. pisi .1. 6 r m is,
erwtvormige vin, bij konijnen en hazen;
ontwikkeit zich tot taenia serrata. C.
racemOsus (racem us, druif), komt vooral in de hersenen voor, ais een groep van
blaasjes in de vorm van een tros; afwijkende vorm van de varkensvin. C. ten u icO Ilis (tenuis, dun; collum, hais), bij
honden en varkens; ontwikkeit zich tot de
taenia marginata van de hond.
Ctsticolithectomie, verwijdering van galstenen uit de ductus cysticus.
gsticolithotripsie, verbrijzeiing van stenen
aidaar.
Cysticotomie, operatieve opening van de
ductus cysticus.
C ysticus, biaasvormig, biaasachtig, tot de
blaas behorend.
CystinephrOse, zaknier; door hydronephrose
enz. uitgezette nier.
Cystinurie, het voorkomen van cystine (thioaminopropionzuuranhydride) in de urine.
Cystirrhagie (frilyvvv.r., scheuren), hevige
blaasbloeding.
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CystirrhOea, blaascatarrh.
Cystis, cyste, hol gezwel met een dikkere of
dunnere wand en vloeibare, taaie of brijachtige inhoud; te onderscheiden in: exs ud at i e cyst e, doordat reeds bestaande
holten zich met vocht vullen (hygroma,
hydrocele, siijmbeurzen); fo lliculaire
cyst e, door uitzetting van gesioten folliculi (sommige c. in krop- en eierstokgezwellen); r et enti e-cyste, door verstopping van uitlozingsbuizen; vervolgens de
cysten, die door stoornis in de ontwikkeling van de organen der vrucht ontstaan,
gelijk zaadstreng-c., dermoiede c., branchiogene c., enz.; extravasatiecyste,
doordat uitgestort bloed (bijv. in de hersenen) allengs door heidere vloeistof wordt
vervangen, ais het bioed en de vernietigde
weefseibestanddeien zijn opgesiorpt (C.
apoplectica); verweekte cyste (verkeerdelijk ook „verwekingscyste" geheten),
ais deien van een gezwel week worden en
tot vloeistof bevattende holten overgaan
(cystadenoma enz.); eindelijk ook biaasvormige parasieten (vgi. Cysticercus, Echinococcus). C. fe Ilea (fe I, gal), galblaas.
Cystitis, ontsteking van het slijmviies van de
urineblaas. C. c Sfsti ca, waarbij zich kleine
blaasjes vormen in het slijmvlies, C. i n c r ustativa (Lat., crusta, korst) chronische C.
met vorming van een korst van zouten op
de biaaswand, C. veg et a n s (Lat. vegeto,
groeien) met vorming van papillen of
polypen op de biaaswand.
CystitOom, .instrument om de voorste lensbeurs open te snijden bij operatie van de
staar (kapsellancet).
Cysto-adenoma, vgi. Cystadenoma.
Cystocarcinoom, kiierkanker met tamelijk
grote holten.
Cystocele (x. X.r), breuk), blaasbreuk; het uitpuiien der urineblaas, hetzij door de urinebuis (bij vrouwen) of door een breukpoort
(C. inguinaiis, cruraiis, ovalis, enz.) of, samen
met de voorwand der schede, bij uitzakking
van de baarmoeder (C. vaginalis).
Cystochromoscopie, cystoscopie (zie aid.),
dadelijk na intraveneuse injectie van indigocarmijn. Syn. Blauwproef.
Cystocollitis (collum, hais), ontsteking van
de hats der urineblaas.
Cystodynie (686v7) , pijn), = cystalgie.
CystofibrOma, fibroma met hoitenvorming.
Cystographie, doorstraiing van de met een
contrastvloeistof gevulde urineblaas met
ROntgenstralen ; vgi. Urographie. Ook bepaling van de druk in de blaas met een manometer verbonden aan de catheter der tidal
drainage (zie aid.).
Cystoied (-eLa41 q, gelijkend), uit enige of
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vele holten samengestelde cyste; vgl. Proliferatiecyste.
Cystolithiasis (Xte•o;, steen), blaassteenziekte,
stenen in de urineblaas.
CystOma, cystengezwel, multiloculaire cysten,
uit talrijke cysten bestaande. C. ovari i, hol
gezwel van de eierstok. C. papill if e r u m,
c. met tepelachtige verheffingen van de
binnenwand der holten. C. simplex, eenvoudig c., waarbij de binnenwand der holten
glad is. Het gewone c. wordt ook cystadenoma genoemd, bovendien heeft men, naar
de aard van het oorspronkelijk gezwel,
cystofibroma, -myxoma, -sarcoma.
Cystomyx6ma, vgl. Myxoma.
CystonephrOse, zaknier; vgl. Hydro- en Pyonephrose.
Cystopexie (rrigtq, het vastmaken), bevestiging van de urineblaas aan de buikwand,
teneinde een cystocele vaginalis op te
heffen, of bevestiging van de galblaas aan de
buikwand.
Cystoplastiek, het vervangen van ontbrekende gedeelten van de blaas door middel
van een plastische operatie, bijv. bij fistels
tussen blaas en schede.
Cystoplegie (nary, slag), verlamming van
de blaas.
CystosarcOma, sarcoma met vorming van
cysten.
Cystoscopie (axorc66), bezien), onderzoek
van de blaas met electrisch gloeilicht (cystoscoop van Fenwich-Leiter en Nitze).
Cystospasmus, blaaskramp.
Cystostomie, -stomose (a-76v.oc, mond) het
aanbrengen van een blijvende opening in
de blaas; vgl. Cholecystotomie.
Cystotomie, het openen van de blaas; vgl.
Lithotomie, Sectio alta.
Cystozym (van enzym), = thrombokinase.
Cytase (x6-roc, cel). 1. cellulase. 2. cytolytisch ferment. 3. (M ets chnik off) =
alexine; naar gelang zij van macro- of microphagen afkomstig zijn, macro- of microcytase genoemd.
Cytisismus, vergiftiging door gouden regen,
Cytisus laburnum L.
Cyto-architectoniek (dcat.-c-exTovr,x-i), bouwkunst), (B rod man n), de plaatselijk verschillende rangschikking der cellen in de
schorsvelden der hersenschors.
Cytoblast, 1. celkern. 2. cytotrophoblast (zie
aid.).
Cytoblasteem, kiemvloeistof, waaruit zich
naar een vroegere opvatting cellen vormden.
CytochrOom (zp61/0c, kieur), een scheikundig met haemine (zie aid.) verwante stof,
welke in alle ademhalende cellen voorkomt
en de zuurstof uit het bioed daarin doet opnemen.
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CytOden (H aecke I), cellen zonder kern,
waaruit zich de cellen hebben ontwikkeld,
welke kernen bevatten.
Cytodiagnostiek (W i d a I), onderzoek naar
de celvormen in lichaamsvloeistoffen (liquor
cerebrospinalis, pleuritische vloeistof, enz.)
tot het onderkennen van ziekten.
Cytogeen bindweefsel, netvormig (reticulair) bindweefsel, waarvan men vroeger
meende dat het uit cellen bestond, waarvan
de uitlopers een fijn netwerk vormden.
Cytohaennometer, toestel om bloedlichaampjes te tellen.
Cytologic, leer der cellen.
Cytologische formuie (Wi d a I), een formule, waarin bij de cytodiagnostiek de
verhouding van het aantai der verschillende cellen wordt aangegeven.
Cytolyse, oplossing van cellen, bijv. van rode
bloediichaampjes (zie Haemolyse).
Cytolysinen, lysinen (zie aid.), die zich door
de aanwezigheid van vreemde dierlijke cellen
in bloedwei vormen.
Cytelma, gezwel bestaande uit cellen, zoals
b.v. het sarcoma.
Cytophcire groep, vgl. Amboceptoren.
Cytophylactische werking (0Xoccac, behoeding), werking van wondmiddelen, die
de cellen der weefsels in goede staat houden.
Cytoplisma, zie Protoplasma.
Cytoptcisis (7r-cLatc, het vallen), de sneiheid,
waarmede de rode bloedlichaampjes in
citraatbloed bezinken (H e u b n e r); vgl.
P h a r a e us (Aanhangsel).
Cytoryctes (Op6aaci), opgraven), een soort
ziekteverwekkende protozoa. C. I LI i s,
door S i eg e I voor de verwekker der
syphilis gehouden. C. variolae, door
Guarnieri voor de verwekker der pokken gehouden.
Cytotoxinen, 1. celvergiften. 2. syn. v. cytolysine; door met zenuwweefsel te immuniseren ontstaan „neurotoxinen"; evenzo
heeft men spermo-, nephro-, hepatotoxinen.
Cytotrochinen (Tp6xLc, loper, bode), scheikundige stoffen, welke voor andere, ermede
verbonden stoffen als overbrenger dienen
naar bepaalde cellen of organen (V. Wasserman n).
Cytotrciop serum, bloedwei, die met bepaalde
cellen is behandeld en nu bijzondere stoffen (cytot ro p in en) bevat, welke maken,
dat dusdanige cellen door phagocyten
kunnen worden opgenomen; vgl. Bacteriotropinen.
CytotrOphoblist, dat deel van de trophoblast (zie ald.), waaraan men nog celgrenzen
kan onderscheiden.
Cytotropie, neiging (b.v. van vira) om cellen
aan te tasten.
9
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Darwinisme

D
D., op recepte n, d a of detu r! (Lat.), geef,
het worde gegeven, dentu r! dat er worden
gegeven, divide! verdeel; in de oogheelkunde, dioptri e, (zie aid.). e vriespuntverlaging van de urine, 8 id. van het bloed,
vgl. a.
D 37° 30 min. urine, het aantai cm 3 zetmeel
van 1 pct, dat in 30 minuten wordt omgezet
in suiker,door 1 cm 3 urine bij 37°.
Dacryadenalgie (8docpuov, traan; alp, klier),
pijn in de traankiier.
icryo-adenitis, ontsteking der traanklier.
Dicryocystectasie (x1SaTtc, biaas, zak), uitzetting van de traanzak.
Dicryocystitis, ontsteking van de traanzak.
icryocystoblenorrh6e, slijmvioed, ettering
van de traanzak, dacryocystitis.
Dicryocystocele, uitpuiling, breuk van de
traanzak.
Dicryocifstorhinostomie (PAS, gen. ()Mc,
neus; crrOva, mond), operatie tot het verkrijgen van een zijdelingse uitmonding
van de traanzak in de neushoite.
icryo4stostenOsis, vernauwing van de
traanzak.
Dicryohiemorrhtsis (oati.ce, bloed; Palq,
het vloeien), bloed wenen.
Dacryolfeth (XE,aoc, steen), traansteen, ontstaan door stuwing en verkalking van het
vocht in de uitlozingsbuizen der traanklieren; syn. lithiasis glandulae lacrimalis.
DacryOmma (lva, oog), druipoog, door het
dichtgroeien der traanpunten (R. A. V o g e I).
icryon, bovenste, voorste punt van het
' traan been.
icryops
oog), traanoog, retentiecyste
(zie cyste) onder het bindviies van het
bovenste ooglid in de nabijheid van de
buitenhoek door verstopping van een uitlozingsbuis der traankiier.
DacryorrhOea, dacryorh#sis (PaL4, het
vioeien), tranenvioed.
Dacryostigma, dacryOstagOn (a-recyvx,
Tray6v, druppel, het druppelen), tranenvioed.
DacryostenOsis, vernauwing van het traankanaal.
Dacryosyrinx (cri.ipLy, buis), traanfistel.
Dactylftis (8cixs-uXoq, vinger), ontsteking van
de vinger. D. strumosa s. tubercuI o s a, zie Spina ventosa. D. syphilitica,
tertiair syphilitische aandoening in alle
weefsels der vingers.
Dactylogrypeisis (ypun6g, krom), verkromming der vingers of tenen.
Dactylologie (AOyog, woord), het spreken

(4,

van en met doofstommen door middel van
de vingers.
Dactylblysis spontinea (aSaK, het losmaken ;
spontaneus, uit eigen beweging), zie
Ainhum (Menzel).
Dactyloscopfe (axoneco, bezien), het gebruik
maken van de afdrukken der vingertoppen
ter herkenning van personen. Zie ook
Arcus, Sinus, Vortex.
Diemonomanie, Diemonomelancholie,
Diemonopathie *Apr), duivel; wev(o:,
waanzin), waan (meestal in melancholische
toestand) van door de duivel bezeten te
zijn: in Russische dorpen soms epidemisch,
ook in Nederland epidemisch voorgekomen.
Dal fil (Arab. f i I, olifant, gezwolien been),
elephantiasis Arabum (zie aid.).
Daltonismus (door de Eng. natuurkundige
John Dalton (1766-1844) in 1798 bij
zichzelf het eerst waargenomen), roodblindheid, of kleurenbiindheid in het algemeen.
Dammerschlaf (D.), iichte siaap (G a u s s),
toestand, waarin zintuigindrukken nog wel
tot het bewustzijn doordringen (perceptie),
maar het vermogen om iets te beseffen
(apperceptie) verdwenen is. In het bijzonder door inspuiting van scopolaminemorphine om het besef van de weeenpijnen bij vrouwen te voorkomen of dit
snel uit het geheugen te doen verdwijnen.
Dammerzustand (D.), schemertoestand, voorbijgaande stoornis van het bewustzijn,
waarbij (soms ingewikkeide) handelingen
onbewust kunnen worden verricht. Bij epilepsie, hysterie, aicoholisme; vgl. Trance,
Somnambulisme.
Dandriff, dandruff (Eng.), hoofdzeer, pityriasis, psoriasis van het hoofd.
Dandy fever = dengue (zie aid.).
Danse de St. Guy (Fr.), St. Vitusdans; zie
Chorea.
Darmous (Arab?)., op phosphaat-beddingen
in Noord-Afrika bij mess en dier voorkomende scierose van beenderen en banden,
met anaemie en mondaandoeningen door
vergiftiging met fluorcaicium.
Darmsteifung (D.), het zicht- en voelbaar
worden van een stijf, krampachtig samengetrokken stuk darm boven een vernauwing (Nothnagel, V. Wahl).
Datre (Fr.), uitslag (pityriasis, lichen, eczema,
impetigo en psoriasis).
Darwinisme. De leer, door D a rw i n ontworpen ter verklaring van het ontstaan
der soorten, beheizende, dat tussen de in
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overgroot aantal ontstaande organismen een
wedstrijd om de bestaansvoorwaarden
(struggle for life) ontstaat, waarin de meest
geschikten de overhand behouden (survival
of the fittest), welke dan met de verkregen
voordelige kenmerken een nieuwe soort
zouden vormen. Vaak wordt D. gebruikt
als synoniem voor afstammingsleer; juister
is selectieleer.
Dasselbeule (D.), builen in de huid, veroorzaakt door vliegenlarven (van hypoderma bovis); vgl. Myiasis.
Dauerausscheider (D.), iemand, die gedurende lange tijd (bacillen) afscheidt, =
bacillendrager.
Dauerfalten (D.), blijvende plooien; huidplooien, die blijven staan en niet door
strijken of bewegingen verdwijnen.
Dauerformen (D.), blijvende vormen van
bacterien, = sporen.
Dauerkatheter (D.), „blijvende" catheter, die
men inbrengt en laat liggen. Syn. catheter a
demeure.
Dauerthermometer, een kleine thermometer, die geheel in de endeldarm wordt gebracht en daar vele uren kan blijven, zodat
men de maximumtemperatuur gedurende
dit verblijf kan aflezen op de te voorschijn
gehaalde thermometer.
Day-sight (Eng., dag-gezicht), = hemeralopie.
D.b.r., afkorting voor dikke-bloeddruppelreactie, een door Kirschneren Kramers
gewijzigde lues-reactie van C h e d i a k (1940).
D.C.F., op recepten, = detur cum formula,
het worde gegeven met het recept; d.i.
het recept worde op het etiket afgeschreven.
Dct., op recepten, = decoctum.
D.D.T., afkorting voor dichloor-diphenyltrichlooraethaan, een middel om insecten
te doden. (Nederl. fabricaat 0 m y I).
De (Lat.), duidt in verbindingen aan: 1. het
scheiden, verwijderen, wegnemen (voorb.
decanteren, debridement, decapsulatio). 2. het ophouden of doen ophouden van de oorspronkelijke toestand (voorb.
d e co m p ressi e). 3. het in de uiterste
graad uitvoeren ener werkzaamheid, de
versterking van een oorspronkelijk begrip
(voorb. defatigatio, depravatie).
Deaminatie, in de chemie: het vrijkomen van
ammoniak uit chemische verbindingen.
Debilitas (Lat.), zwakte, D. cord is (co r,
hart), hartzwakte. D. m entails (m e n s,
geest), geesteszwakte. D. s ex uali s, verminderd geslachtelijk vermogen.
Debridement (Fr. ontteugeling), het doorsnijden van weefsels, die snoerend of drukkend zijn voor andere weefsels; bijv. de
bloedige verwijding van een breukpoort,
van een natuurlijke of kunstmatige ope-
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ning, om een vreemd lichaam te verwijderen. D. de la m at ri ce, insnijding van
de hals der baarmoeder als de opening
hiervan te nauw is, of om de geboorte
van het hoofd te vergemakkelijken.
Decalcineren, ontkalken, bijv. het onttrekken van kalk aan beenderen, door middel van
zoutzuur, zodat de kalkioze grondstof
achterblijft.
Decanteren (decanter, Fr. van decanthare (alchimisten-latijn), dit weder van
d e en xocv0.6c, wit), afschenken, het scheiden van een vloeistof van haar bezinksel
door haar voorzichtig of te gieten.
Decanulement (Fr.), het wegnemen ener
canule, voornl. uit de wond der luchtpijpsnede; ook, het gaandeweg ontwennen
aan de canule.
Decapitatio (Lat., onthoofding), het doorsnijden van de hals der vrucht bij dwarsligging, om hoofd en romp afzonderlijk te
doen geboren worden; ook het onthoofden
van proefdieren.
Decapsulitio (Lat.), het verwijderen van een
omhulsel, in het bijzonder D. renu m,
ontmanteling der nieren, in 1898 door
G. M. E d e b o h l s (arts te New-York,
1853-1908) aanbevolen; zij bestaat uit
splijting en verwijdering van de halve of
gehele capsula ener ontstoken nier, waarna deze in haar bedding wordt vastgehecht,
ten einde deels de spanning op te heffen,
waaronder zij — gezwollen zijnde — verkeerde, deels haar gunstiger voorwaarden
te geven voor de voorziening met bloed
(vgl. operatie van Ta I m a, Aanhangsel).
Dechloruratie (c h I o r u r e, Fr. = chloride),
onttrekking van chloriden, nl. door vermindering van het gehalte van het voedsel
aan keukenzout.
Decibel, de geringste sterkte van het geluid,
waarbij een bepaalde toon kan worden gehoord; het tiende gedeelte van een Bel,
genaamd naar Graham Bell, de uitvinder
van de telefoon.
Decidua (membrana decidua, van de
en cad o, vallen; afvallend vlies), het buitenste omhulsel der vrucht, dat door het
lichaam der moeder zelf worth geleverd,
een woekering van het slijmvlies der baarmoeder. D. reflexa (reflexus, omgebogen) s. circumflexa s. capsularis,
het gedeelte der d. welke het ei omhult. D.
vera s. parietilis (paries, wand), het
gedeelte der D., dat tegen de wand der
baarmoeder aanligt; bij het vorderen der
zwangerschap groeien beide delen aaneen. D. serotina (sero, laat) s. basilis,
het gedeelte der D. v e r a, dat tegen het
ei aanligt en later deel van de moeder-
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koek uitmaakt. D. m enst ruilis, vgl.
Dysmenorrhoea membranacea.
DeciduOma, gezwel der decidua. D. malign u m, zeer kwaadaardig, bloedrijk gezwel
der placenta foetalis (zie aid.), dat in eenvoudige gevallen bestaat uit de epitheiiumlagen der viokken van het chorion (zie aid.),
maar soms op sarcoma met polymorphe
cellen kan galijken. Syn. chorion-epitheiioma, syncytioma maiignum.
Declive (Fr., van d e c l i v i s, hellend), heliing, het caudaaiwaarts liggende gedeeite
van de monticuius cerebelli (zie aid.).
DecOctum (Lat.), afkooksel.
Decollatio capitis (Lat. co I I u m, hals), breuk
van de bovenste haiswerveis. D. c u t i s
torpid a, verzwering van de huid, misschien veroorzaakt door tuberculose.
Decollement (Fr.), het afpellen of het loslaten van de moederkoek, het netviies,
de beender-epiphysen; het — niet gewenste — losdringen van het siijmviies der
iuchtpijp bij luchtpijpsnede, doordat de
canule, in plaats van in de hoite der luchtpijp te geraken, onder het slijmvlies geraakt.
D. traumati q u e, scheiding van weefsellagen in een richting, evenwijdig aan de
huid, onder de invloed van een geweid,
dat in deze richting werkt, gevoigd door
uitstorting van lymphe in de wondholte.
Decompensatie, stoornis der compensatie
(zie aid.).
Decompositie (co m p o s i t u s, samengevoegd ; in het algemeen uiteenvallen),
Finkelstein heeft aldus genoemd de
ernstige vorm van voedingsstoornis bij de
zuigeling.
Decompressie (c o m p ressio, het samendrukken), de overgang uit verdichte in
dampkringslucht en de verschijnselen, die
daardoor worden teweeggebracht; vgi.
Caissonziekte. Decompressie-operatie
het opheffen van de verhoogde hersendruk door een opening te maken in de
schedel.
Decompressieve trepanatie, opening van
de schedel en het harde hersenviies om, bijv.
bij vallende ziekte, de druk te verminderen,
waaronder de hersenen staan (T h.Koche r).
Decorticatio (cortex, schors), het ontdoen
van de schors, het verwijderen van de
nierkapsel (vgi. Decapsulatio), van de longpleura bij oude empyemata (Delorm e),
van kalkplaatjes, die soms het hart bedekken,
het uitpellen van gezwellen uit het bindweefsel-omhuisel, dat hen omgeeft; vgi.
Enucleatio.
Decrementum (Lat.), het afnemen, het wijken
van verschijnselen. Stadium decrement i
(in acute ziekten), het tijdperk, waarin de

Defibrineren

verschijnselen in hevigheid afnemen; vgi.
Incrementum.
Decrepide (décrepit,fem.décrépite, Fr.,
van het Lat. decrepitis), afgeleefd, vervallen; ook om de verbastering der t tot d
geen aanbevelenswaardige uitdrukking.
Dectibitus (het nederiiggen; eigenl. verkort
van gangraena per decubitum, weefseiversterf door het liggen), het dooriiggen, dat
ontstaat op piekken, weike bij het te bed
liggen voortdurend aan druk zijn biootgesteid, of, bijv. in verbanden, het sterkst
gedrukt worden, vooral onder de invloed
van veriammingen, koorts en zwakke werking van het hart.
Dectirsus (d e c u r ro, aflopen), verioop.
Decussitio (d ecussis, het getal tien, de
Romeinse X), kruising van zenuwvezeis
of -strengen. D. lemnis cOr u m, kruising
der linten; vgi. Lemniscus. D. py rim id u m, pyramidenkruising.
Dedek, zie katoel.
Dedifferentiatie, stiistand of zeifs teruggang
in ontwikkeling.
Dedoublement de la personne (Fr.), persoonsverdubbeiing, de splitsing der persoonlijkheid in twee verschillende personen, de
normaie en de ziekelijke (delirante, Gilles
de la To u rette), weike bij afwisseiing
handeiend optreden en niets van eikanders
handeiingen weten; bij hysterie, somnambuiisme en krankzinnigheid.
Defaecatio (fa ex, drek), ontiasting.
Defatigatio (fat i g at i o, vermoeienis), overmatige inspanning, vermoeienis van de
zenuwen, de spieren, het hart.
Defect (defectus, gebrek). Psychisch D.,
geestelijk gebrek, geestelijke zwakte op een
bepaaid gebied. D. handeiing (Ziehen),
handeiing, waarbij enige normaie voorstellingen ontbreken. D. psychose, zieisziekte, die met een psychisch gebrek gepaard gaat.
Defectio animi, flauwte, onmacht.
Defectuur (in de apotheek), het bereiden of
aanvullen van het ontbrekende, nl. van
voorraden, die steeds aanwezig moeten zijn.
Defeminatio, ontvrouwing, veriies van het
gesiachtsgevoel bij de vrouw.
Defense muscuiaire (Fr.), spierweerstand,
reflectorische samentrekking der buikspieren, weike een ontstoken plaats in de bulkhoite bedekken (Dieu lafoy).
Deferens, afvoerend (vas, ductus).
Deferentitis, ontsteking van de ductus deferens (zie aid.); vgi. Funicuiitis.
Defervescentie (d efe r v es c o, uitkoken, uitgioeien), het tijdperk van de dating der
koorts bij koortsige ziekten.
Defibrineren, bloed van vezelstof bevrijden,
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bijv. door kloppen of schudden met een
glazen staafje of glazen kogeltje.
Deficientieziekten (d efi c i o, ontbreken), gebrelaiekten; zie Avitaminose.
Definitievermogen, het vermogen om een
begrip in zijn juiste grenzen to bepalen.
Deflexie-ligging (d efl ex i o, afwijking), in
de verloskunde de benaming van alle „afgeweken", beter „afwijkende", schedelliggingen; voorhoofds-, kruin- en aangezichtsligging.
Defloratio (Lat., het afplukken van de bloesem), ontmaagding.
Defltivium capillOrum (Lat.,) het uitvallen
der haren.
Deformiteit, misvorming, afwijking van de
natuurlijke vorm.
Defurfuratio (furfu r, zemelen), zemelachtige schilfering der huid.
Degagement (Fr. bevrijding), het tijdperk van
uitdrijving, waarin het hoofd van het kind
wordt geboren.
Degeneratie, 1. Ontaarding van personen,
familien, rassen, met afwijkingen in lichameIijk en geestelijk opzicht, waarbij de erfeIijkheid een rol speelt. Soms zijn daarbij
ontaardingsverschijnselen (stigmata degenerationis (zie aid.) aanwezig. 2. Ziekelijke verandering der weefselelementen
(cellen), regressieve stoornissen (achteruitgang) in hunne voeding, tot de dood
van het weefsel toe, met verandering in
de samenstelling, en vermindering of opheffing der verrichting. De weefselontaarding wordt onderscheiden in: a. Pa r e nchym at euse of albumineuse D. (in
het Duits: triibe Schwellung), waarbij in
de cellen zeer fijne eiwitachtige korreltjes
verschijnen; in de lever, de nieren, het
hart; b. Ad i pe use D., degeneratio lipomatodes (a d e p s, Xirroc, vet), met fijne
vetkorreltjes en vetdroppeltjes in de cellen,
vooral in het hart, de nieren en de lever
bij allerlei vergiftigingen (phosphor, arsenik) en besmettelijke ziekten (tuberculose,
diphtherie, sepsis); c. Amyloiede D. (zie
Amyloied); d. S I ij m achtige D., degeneratio myxomatodes (vAcc, slijm), vorming van slijmdroppeltjes in de cellen,
door verandering der cellen, sours zelfs der
intercellulaire stof in slijm; komt met name
ook in gezwellen voor (zie Myxoma); e.
Col I old e D. (x6XXoc, lijm), een geleiachtige verandering in de eierstokken, in kankergezwellen, in de schildklier, waarvan
het colloied (zie aid.) een normaal secreet
is; f. Hyaline D. (vgl. Hyalinose); g. Pigment D., abnormale afzetting van donkere
kieurstof, die uit een celbestanddeel afkomstig is, in de cellen en de intercellulaire
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stof; heeft dit in een gezwel plaats, dan
wordt dit een melanoma (zie ald.); h. Vac u 0fa i re D., hydropische D. (vacuus, ledig),
het ontstaan van holten in het protoplasma
der cellen, bijv. van het nierepithelium, welke
met vloeistof gevuid kunnen zijn; i. Secundai re D., in het centraie zenuwstelsel, het gevoig van opheffing der verrichting van een zenuwcentrum, waardoor de
voeding der zenuwbanen, welke prikkels
van of naar dit centrum voortgeieiden,
wordt gestoord; k. G r ijze D., d eg ener atio gris ea, noemt men de ontaarding
van de mergschede en de ascylinder, waarbij
het overbiijvende gedeeite van de zenuwvezel er grijs uitziet. I. D. calciria zon u I ir is, troebele hoornvliesgordel.
Degeneratief, samengaande met ontaarding.
Degeneratieve atrophie, verkwijning
der spieren met ontaardingsreactie. D.
k ran kzi n n ig hei d, kranlainnigheid onder
de invioed van erfelijke ontaarding.
Degeneratio (d eg en e ro, uit de aard siaan),
zie onder Degeneratie. Verder D. ad i posog enitali s, vgl. Dystrophia adiposogenitaiis. D. cystica re n u m, vgl. ren cysticus.
D. ce r e a (Zen ker), wasachtige degeneratie der spiervezeis (vooral die der rechte
buikspieren), die verbrokkelen.
Degeneró superieur (Fr.), iemand, die geestelijk ontaard is, met goed ontwikkeld verstand, maar met ziekeiijke aandriften, enz.
Deglutitio (d e g I u t i r e, slikken), de handeling van slikken.
Dehiscentio (Lat., het gapen, uiteenwijken),
een tegennatuurlijke opening, bijv. D.
diaphragmatic, opening in het middenrif.
Dehnungsgeschwiir (D.), zweer in de boven
een hindernis verwijde darm (Koch e r).
Dehydrise, (58cop, water), dehydrogenase,
een enzym, dat uit bepaaide stoffen waterstof afspiitst en ze daarbij rijker maakt aan
zuurstof.
Dehydratatie, toestand van een tekort aan
water in lichaam of weefseis.
Dehydro-androster6n, androsteron (zie aid.)
waaraan water is onttrokken.
7 Dehydro-cholesterol = vitamine D.
MA vu (Fr., reeds gezien), een voor het lk
geheel nieuwe waarneming, die wordt
ondervonden met een gevoeisindruk van
bekendheid. Vgl. Paramnesie.
Dejócta (Lat.), het weggeworpene, de ontlasting.
Delabrement (Fr.), inneriijke zwaktetoestand
bij siepende ziekten van lever en maag.
Deletair (gebruikelijke, maar zonderlinge
spelling van het Franse deletere), verderfeIijk, schadelijk.
Deligatio s. deligattira (I igare, binden),
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verband, het afbinden van een bloedvat of
lid.
Deliquium (animi) (Lat., van d e I i n q u o, het
ontbreken, bijv. deliquium soli s, zonsverduistering), onmacht.
Delirant, lijder aan delirium, in 't bijzonder
delirium furibundum (zie aid.).
Mire (Fr.), delirium (zie aid.). D. d es
a bo y e u r s, blafferswaanzin. D. a m b itieu x, grootheidswaanzin. D. d'e mblé e,
plotseling optredende grootheids- en vervolgingswaanzin, die in weinige weken
geneest (Magnan). D. d'enormite =
D. ambitieux. D. de negation, ontkenningswaanzin (vgl. Micromanie). D. d u•
toucher, aanrakingsvrees. D. e m ot if,
dwangvoorstelling.
Delirium (Lat., Celsu s), het raaskal len, razen,
wat handeiingen en denkbeelden betreft;
als vorm van krankzinnigheid hetzelfde
als manie; bovendien, als voorbijgaand verschijnsel van koortsige ziekten of vergiftigingen, het ijlen. D. ac LI t u m, plotseling
uitbrekende razernij, die snel geneest of
met de dood eindigt. (D. furl b CI n d u m).
D. alcohOlicu m, = D. tremens. D. co nverg en s, waarbij al wat geschiedt door
de zieke wordt „geconvergeerd", samengebracht op zijn eigen persoon als middelpunt, als tegen hem gericht. D. cord i s,
razende, volkomen onregelmatige hartwerking. D. epilepticum (postepilepticu m), maniacale opwinding, voorbijgaand als gevolg van een epileptisch toeval,
of met tussenpozen voorkomend in de
plaats van toevallen. D. ex i n a n i t i 6 n e,
uitputtingsdelirium, meestal na afloop van
koortsige ziekten. D. febrile, koortsdelirium, het ijlen bij koorts. D. fu r ib 6 n d u m, razernij. D. hallucin at 6 r u m,
delirium met zinsbegoochelingen, stoornis
van het bewustzijn en stijfheid der spieren.
D. metabOlicum (lizral3e0A6), veranderen), de waan, dat „Mies anders" is; bij
paranoia en manie (M e n d e I). Deli r i a
mussitintia (mussito, murmelen),
mompeldelirium, waarbij de zieke onophoudelijk onverstaanbare woorden mompelt. D. paling nOsticum (nocMyywocrroc,
herkend), delirium, waarbij de zieke meent
werkelijke of gewaande vroegere toestanden
opnieuw to beleven (M e n d e I). Deli ria
piaci d a (p lacidu s, rustig), rustige deliria zonder opwinding (hieronder D. mussitans). D. tremens s. potat6rium s.
alcoh6licu m, drinkerswaanzin, acute
stoornis van de geest met beneveling van
het bewustzijn, verwardheid wat tijd, piaats
en personen betreft, snel opeenvolgende
zinsbegoochelingen, het zien van kleine of
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angstwekkende dieren (vgl. Micropsie, Zotipsie) en eigenaardige beving.
Delivery (Eng.), delivrance (Fr.), bevalling
of verlossing.
Delomorphe cellen (nXoc, duidelijk zichtbaar ; t/opcp-h, vorm), de dekcelien (lebcellen) van het maagslijmvlies; vgl. Adelomorphe cellen.
Delta-golven, schommelingen in het electrische potentiaal der hersenen, sneller dan
de alpha- en beta-golven, het gevolg van
minderwaardige functie der zenuwcellen,
meestal door een plaatselijke aandoening,
b.v. een gezwel.
Demarcatie (van het Fr. demarcation,
bepaling van een grens door een merkteken), het ontstaan van een grens tot
waar versterf van weke delen of beenderen zich voortzet. D. I ij n heet de lijn,
waarlangs deze demarcatie plaats heeft tussen het gezonde en zieke weefsel. D.
stroo m, electrische stroom, die kan worden aangetoond, als men een gedeerde
plaats van een spier door een geleider
met een ongedeerde piaats verbindt.
Dementia (van d e m e n s, uit de en m e n s),
beduidt in de nieuwere psychiatric een
praktisch begrip: wie door onvoldoende
intelligentie in het leven tekortschiet, is
dement (B I e u I e r). Dementia komt in
zeer verschillende vormen voor als gevolg
van zeer uiteenlopende hersenaandoeningen
(D. senilis, arteriosclerOtica, oligophrenica, epileptica, etc.). D. paranoide s, met verschijnselen gelijkend op die
van paranoia (zie aid.). D. praecox (schizophrenia) is doorgaans eerst in vergevorderde
stadia door dementie gekenmerkt. D.
paral 3'7 t i c a, met bepaalde hersenafwijkingen, veroorzaakt door luetische besmetting ;
vgl. Paralysis progressiva.
Demineralisatie, vermindering van het gehaite van het lichaam aan anorganische
bestanddelen, gepaard gaande met een
vermindering van het normale zuurgehake der weefseis.
Demi-tour, vgl. tour.
Demodex folliculOrum (kthq, vet; 8-;R,
houtworm), = acarus folliculorum (zie aid.).
Demulcentia (d emu Ice o, strelen), nl. remedia; „strelende" geneesmiddelen, die
mechanisch, door beschutting van ontstoken of zwerende piaatsen van huid of
slijmvliezen, verzachtend werken; syn. emollientia.
Dendriet (a6v8pov, boom), het protoplasmauitsteeksel der gangiioncel, met boomvormige vertakkingen.
Denervatie, het doorsnijden van alle zenu wen
die naar een bepaald orgaan lopen.

Dengue
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Dengue (Spaans), dandykoorts, een acute
besmettelijke ziekte van de tropische en
subtropische streken; de ziekte bestaat
uit twee terstond of met een tussenpoos
van ten hoogste drie dagen op elkander
volgende tijdperken. Het eerste (stadium
febrile) gaat met hoge aanhoudende koorts
(three day fever) gepaard, het tweede
(stadium exanthematis) met een uitslag van
ulteenlopend voorkomen, dat twee of drie
dagen duurt, hevig jeukt doch met geen of
geringe koorts. Sterfelijkheid 1 pct.; overbrenger Aedes Aegypti., vgl. Cantonkoorts.
Dens (meerv. dent e s) (Lat., tand). D. e p 1st ro p h 6 i, tand van de draaier, uitsteeksel naar boven van het lichaam van de
tweede halswervel, waaromheen de schedel
met de atlas (drager) draait. D. suste ntat u s, tand met kromme wortel. Vgl.
Dentes.
Dens in dente (Lat. tand in een tand), een
stuk glazuur met dentine, dat zich heeft
ontwikkeld in de pulpa van een tand door
instulping van een deel van het glazuurepitheel. (Eng. gestant odontome).
Densimeter (d e n s u s, dicht), dichtheidsmeter, waarvan de schaal onmiddellijk het
soortelijk gewicht aangeeft.
Dentagra (6iypcc, val, greep), tandpijn.
Dentalis, tot de tanden behorend.
DentaphOon (cponrh, stem; beter zou zijn
odontophoon), een toestel, dat door hardhorigen tussen de tanden wordt gedragen, met een geluid opvangend viak en een
bijzondere inrichting tot het geleiden van
het geluid door de beenderen van het
hoofd.
Dentes angulares s. canini, hoek-, oog-, o
hondstanden aan weerszijden van de snijtanden. D. bicuspid it i, tweeknobbelige
tanden = D. praemolares. D. d e c id u i
(Lat., afvallend, vergankelijk,) melktanden.
D. emboli fOr m es (vgl. Embolus), overtollige, tussen de andere ingeklemde tanden. D. incisivi, snijtanden, de vier bovenste en vier onderste middelste tanden; syn.
Incisivi. D. lact u a I es (lac, melk), =
D. decidul. D. molares (molo, malen),
maaltanden, ware kiezen; de drie achterste
tanden van het blijvend gebit met meer
dan twee knobbels op de kauwvlakte (D.
multicuspidati); syn. molares. D. permanént es, het blijvend gebit. D. p r aem o la r e s, v66r- maaltanden, twee (valse)
kiezen, die tussen de hoektanden en de
ware kiezen staan, met twee knobbels op
de kauwvlakte (D. bicuspid at i). D. s apientiae s. serotini (sapientia, wijsheld; se rot i n us, laat), de derde, eerst
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na het 15e jaar doorbrekende kiezen, verstandskiezen.
Denticulitus (Lat.), getand (zie Ligamentum).
Dentificitie, tandvorming.
Dentifricium (fri co, wrijven), tandpoeder.
Dentikel, = dentinoiden.
Dentine, tandbeen, grondzelfstandigheid der
tanden, welke de pulpaholte omgeeft, en
aan de kroon met glazuur, aan de wortel
met cement overtrokken is; syn. substantia eburnea. D.-c elle n, = odontoblasten.
D.-k a n aa ltj es, tandkanaaltjes.
Dentinoiden, kleine, uit dentine bestaande
gezwelletjes in de tandpulpa, welke soms aan
de dentine vastzitten; syn. odontinoieden.
Dentitio (Lat.), het tandenkrijgen, het doorbreken der tanden. D. difficilis, moeilijk tandenkrijgen, het doorbreken van de
melktanden met veel pijn en rechtstreeks
of middellijk met de dentitie samenhangende ziekten.
Dentara, (waarschijnlijk Fr., denture, met
Lat. uitgang), tandenrij.
Deontologie (8ov, plicht), (geneeskundige)
plichtenleer.
Deorsumvergentie (d eo rs u m, omlaag),
draaiing van het oog naar beneden, bij verlamming van de musc. rectus sup.
Dep, op recepten, = depuratus(a), gezuiverd.
Depersonalisatie, verlies of stoornis van
het gevoel van eigen persoonlijkheid, twijfel aan eigen bestaan.
Depigmentatie, (d e en p i g m e n t u m, kleurstof), verlies van de kleurstof.
Depilatie (d e en p i I u s, haar), '1. aangeboren
kaalheid. 2 kunstmatige ontharing.
DepilatOrium, middel tot het verwijderen
van haren.
Depletie (deplere, ledigen), het ontlasten
van een lichaamsvloeistof; vooral gebruikt
voor depletio sanguinis, bloed-onttrekking.
Depot (Fr.), voorraad, ophoping van een
stof op een bepaalde plaats, bijv. van onoplosbare kwikzilverzouten onder de huid
of in de spieren, van waaruit zij langzamerhand in het lichaam worden opgenomen
(depOtbehandeling); in het Frans ook:
absces. D. vet, opgehoopt, overtollig vet,
dat zo nodig, bijv. bij het vasten, snel wordt
opgenomen in de stofwisseling.
Depravitio (p r a v u s, verdorven), verdorvenheid, verergering.
Depressiefractuur, beenbreuk door naar binnen drukken, aan de schedel.
Depressio (Lat.), het neerdrukken, indrukken:
een ingedrukte plaats (in de oppervlakte
van een been.) D. ps3'rchica, nervosa,
gedruktheid. D. cataractae, het naar
beneden, in het glasvocht drukken van een
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harde staar door middel ener per scleron ^rxi n (zie aid.) ingebrachte staarnaald;
verouderde handelwijze; (vgl. Reclinatio).
D. uteri puerperilis (puer, kind;
pa r i o, baren), de instulping van de baarmoeder bij kraamvrouwen. Bijv. nw.
depressief. Zie ook neurotische en
vitale D.
Depressor, omlaagdrukker, benaming van
verschillende spieren en zenuwen; vgl.
Musculus, Nervus; nervi depressores zijn
zenuwen, wier prikkeling de prikkeibaarheid van het vasomotorisch centrum reflectorisch doet verminderen en daardoor
de vaten doet versiappen en de bioeddrukking doet delen. De voornaamste n.
depressor is de toevoerende zenuw van
de bulbus aortae.
Depurintia (d e en purus, zuiver), geneesmiddelen ter reiniging, afvoermiddelen.
Deradelphus (a6cyn, hals; BeXcp6c, broeder),
dubbelmonster met 66n hoofd en hals, drie
of vier armen en, beneden de navel, een verdubbelde romp met vier benen.
Deradenitis (86p-i , hals; dcav, Hier), ontsteking der haisklieren.
Derangement interne (Fr.), inwendige ontreddering, verouderde benaming voor letsets in gewrichten, die uitwendig niet
kunnen worden herkend, bijv. ontwrichting der gewrichtsschijven (menisci) in het
kniegewricht.
Derencephalie (Up), hals; kyxecpocXoq, hersenen), misvorming der hersenen tot een
klein overblijfsel, omsloten door de halswervels.
Derivintia (d eri vans, afleidend), nl. remedia, afleidende middelen; syn. revuisiva;
vgl. Derivatio.
Derivitio (Lat.), afleiding; het trachten om
langs refiectorische weg invloed te oefenen op een ontsteking of zenuwprikkeiing
van gevoelszenuwen, of door afieiding van
de vochtmassa te voorschijn te roepen door
bloedvulling in andere delen, bijv. de huid,
de inwendige darmopperviakte.
Derma (a6ptloc),huid, in 't bijzonder de cutis.
Dermaal, op de huid betrekking hebbend.
Dermacentor (86p ti,cc, huid, xevlico, steken)
Andersoni en variabilis, twee teken,
die de Rocky Mountain spotted fever (zie
aid.) overbrengen op de mens.
Dermagra, = pellagra.
Dermalgie (dayoc, pijn), huidpijn.
Dermapostase (irc6cr-racnc, het verpiaatst
worden), localisatie ener ziekte op de huid;
symptomatische of deuteropathische huidziekte, bij de syphiliden.
Derrnatexanthesis (EdcvOirrt.c, uitslag), dermapostase in de vorm van een huid-uitslag.

Dermatofibrosarcoma

Dermatitis, ontsteking der huid. D. at rOp h i cans maculOsa, = atrophia cutis
maculosa. D. bu I lOsa, D. met vorming
van blaren. D. calOrica (calor, warmte),
huidontsteking door warmtestralen, gletscherbrand. D. cocc6g ene s, = impetigo
contagiosa. D. co ntus ifO r m is, = erythema nodosum. D. dysmenorrhOica (vgl.
Dysmenorrhoea), huiduitslag, die soms de
verschijnselen van dysmenorrhoea begeleidt. D. exfoliativa neonatOrum (vgl.
Pemphigus neonatorum; syn. febris bullosa). D. fi brin Osa (Moro), ontsteking
der huid van het aangezicht met uitzweting van vezeistof, welke stolt; vaak samengaande met stomatitis aphthosa. D. h e rpet i f6 rmis (D iihrin g), slepende ziekte
der huidzenuwen, waarbij met tussenpozen
van verschillende duur een min of meer
algemene uitslag van erythemato-bulleuse
aard in wisselende vormen, met jeuk en
brandend gevoel te voorschijn komt. Syn.
hydroa, dermatite polymorphe douloureuse
chronique a pouss6es successives. D. n e urOti ca essentialis, glimhuid, voeclingsstoornis der huid door ontsteking of letsel
van zenuwen, waardoor de huid, vooral
van de vingers en tenen, eerst rood en
glimmend, daarna wasbieek, dun en dor
wordt; syn. liodermia essentialis (Xcioc,
glad), peau lisse, glossy skin. D. n o d u !iris nec rOt i ca, papulo-neurotisch tuberculide. D. pap i I liris capi II iti i (Kaposi),
huidziekte met ruwe, bleekrode, gekloofde
gezwellen in de nek; syn. acnekeloide,
folliculitis nuchae scleroticans, sycosis framboesiformis. D. photoe I 6 ct rica, D. door
electrisch licht. D. pso r i ati fO rm is nod u I a r i s, = pityriasis lichenoides, zie
Jadassohn, Aanhangsel. D. venenita,
vergifdermatitis, door inwerking van vergiftige planten, sumak, primula obconica,
enz. D. v e r r u c6s a, verruqueuse huidwoekering met een atrophische genezende
plek in het midden; een schimmelziekte.
Syn. ChromoblastomycOsis.
Dermatocele lipomatOsa(xlp■7), breuk;Throc,
vet), huidplooiengezwel, gesteelde vetgezwelietjes, onder huidpiooien gelegen, die
door verweking van de inhoud tot cysten
zijn geworden.
Dermatochilasis (zoilcanc, verslapping),
atrophie der lederhuid bij jeugdige personen,
zodat deze in plooien valt.
Dermatodectes (ally,T-G, bijter), s. dermatocOptes (x67rT0), kloppen), een schurftmijt, die voorkomt op de huid van paarden
en schapen, soms ook van de mens.
Dermatofibrosarcoma prottiberans, uitpuilend fibrosarcoom van de huid.
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Dermatographie, = dermographie.
Dermatologie, leer der huidziekten.
Dermatoloog, huidarts.
DermatOlysis, zie Cutis laxa; syn. elephantiasis mollis, chalodermie.
DermatOma, gezwel der huid.
Dermatomticomyositis (m u cosa,slijmvlies;
m y o s i t i s, spierontsteking), polymyositis
(zie aid.) die gepaard gaat met huiduitslag,
huidwaterzucht en aandoening der slijmvliezen ; vgl. Dermatomyositis.
Dermatomythsis, ziekte der huid door schimmels veroorzaakt, zoals favus (zie aid.).
D. circin at a = herpes tonsurans. D.
fu rfu racea, zie Pityriasis versicolor.
Dermatomyeima (vgl. Myoma), talrijke gezwelletjes van de huid, gevormd door
gladde spiervezels, welke vermoedelijk de
spieren der haren, bloedvaten en zweetklieren tot uitgangspunt hebben.
Dermatomyositis, polymyositis, die met
huiduitslag en huidwaterzucht gepaard gaat;
vgl. Dermatomucomyositis.
Dermaton6sis, dermatopathie (vOcrog, ziekte; Trdc,aoc, het lijden), huidziekte.
Dermathom in de embryologie, het huidgebied, behorende bij een metameer (zie
aid.), in de ontleedkunde en zenuwleer het
huidgebied, verzorgd door een dorsale
wortel van het ruggemerg; segmentaal
huidveld.
Dermatophoon (cocuvil , geluid), een soort
stethoscoop, waarmede men de geruisen
van de bloedstroom in de huid, de spiertonen en de geluiden, welke bij kioppen op
de pezen en beenderen ontstaan, kan waarnemen (Voltolini en Hueter).
Dermatoplastiek (7:Xoc6'axil , vormkunst), het
onderdeel der plastische heelkunde, dat
zich bezighoudt met de genezing van misvormingen en van stoornissen in de verrichtingen, welke ontstaan door het ontbreken van gedeelten der huid.
Dermatopolyneuritis, = Acrodynie, zie ald.
Dermatorrhagie (frirrvuw., scheuren), huidbloeding, bloedzweten.
DermatOsis, huidziekte.
Dermatospasmus, zie Cutis anserina.
Dermatoz6a, dierlijke huidparasieten; de
ziekten, welke zij veroorzaken, heten
DermatozoOnOsen. Vgi, Epizotinose.
Dermenchysis (kyzeco, ingieten), onderhuids
inbrengen van vocht (infusie).
Dermo-actinomythsis, straalschimmelziekte
(vgl. Actinomycosis) der huid.
Dermoberiberi (C a s t e I I a n i), tropische Br
avitaminose.
verspreide
Dermochilasis
universalis,
chalaiia (zie Chalazion) over de gehele huid.
Dermocyma (xiiii.cc, vrucht in de moeder-
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schoot), een misgeboorte, bestaande uit
een dubbele vrucht, waarvan de ene helft
kan worden beschouwd als een onder de
huid gelegene „parasiet" van de andere
helft (de „autosiet"). Vgl. Dermoiedcyste en
Endocyma.
Dermographie (ypc'aper.v, schrijven), 1. het
optekenen op de huid van belangrijke punten of Iijnen, die door percussie en andere
wijzen van onderzoek worden gevonden
(Pi o r ry). 2. = autographismus; zie aid.
D. (zwarte), het verschijnsei, dat men
met een koperen stift zwarte lijnen op de
huid kan tekenen, doordat de afscheidingen
der huid het koper oxyderen.
Dermoied (Uptia, en it8oc, vorm), huidachtige uitwassen op siijmviiezen, vooral
het bindviies, ook als syn. van D.-cyste,
cyste (zie aid.), waarvan de wand de eigenschappen der uitwendige huid bezit, en
die ook de aanhangseis der huid, tanden,
haren, nageis, soms ook stukken been en
kraakbeen kan bevatten, to midden van
een vettige geeiachtig-witte inhoud van
cellen der epidermis en cholesterine; vaak
in de eierstokken.
Dermolamp, lamp van ijzer-boogiicht voor
geneeskrachtige bestraiing.
Dermosynovitis plantaris ulcer6sa, ettering
met vorming van zweren in de voetzool,
uitgaande van eeltplekken, welke ook een
onder dat eeit iiggende siijmbeurs aantast,
die daar van nature voorhanden is of zich
onder de invioed van druk kan hebben
gevormd; vgl. Synovitis.
Derodidymus (Up] , hats; 8E8ulloq, dubbel),
dubbelmonster met twee hoofden en twee
ruggegraten (G. S. H i I ai re).
Descemetitis, een neersiag van stippen op de
achterviakte van het hoornviies; een symptoom van cyclitis (zie aid.); syn. hydromeningitis, iritis, s. uveitis serosa, aquacapsulitis, hydatocapsulitis, hydatoditis.
Descemetocele, zie Keratocele. Vgl. Descem et, Aanhangsel.
Descendens (Lat.), afdaiend.
Descendenten (d e s c e n d o, afdalen), afstammelingen ; vgl. Ascendenten.
Descendentietheorie, afstammingsleer; vgl.
Darwinisme.
Descensus (Lat.), afdaiing. D. fu n iculi u mb i I i c a I i s, onvoliedige uitzakking van de
naveistreng. D. o v a r i 6 r u m, verplaatsing
der eierstokken bij achteroverzakking of
knikking der baarmoeder; of, de natuurlijke afdaiing der eierstokken tijdens de
ontwikkeiing; vgl. D. test i cu lOr u m,
het afdalen naar de baizak van de zaadballen,
die bij de vrucht in de buikhoite liggen.
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Descriptief (descriptfvus), beschrijvend, bijv.
ontleedkunde.
Desensibiliseren, ongevoelig maken; vgl.
Sensibiliseren.
Desequilibre (Fr. d es = het Lat. dis; eq u iI i b re r, in het evenwicht houden), iemand
die moeilijk het geestelijk evenwicht bewaart. D. d u ve nt re, zenuwlijder, die
voornamelijk over de bulk klaagt; vgl.
Enteroptose.
Desert sore (Eng., woestijnzweer), hardnekkige huidzweren bij woestijnreizigers, vermoedelijk verwekt door organismen uit de
ontlasting der kamelen.
Desiccintia, n.I. remedia, uitdrogende middelen.
Desinfectie (i n fi ce re, besmetten), ontsmetting, vernietiging van ziektekiemen.
Desinficientia, middelen ter ontsmetting.
Desintegritie (i n t e g e r, ongeschonden),
opheffing van de samenhang; zie Desorganisatie. D. la cunen (lacuna, leemte), cysten
in de hersenen, ontstaan door het teloorgaan van mergscheden en ganglioncellen
tengevolge van vaatziekte (P. Marie).
Desinvaginitie, opheffing van invaginatie
(zie aid.) van de darm of bij een beenbreuk.
DesmItis (8eati.6c, band), ontsteking van banden (ligamenta).
Desmocrinium (xpaviov, schedei), de viiezige
schedei, het tweede tijdperk in de ontwikkeling van de schedei.
Desmodynie (686\m, pijn), pijn in banden.
Desmogeen (yivoc, afkomst), uitgaande van
een band, b.v. een contractuur.
Desmographie (ypacpsiv, schrijven), beschrijving der banden; zie Syndesmographie.
Desmoied, peesachtig gezwel, zeer hard
fibroma (Jo h. Muller).
Desmoied-reactie (S a h I i), een wijze van
onderzoek naar de verrichtingen van de
maag, door een zakje van gummi to laten
insiikken, dat pillen met jodoform of methyleenblauw bevat en met een dun catgutdraadje is toegebonden; daar ongekookt
bindweefsel, dus ook catgut, alleen door
normaal maagsap wordt verteerd, gaat het
zakje bij gestoorde maagwerking niet of
langzaam open; men vindt dan in het speeksel of de urine geen of weinig jodium of
methyleenblauw.
Desmologie, = desmographie.
Desmoplasie, de vorming van bindweefsel.
Desmurgie ( geyov, werk), verbandieer.
Desodorantia, desodoriferantia, nI. remedia, middelen, die (onaangename) geuren
vernietigen of opheffen.
Desorganisitie, opheffing van de organische samenhang, bouw en verrichting.
Desorienteren, bijv. nw. g e d e s o r i e n-

Deuteropithisch
tee rd (desoriente, Fr., van orient, het
Oosten, dus oorspronkelijk: niet wetende,
waar het Oosten is), verwardheid, het verlies van het juiste beset van tijd, plaats, personen of dingen.
Despumire (Lat.), in de apotheek, afschuimen.
Desquamitio (s q u a m a, schub), afschilfering
van de bovenste, verhoornde lagen der
opperhuid of (bij catarrh) van de bovenste
lagen van het epithelium der slijmvliezen.
D. fu rf u race a, = defurfuratio. D. m e mb ran ice a s. lame!! Os a, afschilfering in
de vorm van vellen en vliezen; desqu amatieve longontsteking; zie Pneumonie.
Destructie, destructief (d e s t r u o, verwoesten), verwoesting, verwoestend, of kwaadaardig; d est r u cti e-I uxati e, ontwrichting door verwoesting der delen van een gewricht.
Detergentia (d et erg e o, afwisselen), = abstergentia.
Determinisme, de leer, dat alles bepaaid
(determinatum) is; dat niets geschiedt
dan als noodzakelijk gevolg van bepaalde
oorzaken, zodat de „vrije wil" onbestaanbaar is.
Detritus (Fr.) afgesleten, het fijngewrevene,
de afval; tot ongevormde deeitjes uiteengevallen cellen en weefsels.
Detroit (Fr.), engte, vernauwing. D. s u p érieu r, ingang en D. inferieu r, uitgang
van het bekken.
etroncation (Fr.), afscheiding van de romp
(tronc) van het hoofd; zie Embryotomie
en Decapitatie.
Detrtisor (Lat., uitstoter); vgl. Musculus
detrusor.
Detumescentie (d e t u m e s co, slinken, niet
meer zwellen), het verminderen der zwelling.
Detiteranomalie, onvolledige deuteranopsie,
zie aid.
euteranopsfe (86Tepoc, de tweede; &
privans en lick, het zien), groenblindheid,
aangeboren of verworven verlies van de
kleurzin voor groen, d.i. de tweede van de
drie kleurgewaarwordingen (rood, groen en
violet) volgens de theorie van YoungHelm h o l tz; vgl. Protanopsie, Tritanopsie. D eute r an 6 p e n = groenblinden.
Deuterium, zwaar waterstof, H12 of D1 2, ook
H 2 of D.
euterosalbumOsen (K u h n e), overgangsproducten, bij de vertering van het eiwit,
tussen protalbumosen en pepton; zij vormen niet, gelijk de protalbumosen, met
kopersuifaat een neerslag.
Deuteropithisch (Trdc.O .oc, ziekte), gezegd van
ziekten, die niet zeifstandig, maar na en
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door andere ziekten ontstaan; tegenstelling van idio- of protopathisch, primair.
Deutoplasma (moest eigenlijk deuteroplasma
heten; zie Plasma), de reservestoffen in de
cel, in het bijzonder in het el, in tegenstelling met de eigenlijke levende stof, het
protoplasma.
Deviation conjuguee (Fr. samengevoegde afwijking), afwijking van beide ogen in dezelfde richting bij eenzijdige hersenaandoeningen en wel bij aandoeningen der
grote hersenen naar dezelfde zijde waar
de aandoening zich bevindt, en bij aandoeningen van de brug van Varol naar
de gezond gebleven zijde.
Devitalisatie, schade aan de vitaliteit b.v. der
bacteries, berokkend door b.v. sulfanilamides (Bacteriodegeneratie).
Dexiocardie, dextrocardie (8gL6c, =
d e x t e r, rechts; xcep&oc, hart), aangeboren
of door ziekten (vocht of lucht in de linker
borstholte) veroorzaakte verplaatsing van
het hart naar rechts, veelal samengaande met
verplaatsing van andere rechts of links
liggende delen naar links of rechts (transpositio viscerum, situs viscerum inversus).
Als de toestand niet aangeboren is, spreke
men liever van dextropositie.
Dextro-convex, naar rechts gebogen b.v. de
ruggegraat.

Dextro-versio cordis (v e rsi o, omwending),
door gezwellen enz. veroorzaakt omslaan
van het hart naar rechts.
Dhobie-itch (d h o b i e, Eng. Ind., wasbaas;
itch, Eng., jeuk), wasbazenschurft, huidaandoening in de Tropen, die door vocht
wordt bevorderd en door een schimmel
veroorzaakt.
Diabête bronze (Fr.), brons-diabetes. Syn.
HaemochromatOse. D. g r as (Fr.), vette
diabetes, suikerziekte met vetzucht. D.
m a i g r e (Fr.), magere diabetes, suikerziekte
met vermagering.
Diabetes (aLocks-rIc, doorloop, omdat volgens Gaienus bij deze ziekte de nieren de
gedronken vloeistof aantrokken en terstond
weder onveranderd verwijderden), „urineloop". D. albumincisus (V. Noorden),
vorming van een abnormaal eiwitlichaam,
dat door azijnzuur uit de urine wordt neergeslagen, bij orthostatische albuminurie.
D. albuminUricus (Ebstein), benaming voor een albuminurie, waarvan de
oorzaak niet is gelegen in de nieren, maar
in de stofwisseling. D. insip id u s (Lat.,
smaakloos) s. spOrius (Lat., onecht), de
eenvoudige of suikerloze D., een zelfstandige
slepende ziekte, waarvan het kenmerkend
verschijnsel is de zeer grote hoeveelheid
urine van laag soortelijk gewicht; gaat vaak
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samen met zenuw- en hersenziekten. D.
mellitus (Lat., honingzoet) s. ve ru s
(Lat., waar), suikerziekte; slepende ziekte,
waarbij de overvloedige urine druivensuiker
bevat, en welke in ernstige gevallen onder
toenemend verval van krachten de dood ten
gevolge heeft (suikertering); soms wordt
tijdelijk niet veel urine afgescheiden (D.
d e ci pien 5, bedriegelijke suikerziekte).
Naar de oorzaken (voor zover bekend) te
onderscheiden in D. pan cre at i c u s, h e p iticus, neurOgenes, arthriticus, naarmate een aandoening van de alvleesklier,
de lever, het zenuwstelsel of wel jicht de
grondslag vormen. D. inos it u s (ivoco, gespierd, sterk maken), suikerziekte, waarbij
naast druivensuiker ook spiersuiker (inosiet) in de urine voorkomt, die onvatbaar is
voor gisting. D. sa linus (Lat., sal, zout),
vermeerderde afscheiding van urine met
verhoogd zoutgehalte.
Diabetides (Fr.), huidaandoeningen, door diabetes veroorzaakt.
DiabrOsis (Ppc7)cytg, vertering), het doorvreten, doorknagen, = erosio; vgl. Haemorrhagia.
Diaceturie (d i, dubbel; acetu m azijn; oi5pov,
urine), afzondering van aceet-azijnzuur in de
urine bij zuurvergiftiging (acidosis), vooral
bij suikerziekte (V. Jaksch).
DiaclysmOse (8cdc, door; xXOcy.cc, lavement),
uitspoeling van het gehele spijsverteringskanaal met zeer grote hoeveelheden (515 L.) vloeistof (G enserich), bijv. met
tannineoplossing bij cholera; vgl. Enteroclyse.
Diacrisis (8tdcxpLacg, volledige beslissing).
1. = differentiele diagnose; de tekenen, die
daarbij in aanmerking komen noemt men
diacritische tekenen. 2. = volledige
crisis (zie aid.); de middelen die gebezigd
worden om deze te bevorderen en de
lichaamsafscheidingen, waarmede deze gepaard gaat, noemt men diacritisc h.
Diactinismos (Cot.* straal), doorgankelijkheld voor actinische stralen.
Diidochokinesis, wordt wel eens ten onrechte gebez ;gd voor Adiadochokinesis (zie
ald.); de betekenis is echter: het o ngestoorde vermogen om na elkander bewegingen in verschillende richtingen te maken.
Diaeresis (8Lcapeacc, het uit elkander nemen),
scheiding, verscheuring; vgl. Haemorrhagia.
Diaeta, zie Dieet.
Diaetetica, zie Dietetica.
Diagnosis (8Lckyvcoatc), herkenning, onderscheiding ener ziekte. D. ex juvantibus
(j uvare, helpen, ondersteunen), ex n oce n ti bus (noce re, schaden), herkenning
ener ziekte door de waarneming van het-
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geen gunstig of ongunstig op haar werkt.
Diffe rent i ele D., het nauwlettend overwegen der onderscheidene kenmerken tussen twee of meer ziekten; zie Diacrisis.
To p i s c h e D. (1.67o5, plaats), herkenning
van de zetel ener ziekte, afgezien van haar
aard, bijv. bij ziekten der hersenen.
Diagnostiek, de kunst van het stellen der
diagnose.
Diagram, schematische tekening, omtrektekening.
Diagraphie, rontgenographie; vgl. Orthodiagraphie.
Dialysaat (vgl. Dialyse), een door dialyse vervaardigd vloeibaar planten-extract (G o I az).
Dialyse (814:, door; X6acc, oplossing), het
overgaan van een kristalliseerbare stof
uit een sterkere naar een zwakkere oplossing, welke door een dierlijk of plantaardig vlies (perkamentpapier enz.) van
de eerste gescheiden is; hierop berust het
„Dialysirverfahren" van Abderhald e n (zie Aanhangsel). Onder de invloed van
bepaalde stoffen, die bijv. in het bloed van
zwangere vrouwen voorkomen, worden
onder zekere omstandigheden eiwitstoffen
ontleed; sommige voortbrengselen dezer
ontleding (aminozuren) zijn dialyseerbaar
en kunnen in de gedialyseerde vloeistof
worden aangetoond, ter bevestiging van
de diagnose zwangerschap.
Diameter (accit,te-rpoc, middellijn), vgl. Conjugata. D. obliqu a, schuine middellijn
(van het bekken), die van de articulatio
sacro-iliaca naar de tegenoverliggende eminentia ilio-pectinea kan worden getrokken.
D. Ba udelocq I, zie Conjugata externa.
Diapasma (8cci7raati.oc, van accmc'cacrw, er tussen
strooien), strooipoeder.
Diapedesis (aLoc.mikatc, het dc5Ordringen),
het doorsijpelen of doorzweten van bloed
(Hippocrates, Galenos); in onze tijd,
het door de ongedeerde wand der haarvaten naar buiten dringen van witte, ook
rode bloedlichaampjes (P. Cohn h e i m);
vgl. Emigratio.
Diaphaan (8ccapocv-hc), doorschijnend.
Diaphanoscoop (accpon*, doorschijnend),
toestel om de graad van doorschijnendheid van lichaamsholten (kaak- en voorhoofdsholte, maag, enz.) waar te nemen,
bijv. door een electrisch lampje in de mond
te brengen en te zien of de pupillen al of
niet licht uitstralen, wat dan op al of niet
doorschijnend zijn van de kaakholte wijst.
Diaphanoscopie, doorlichting van het oog
van buiten naar binnen door de sclera heen.
Vgl. Transilluminatie.
Diapherometer (8toccgpca, overbrengen), toestel om te meten hoeveel zuurstof wordt
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opgenomen en hoeveel koolzuur afgegeven
bij de grondstofwisseling.
Diaphoresis (8Loccp6p7lacc, het uit elkander
laten gaan, uitwasemen), het zweten ; d i ap h o r e t i ca (nI. remedia), zweetmiddelen.
Diaphragma (8tdapparatcc, scheiding), 1. het
vlies, dat bij dialyse twee vloeistoffen van
elkander scheidt. 2. het doorboorde plaatje
in de voorwerptafel van een microscoop,
waardoor het licht, dat van de omtrek van
de spiegel op het voorwerp zou worden
geworpen, wordt tegengehouden; soortgeIijke inrichtingen in photographie-toestellen,
enz. 3. (in de ontleedkunde), het middenrif,
de koepelvormig naar boven gewelfde spieren peesmassa tussen borst- en buikholte,
onderscheiden in de vlezige pars lumbalis,
costalis en sternalis naar de aanhechtingsplaats aan de lendenwervels, de ribben en
het borstbeen, en een peesachtig middengedeelte (centrum tendineum). D. I a r3'7-ng is, een dwars geplaatst vlies in het strottenhoofd onder de stemspleet, dat soms
voorkomt. D. o r is, de musculus mylohyoideus in de mondbodem. D. pelvis, de
musculus levator ani, die de uitgang van het
bekken afsluit. D. sell ae, de overdekking
van de hypophysis in de sella turcica door
het harde hersenvlies; syn. hypophysisdak.
D. u rogeni ti I e, zie Trigonum urogenitale.

Diaphragmilgia, pijn in het middenrif.
Diaphragmatische wervel, bij viervoeters
de wervel, die de grens vormt tussen die
met verticale gewrichtsvlakken der gewrichtsuitsteeksels en die met horizontale.
Diaphragmatocele, = hernia diaphragmatica.
Diaphragmftis, ontsteking van het diaphragms.
Diaphysis (8ccep6oliaL, tussenin groeien), het
middenstuk van een pijpbeen tussen de beide
epiphysen (zie aid.).
Diaplacentair, door de placenta heen b.v.
antistoffen van moeder naar kind.
Diaplegie (S p r i n g), algemene verlamming,
tegenstelling van monoplegie.
Diapositief, een doorzichtige, positieve photographie op glas, lantaarnplaatje.
Diarrh6e de Cochinchina, = aphthae tropicae (zie ald.).
Diarrhoea (avippoLcx, van acappico, doorstromen), buikloop, veelvuldige dunne outlasting, reflectorisch door prikkeling der
gevoelszenuwen in het darmkanaal, door
de aanwezigheid van scheikundig of mechanisch prikkelende stoffen, of wel volkomen
op zenuwinvloed berustend, bij angst,
schrik, hysterie, enz. (D. nervosa). D.
ablactatOrum (ablactare, spenen), bij
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kinderen, die snel gespeend worden; gewoonlijk door de prikkel van het ongewone
voedsel. D. alba (al b u s, wit), benaming
voor Aphthae tropicae (zie ald.), wegens
de lichtgrijze, dunne ontlasting ; Eng., white
flux,whitepurging.D.chylOsa(zuX6g,
sap), ontlasting van ondoorschijnende, vioeibare, lichtgele, etterachtige siijmmassa's bij
enteritis follicularis; syn. Fluxus coeliacus. D.
dentièntium (dentire, tanden krijgen),
diarrhoea bij het doorbreken der melktanden; vgl. Dentitio difficilis. D. lien ter i ca (vgi. Lienterie), dunne ontlasting,
waarin onverteerde spijsdelen; vooral bij
fistel tussen hoger en lager gelegen gedeelten van de darm; ook bij „jejunale"
diarrhoea (Nothnagel). D. parad6xa
(Trocpc'e, tegen, voorbij; 8gcc, de mening;
onverwacht, buitengewoon), diarrhoea, veroorzaakt door verstopping, nl. door de
prikkel, uitgeoefend door de opgehoopte,
harde darminhoud. D. p rae monitOri a
(p rae m on eo, vermanen), lichte diarrhoea
in het begin der cholera. D. prandiilis
(Lat., prandiu m, maaltijd), buikloop, die
opkomt terstond na de maaltijd. D. ste rcorilis (stercus, drek) s. simplex,
ontlasting van nog dunne, maar drekachtige
stoffen. D. sudoralis (s u d o r, zweet), D.,
waarbij het zweet uitbreekt (T ro u ss e a u).
DiarthrOsis (8tcip,D.pwatc, geleding), een werkelijk gewricht, waarbij de twee beenuiteinden worden gescheiden door een spleet,
de gewrichtsholte.
Diischisis (8LciaxLatc, splijting), uitdrukking
voor de gestoorde functie in een hersencomplex, ten gevolge van de verbreking
zijner verbinding met de andere centra,
die als regel er mee samenwerken, of onder
wier invloed het in gewone omstandigheden werkt (Von Monakow).
Diascoop (We, door iets heen; vgl. andere
woorden op -s coo p), toestel om het beeld
van doorschijnende voorwerpen (bijv. diapositieven, d. z. photographische p os itieven op een doorschijnende plaat) door
middel van doorvallend licht op een scherm
te werpen; vgl. Epidiascoop.
Diascopie, = phaneroscopie of Rontgenoscopie.
Diastase (aLlcrrcanc, het uit elkander gaan
staan, scheiding, splitting), 1. in de scheikunde, een ferment, dat de koolhydraten
der zetmeelgroep in dextrine en maltose omzet, en zich o.a. vormt bij het kiemen van
graan, vooral gerst; diastatische of amylolytische (zetmeel ontledende) fermenten
(am y lase n) bevinden zich o.a. in het speeksel (ptyaline), in het alvleessap (amylopsine)
en in het darmsap (darmdiastase). 2. in de
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ziektekunde, het uiteenwijken van beenderen zonder ontwrichting, bijv. van de bekkenbeenderen in de schaamvoege; verder
het loslaten der epiphyse (zie aid.) door
ettering; ook het uiteenwijken van de rechte
buikspieren, van naden van aan elkander
gehechte beenderen.
Diastema, tussenruimte tussen de tanden,
in het bijzonder tussen de mediale snijtanden.
Diastematique (Fr., van het Gr. ma-c-vcc,
tussenruimte, spleet), = interstitieel.
Glande D., interstitiele kliercellen van de
zaad bal.
Diastemie, spleetvorming.
Diastem(at)o-myelie (,tua6c, merg, aangeboren spleetvorming en verdubbeling van
het ruggemerg; syn. diplomyelie.
Diastemo-chilie (xello;, lip), aangeboren
spleet der iippen, hazelip.
Diaster (8L, dubbel; Occrrli p, ster), kerndelingsfiguur in de vorm van een in tweeen gedeelde ster.
Diastole (atoccrroki), uitrekking), de verslapping, verwijding van het hart na de samentrekking, systole (zie aid.).
Diast011isch, bijv. nw. van diastole. D i as tolische bloeddrukking, de bloeddrukking tijdens de diastole. D. geruis, dat
tijdens de diastole hoorbaar is. D. vene nco 1 I a p s, zie Venencollaps.
Diathermle (Mc, door; 0.zpv.6c, warm), verwarming van weefsel en lichaamsdelen door
middel van een bijzondere wijziging der
stromen van hoge frequentie, welke men
door het lichaam of het lichaamsdeel heen
leidt ter behandeling o.m. van kwaadaardige
gezwellen; syn. Thermopenetratie, Transthermie (Nageischmidt 1907).
Diathermo-coagulatie (zie Coagulatie) het
vernietigen van gezweiweefsel door daarin
door middel van diathermie stolling teweeg
te brengen.
Diathese (8LOcOsacc, toestand, aanleg), aanleg
tot ziekte, verhoogde vatbaarheid voor
bepaalde algemene of plaatselijke ziekten,
of ook ziekelijke gesteidheid van het gehele organisme door veranderingen in het
bloed en de weefsels; tegenwoordig meestal
gebezigd in bepaalde verbindingen: jichtige, haemorrhagische, rheumatische, exsudatieve, scrofuieuse diathese. Vgl. Dyscrasie, Crasis, Dispositie, Habitus, Temperament, Constitutie. D i at h es e de co nt r a ct ures (Charcot), geneigdheid van
lijders aan hysterie tot voorbijgaande contracturen (zie ald.) bij geringe prikkels.
Diazoreactie (E h r I i c h), berust op de aanwezigheid van zekere stoffen in de urine,
die metdiazobenzolsulfonzuur rood worden
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gekleurd ; zij wordt aldus uitgevoerd:
men voegt bij 5 cm 3 oplossing van sulfaniIinezuur (1 :200) twee druppels oplossing
van natriumnitriet (1 : 200) en giet het
mengsel in 5 cm 3 urine; hieraan voegt men
5 druppels ammonia liquids toe en schudt.
Bij positieve reactie (vooral bij buiktyphus,
mazelen en ernstige Iongtering) vormt zich
roodgekleurd schuim.
Dibcithriocephalus, zie Diphyllobothrium.
Dicephalus (&-, dubbel; xecpaV), hoofd),
dubbelkop, misgeboorte met twee hoofden
en twee ruggegraten. D. d i brichi us
(Ppocx6v, arm), D. met twee armen. D. m o nau chenos (v.Ovoc, enig; auxin, hals), met
(uitwendig beschouwd) een hals. D. d i a uc h e n o s (oci)xip, hals), met twee halzen.
D. tribrichius, tetrabrichius, trip u s (Tpei,c, drie; TeTpcic, viertal; nok,
voet), met drie, vier armen, met drie voeten.
Dichotomie (8,,x6Toti.oc, in tweeen gesneden), deling in twee gelijkwaardige delen,
bijv. takken; in de geneeskundige gedragsleer, een misbruik, dat in sommige landen
voorkomt, waarbij de operateur en de arts,
die hem een patient toewijst, in het geheim het loon voor de operatic samen delen
(Fee-splitting). Dichot 6 m i s c h, bijv. nw.
van dichotomie.Di chot6 m ische I ijst,een
lijst tot het bepalen van de soort van een
natuurvoorwerp, die zó is ingericht, dat men
bij ieder gevonden kenmerk weder naar
twee verschillende kenmerken wordt verwezen, totdat men de soort heeft gevonden.
Dichromaat (xp6p.oc, kleur), een kleurenblinde, die slechts twee van de grondkleuren
onderscheidt; zijn afwijking heet dichr omasie of dichromatopsie (vgl. Deutero-, Proto-, Tritanopsie).
Dicrotie, dicrotisme (8L--, dubbel; xpo-c6c,
aanslag, pols), dubbeislag van de pols, twee
voelbare polsslagen bij iedere samentrekking van het hart; is de tweede slag kleiner,
dan is de pots catadicrOot; is hij groter
(zelden), dan is de pols an ad i crOot (vgl.
Ana- en CatacrOot).
Dictie (d i ctio, het uitspreken), de wijze
van spreken, de uitdrukking der gedachten
door middel van de spraak; vgl. Amelie.
Dictyltis (8ixTuov, net), ontsteking van het
netvlies; zie Retinitis.
Dicty6ma, gezwel van het netvlies.
Dictyopsie, toestand, waarbij de voorwerpen
als door een sluier worden gezien.
Didelphys (8eXcpk, baarmoeder), monster met
dubbele baarmoeder en schede.
Didymalgie (8L8up., de zaadballen, eigenl.
tweelingen), pijn, neuralgie in de zaadballen.
Didymitis, = orchitis.
Dieet (8icxyza,) levenswijze, in 't bijzonder
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met betrekking tot de keuze van spijzen
en dranken; ook het voorschrift, dat de
levenswijze regelt. A b s o I u u t D., volstrekt
vasten. Di e et k u u r, een behandeling door
regeling van de voeding.
Dielectrolyse, toepassing van electrolyse
(zie ald.) met twee tinnen electroden, omgeven met vochtige watten, waarvan er een
is gedrenkt in de stof, waarvan men de
ionen plaatselijk wil aanwenden, of nadat
men zulk een stof tevoren heeft laten innemen (B o u r g i g n o n). Vgl. lontophorese.
Diencephalon (8tee, tussen), tussenhersenen.
DiencephalOse, aandoening van het diencephalon.
Dientamaeba fragilis, een onschadelijke
amoebe, die bij de mens voorkomt.
Dieptepsychologie, psychologie van het
onderbewustzijn.
Dietetica, de kennis der dieetregeling.
Different (d i fferen s, verschillend). D i ff erente electrode, prikkel-electrode. D.
m i d d e I e n, sterk werkende middelen.
Differentieel, betrekking hebbend op een
verschil. Differentiele diagnose, zie
Diagnose.
Differenti gring, het aannemen van uiteenlopende kenmerken in de loop van de
ontwikkeling der soorten.
Difformiteit, misvorming; zie Deformiteit.
Diffusie, de dooreenmenging van gassen of
vloeistoffen, welke buiten toedoen van
mechanische krachten plaats heeft.
Diffuus (d i ff u s u s), verspreid.
Dig., (op recepten), diger e, doe verteren!,
laat over aan de werking ener vloeistof bij
matige warmte.
Digistricus (8t,-, dubbel; yccal-hp, buik),
tweebuikig, van spieren; syn. biventer; zie
Musculus, Nervus.
Digereren (d igero, Lat.), (in de physiologic)
verteren van het voedsel, of (in de artsenijbereidkunde) doen verteren.
Digestie, spijsvertering, of het digereren in
de artsenijbereidkunde. D.-decoct, afkooksel, dat eerst na digestie gekookt is.
Digestieve refiexneurose, een groep reflectorische verschijnselen, berustende op een
schadelijke prikkel van de maagtakken
van de n. vagus, en bestaande uit beklemdheid, onregelmatige hartwerking en hypochondrie.
Digestiva, nl. remedia, middelen, die de spijsvertering bevorderen.
Digestor, ieder toestel, dat voor digestie kan
worden gebezigd, bijv. een zandbad, autoclaaf (zie aid.).
Digitial (d i g i t u s, vinger), hetgeen met de
vinger geschiedt; bijv. onderzoek van
lichaamsholten.
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Digitalismus, chronische vergiftiging met
vingerhoedskruid (Digitalis) of zijn bestanddelen.
DigitatiOnes hippocimpi (d i g i t u s, vinger),
drie of vier kleine verhevenheden aan
het ondereinde van de hippocampus (zie
aid.), die aan teenstompjes doen denken.
Digitus (Lat.), vinger. D. hi ppocraticu s,
trommeistokvinger, zwelling van de uiteinden der vingers, voorkomende bij chronische tubercuiose, bronchiectasie, hartkiepgebreken, enz. D. minimus s. au r ic u 'iris (auricula, oor), pink, in het
Duits Ohrfinger, omdat hij wegens zijn
geringe afmeting in het oor kan worden
gestoken.
Dil., (op recepten), dilue, verdun!, of d i I ut us, verdund.
Dilaceratie (d i lace rat i o), verscheuring.
Dilatatie (d i I at at i o), verwijding, bijv. van
het hart, de maag, de vaten, ook kunstmatige verwijding van een opening of
kanaal, de urinebuis, de baarmoedermond.
D.-g eruis, (accidenteel) geruis tijdens de
systole aan de vaivula mitralis, door verwijding der linkerkamer, waardoor de klep
niet goed sluit. D.-t h r o m b 6 s e, bloedstoning tengevoige van vaatverwijding.
Dilatator (Lat.), verwijder, 1. in de ontieedkunde, vgl. Musculus dilatator. 2. instrument om (bijv. de baarmoedermond) te
verwijden, ook di latat OH u m genoemd.
Diltitus (Lat.), verdund.
Dim. (op recepten), dimidium, de heift.
Dimerogenen (p.sp6c, deel), genen (zie
Geen), waarin vervat zijn de deeitjes voor de
normale erfelijke eigenschappen en voor een
organische afwijking b.v. aangeboren kiompvoet.
Dinophobie (81:voc, duizeling), angst voor
duizeling, voor hoogte.
Diodrastciearance, (Eng., c l e a r a n c e, opruiming), bepaling met behuip van diodrast
van de hoeveelheid bloedplasma, die per
tijdseenheid stroomt door de nieren.
Dioesophagie, aangeboren verdubbeling van
de slokdarm.
Dioestrus (8r4, tussen, oiaTpoc, hevige begeerte), de periode tussen de bronsttijden. Vgl.
Oestrische cyclus.
Diopsimeter (8Lo), het doorzien), gezichtsveidmeter.
DiOptrica, leer van de breking van het licht.
Dioptrie, eenheidsmaat voor het brekend vermogen, nl. dat van een meteriens, d.i. een
lens van 1 m brandpuntsafstand; wordt
de brandpuntsafstand kieiner, dan wordt
het aantal dioptrieen naar evenredigheid
groter. Het denkbeeld der meteriens is
van Nag e I; de naam dioptrie van Mo-
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noyer; Do n d ers heeft het begrip in de
oogheeikunde ingevoerd.
DiOptrisch (aion-rpov, lets, waar men door
ziet), gezegd van onderzoek van het oog
door er doorheen te zien. Vgl.: Cato ptrisch).
Dioptrometrfe, onderzoek der brekende
kracht van het oog (refractie).
DiosmOse, zie Osmose.
Dip (Eng. put), kleine inzinking in de lijn van
het audiogram (zie aid.) die gehoorverlies
aangeeft voor een bepaaide toon, maar niet
voor de grootste sterkte van die toon. Men
noemt ze ho motoo p, als de luchtgeleidings-dip samenvalt met de beengeleidings-dip, en heterotoop, als dit niet
het geval is. Vgl. Gap.
Diphallie (8C-, dubbel; pocXX6c, penis), het bezit van twee membra virilia.
Diphillus (vgi. Phallus), aangeboren verdubbeling van het mannelijk lid.
Diphisisch (cpciaLc, tijdsverioop), twee verschillende richtingen vertonend in het
cardiogram (zie aid.).
Diphtherie (Trousseau), of diphtheritis (Bretonneau) (8L0epcc, vlies), een
besmettelijke ziekte, veroorzaakt door de
bacil van K le bs-Laffler en gekenmerkt
door de vorming van viiezige neersiagen
op de ontstoken, door versterf van epithelium beroofde slijmvliezen, onder tekenen
van algemene vergiftiging. In de keelholte
het strottenhoofd, de luchtpijp, de neus, de
slokdarm, het bindvlies van het oog en de
schede; vgl. Croup. Diphtheria scarlat i n Os a (H eubne r), ernstige graad van
roodvonk-angina, onafhankeiijk van echte
diphtherie-besmetting (diphtheroied). D.
s t e r c o r a l i 5, = enteritis diphtherica.
Diphther ieseru m, geneesserum tegen
diphtherie. Afd alende D., laryngo-tracheo-bronchitis, een zeer gevaarlijke vorm
van diphtherie.
Diphtheroied, op diphtherie gelijkende keelaandoening, bijv. bij roodvonk; zie Diphtherie.
Diphthongie (8L-, dubbel; cikOyyoc, geluid),
dubbele stem, spreken met twee stemmen.
Het ontstaat doordat een gezwel op de
rand van een stemband zit en de stemspieet in twee ongeiijke delen verdeelt, of
door verlamming der stembanden van een
kant.
DiphyllobOthrium, vroegere naam Botriocephalus (zie aid.).
Diplactisis (atizAo5c; dubbel; etoucnq, gehoor), dubbel horen. Bij D. binauralis
(b i n i, beide; auris, oor), wordt de toon
door het zieke oor hoger of lager waargenomen, dan hij werkelijk is. Bij D. echo-
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t i c a hoort men als het ware een echo
van een reeds afgelopen geluidsindruk.
Diplegia (aL-, tweemaal; TONA, slag), =
paraplegie (zie ald.). D. faciili s, aangezichtsverlamming aan weerszijden; syn. prosopodiplegie. D. spastic a, = ziekte van
Little (zie Aanhangsel).
Diplobacillus (M orax-Axenfe I d), dubbelbacil; Gramnegatief, piomp staafje, verwekker van een chronische oogontsteking ;
syn. Bacterium duplex.
Diplochromatismus, dubbelkleuring; de lens
in een glaucomateus oog schijnt bij opvallend licht groenachtig ; uit het oog genomen, bij doorvallend licht, bruinachtig
(Mackenzie).
DiplocOccus (x6xxog, pit), twee na de deling
nog samenhangende cokken (bol-bacterien). D. gonorrhOeae, = gonococcus
(zie ald.). D. intracellularis meningitidi s, Syn. Neisseria meningitidis. D.
crassu s, = meningoccocus (zie aid.). D.
pneumOniae s. lanceolitus, D. van
Frankel-Weichselbaum, verwekker
van de croupeuse pneumonie, soms ook van
andere ontstekingen van weivliezen, slijmvliezen en in het bindweefsel.
Diploe (8t7rX671, yr. van 81.7cAo3c, dubbel),
oorspronkeiijk de dubbele piaat der schedelbeenderen, thans de sponzige beenzelfstandigheid daartussen. Bijv. nw. diploeticu s,
beter dipioicus.
Diploid (van cellen), voorzien van een dubbel
stet chromosomen. (Vgi. Haploid).
Diplomyelie (pcX6c, merg), aangeboren verdubbeling van het ruggemerg ; vgl. Diastemato-myelie.
Diplophonie (cpcovi), stem), = diphthongie.
Diplopia (64, het zien), dubbelzien; men
onderscheidt gelijknamig dubbelzien, waarbij het schijnbeeld aan de zijde van het
veriamde, en gekruist, waarbij het aan de
zijde van het gezonde oog verschijnt. D.
binocu !iris (door beide ogen veroorzaakt), doordat de gezichtsassen niet evenwijdig lopen, bij oogspierverlamming. D.
m o n o c u l a r i s (van een oog afkomstig),
door onregelmatigheden van het hoornviies of de lens, in verband met onnauwkeurig instelien van het oog op het punt,
waarheen de biik gericht is; bijv. bij hysterie ten gevolge van accommodatiekramp.
Diplopiaphobie (cp6poc, vrees), ziekelijke
vrees voor dubbelzien (V. d. Hoe ve 1921).
DiplosOma (craituc, Iichaam), misgeboorte met
twee geheel ontwikkelde lichamen, die op
een of meer plaatsen aan elkander zijn
gegroeid.
Diprosopie (npOcywrcov, aangezicht), verdub-
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beling van het aangezicht of gedeeiten
daarvan.
DiprosOpus, misgeboorte met diprosopie. D.
diophthaimus, triophthaimus, tetrophthalmus,triOtus,tetrOtus, met
2, 3, 4 ogen, 3, 4 oren.
Dipsomanie (84a, dorst), ziekte, bestaande
in aanvallen van drankzucht, periodieke
drankzucht („kwartaalzuiper"), waarbij soms
een verandering van de gemoedstoestand,
welke als van epileptische aard wordt beschouwd ; wordt ook soms, vooral in Frankrijk, gebruikt voor drankzucht in het aigemeen.
Diptgus (Troy-;), stuit), misgeboorte met een
hoofd en twee rompen, met twee of vier
armen. D. di- en tetrabrachi us.
Dipylidium caninum = taenia cucumerina,
(zie aid.).
Diro, gemengde entstof, ter voorkoming van
diptherie en roodvonk.
Discantdoofheid, doofheid voor hoge tonen.
DiscifOrmis, schijfvormig.
Discissio, discisio (Lat., van disc i n d o, spiijten, of discid o, stuksnijden). D. lentis
of cat a ricta e, het spiijten van de voorste
lenskapsel met de staarnaaid, waardoor het
lensweefsel met het kamerwater in aanraking
komt, opzwelt en kan worden opgesiorpt
(vgl. Keratonyxis).
Discitis mandibuliris (L a n z) (8(axoq,
schijf), loslating van de discus van het kaakgewricht ten gevolge van slepende ontsteking.
Discoide degeneratie, „schijfsgewijze" ontaarding der spiervezels, n.l. ontaarding der
dwarse strepen.
Discomkces equi, zie Botryomycosis. D.
mad 6 ra e, schimmel, die de maduravoet
(zie aid.) veroorzaakt. D. Thibiergi veroorzaakt een huidziekte (d iscomycOs e),
die op actinomycose geiijkt.
Discoplasma, het stroma der rode bioediichaampjes.
Discordant (d is co rd o, onenig zijn), niet
overeenstemmend. D. tweelinge n, verschillend in bouw en aanieg. D. I ae vog ram
(Eng.), zie Laevogram. Vgi. Concordant.
Discreet (d i s c e r n o, afzonderen), verspreid.
Discriminatie (d i s c r i m i n at i o, onderscheiding), het vermogen om twee naburige
huidpunten, die gelijktijdig worden aangeraakt, to onderscheiden.
Discus (8i,axoc, schijf). D. articu liris,
bindweefselachtige schijf tussen de gewrichtsuiteinden van sommige gewrichten;
vgl. Meniscus. D. intervertebrali s, tussenwerveischijf. D. proligerus (p role s,
kroost; g e r o, dragen),, kiemschijf, kieine
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witte viek in de eidooier; syn. cumulus
proliferus.
Discushernia, zie Hernia nuclei pulposi.
Disdiaclasten (8t-, dubbel; ataxAdeco, breken),
dubbelbrekende lichaampjes, die de spiervezels vormen (B ruck e).
DisgerminOma, beter Dysgerminoma, zie
aid.
Disjunctie (der coardinatie) (d isjun ct i o,
scheiding), het biijven staan van het ene
oog, terwijl het andere zich beweegt.
Dislocitie, verschuiving, verandering van
plaats, bijv. bij beenbreuken.
Disparate punten (d isparo, scheiden), punten der beide netvliezen, die n i et, gelijk
de „dekpunten", op een punt in de ruimte
worden geprojecteerd.
Dispasmus (anccap,6c, kramp), kramp der
bovenste ledematen bij spastische hersenverlamming der kinderen; vgl. Paraspasmus cerebralis.
Dispensarium (d i s p e n s o, uitdelen), gelegenheid om raad in te winnen op het
gebied van bepaalde ziekten (tubercuiose,
kinderziekten, drankzucht), afgezien van
de behandeling ; syn. consultatie-bureau,
raadplegingskantoor.
Dispensatie, het gereedmaken van een geneesmiddel voor de afievering.
Dispergeringsreactie (d i s p e r g o, verspreiden), reactie op de aanwezigheid van werkzame schildklierbestanddelen, welke ni. het
zwevend blijven veroorzaken van fijn verdeelde stof (joodzilver, ontstaan door samenvoeging van joodkalium en zilvernitraat) in
serum. Zie K o t t m an n, Aanhangsel.
Dispersoldes (Fr. van d i s p e r g o, verspreiden, wegens de fijne verdeling), stoffen in
colloidale toestand (zie aid.).
DispOra caucasica, draadvormige bacil, die
de kefirgisting veroorzaakt en waarin zich
2 sporen vormen, een aan elk uiteinde.
Dispositie (d is positio, voorbeschiktheid),
aangeboren of later verkregen aanleg tot
bepaaide ziekten, afhankeiijk van leeftijd,
gesiacht, ras, tijd en plaats en van de eigenaardige gesteldheid van het lichaam of bepaaide delen.
Dissecans (Lat., uit elkander snijdend); vgl.
Aneurysma, Glossitis, Oesophagitis, Paracolpitis, Pneumonia.
Dissectiebril (B r ii c k e), brit, verkregen door
een plat-bolle lens midden door te snijden
en iedere helft als brilleglas te gebruiken,
zo dat men twee bol-prismatische glazen
verkrijgt, waarvan de brekende hoek naar
buiten gericht is. Hierdoor kan men ondanks
geringe convergentie der gezichtsassen
kleine voorwerpen waarnemen, die zeer
dicht bij het oog liggen.
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Dissecting-methode bij de lobectomie (zie
aid.): de bloedvaten worden elk afzonderlijk
losgepraepareerd en afgebonden, zodat tenslotte de hoofdbronchus afzonderlijk kan
worden afgekiemd. Vgl. Cutting methode.
Disseminatio (Lat., uitzaaiing), uitbreiding
van een ziekteproces, vooral van een kwaadaardig gezwel door de vorming van een
aantal nieuwe ziektehaarden in de nabijheid; bijv. nw. dissemin at u s, verspreid,
uitgezaaid.
Dissimilatie (d i s s i m i I i s, ongeiijk), het verbruik, de ontieding der lichaamsbestanddelen; het tegenovergesteide van assimiiatie (zie aid.).
Dissimulitio (Lat.), verheimeiijking van ziekteverschijnseien of gebreken.
Dissociatie (d i ssoci at i o, ontbinding), 1.
ontieding van een scheikundige verbinding
bijv. een electrolyt; 2. gedeeltelijke of gehele onafhankeiijkheid der werking van
de boezem van het hart van die van de
kamer, ten gevoige van geleidingsstoornis,
gehele dissociatie noemt men hartbiokkade; 3. zie Incohaerentie; 4. gedeeltelijke stoornis van bijeenbehorende verrichtingen; gedissocieerde potentie — verdwenen ejaculatie bij behouden potentie;
gedissocieerde gevoelsstoornis, verdwenen
pijn- en temperatuurzin bij behouden tastzin.
5. scheiding tussen siaap van het lichaam en
van de geest: gecoOrdineerde bewegingen
bij omneveid bewustzijn (slaapwandelen) of
onmogelijkheid tot bewegen in wakende
toestand (waakaanvallen). D. curve van
het bloed = Gonotrophische D. zie aid.
Dissociation cyto-aibuminique (xóToq, cel),
het voorkomen van vele cellen en weinig
eiwit in de liquor cerebrospinaiis; D.
albuminocytologique, de omgekeerde
verhouding.
Dissolutie (d i s s o I u t i o), het uiteenvallen,
opiossen.
Dissolventia, nl. remedia, oplossende, verdunnende middeien, die het gehaite van
het lichaam aan vioeistof doen toenemen,
en uit- en afscheidingen meer dun-vioeibaar maken, stenen of gezwellen tot opiossing kunnen brengen.
Dissonantie, onwelluidendheid, een voor het
oor onaangenaam samenklinken van twee
of meer tonen.
Distaal (d i s t o, verwijderd staan); van twee
punten van het lichaam wordt dat punt,
hetweik het verst van het middeipunt
verwijderd is (bij bloedvaten van het hart,
bij zenuwen van de hersenen of het ruggemerg) distaal, het andere proximaai genoemd. F a ci es distalis, de vlakte van
10
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de tand, die gekeerd is naar de volgende in
de tandenrij.
Distad, in distale richting.
Distalbrille (D.), verrekijkerbril van Z e i ss
te Jena, samengesteld als een verkorte
toneelkijker; voor hoge graden van bijziendheid. Syn. kijkerbril.
Distans-opname, X-photo-opname op grote
afstand (1.5 m en meer); syn. TelerOntgenogram.
Distantiegeruis, geruis aan het hart, dat
men reeds op een afstand van de zieke
kan waarnemen.
Distensie, uitrekking. D.-I u x at i e, ontwrichting zonder uitwendige aanleiding,
door rekking van de gewrichtsbeurs tengevolge van vochtuitstorting. D. ver ban d,
rekverband bij beenbreuken.
Distichfasis (3r,-, dubbel; alixoc, rij), de
vorming van een tweede, naar het oog gerichte rij van oogharen; vgl. Trichiasis,
Tristichiasis.
Distinctus, gescheiden.
Distoma s. distomum (8t-, dubbel; crc61.1.a,
mond), een ingewandsworm van de orde
der trematodes. Bij de mens zijn gevonden:
D. haematóbium (ciEvtx, bloed ; Pioq,
leven) (B ilharz); vgl. Bilharzia. D. co nj t.1 nctu m, crassum. Tegenwoordige
naam: Fasciola, Fasciolopsis (in lever
en darm); hepaticum, heterOphyes,
japOnicum s. sinense s. spathulathum,lanceolatum,ophthalmObium
(in de lens, misschien een ontwikkelingsvorm van D. hepaticum), pulmonale s.
Ringeri, s. Westermani (in de long).
Tegenwoordige naam: Pa rag onimus
Westermani. Sibiricum s.felineum.
Tegenwoordige naam: 0 pist horchis
felineus.
Distomatdisis, distomiasis, door een distoma
veroorzaakte ziekte, D. p u l m o n a l i s (door
D. pulmonale), een longziekte in Oost-Azie;
syn. Haemoptysis parasitica. D. hepatic a
(door D. sinense), een koortsige lever- en
ingewandsziekte in Indie en Oost-Azie. D.
intestinalis (door D. crassum), een
tropische darmziekte.
Distomie (8facrrov.oc, twee monden hebbende),
aangeboren verdubbeling van de mond.
DistOrsio (Lat.), verstuiking, gewelddadige
rekking en gedeeltelijke scheuring van
gewrichtsbanden, met bloeduitstorting in
of om het gewricht.
Distosine, ferment, dat in de nieren het
hippuurzuur ontleedt tot benzoezuur en
glycocoll (Schmiedeberg en Minkowsk i).
Distractio (Lat.), uitrekking, rekking naar
weerszijden ter behandeling van ontwrich-
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tingen en beenbreuken. Distractieverband,
rekverband.
Distractionsklammern (D., rek-krammen),
twee metalen staven, waarvan de uiteinden
in een gipsverband worden bevestigd boven
en beneden de plaats der beenbreuk, op
welke plaats het verband dwars is doorgezaagd; door middel van een schroef
kunnen de staven worden verlengd en de
beenstukken van elkander worden verwijderd (Hackenbruch).
Districhie (ac-, dubbel; Dpi, haar) = distichiasis.
Dithizonmethode, van E. Fischer om de
hoeveelheid lood in urine te bepalen.
Dithizon = diphenylthiocarbazon.
Dithmarsche ziekte, slepende huidzweren
van syphilitische of lepreuze aard, welke in
Dithmarschen (Holstein) voorkomt.
Diuresis (8coOp 1 aLq, Hippocrates), afscheiding der urine.
Diuretica, urinedrijvende middelen.
Ditirnus (Lat.), des daags plaatshebbend.
Div., op recepten, d i v i d e, verdeel!
Divergent, divergerend, (d i v e rg o, uiteenwijken), uit elkander gaand; vgl. Convergent. D. s c h e e l z i e n, buitenwaarts scheelzien.
Divergentie. 1. het uiteenwijken van lichtstralen na breking of na van het lichtgevend of licht weerkaatsend punt te zijn
uitgegaan, 2. uiteenwijkende stand of beweging der oogassen; vgl. Convergentie.
Diverticulitis, ontsteking van een diverticulum. Zie ald.
Diverticulcisis, vorming van overmatig vele
diverticula (zie ald.) aan de darm.
Diverticulum (Lat., meerv. —a), uitstulping.
In de ziektekunde D. coli, oesophagi,
urethrae, vesicae, uitstulping van de
dikke darm, de slokdarm, de urineblaas;
indien het D. ontstaat, doordat van buiten of
een trekking plaats heeft, noemt men het
tractiedivertikel, trekkings-uitstulping; ontstaat het door drukking van binnen uit, dan
heet het pulsie-divertikel (vgl. Pharyngocele) drukuitstulping. D. van de mucosa
door de spierlaag heen, bedekt met serosa
heet D. spuriu m, D. van alle lagen van de
darmwand D. veru m. In de ontleedkunde
D. ampUlla e, uitstulping van de ampulla
ductus deferentis (zie ald.). D. Heisteri--bulbus superior der v. jugularis interna.
D. ilei verum s. D. Meckelii, uitstulping van de kronkeldarm, overblijfsel van
het navelblaasje. D. V at e ri, verwijding
van de gemeenschappelijke uitlozingsbuis
van de gal en de alvleesklier, viak achter
de uitmonding.
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DivtHsi° (Lat.), verscheuring, van vernauwingen, enz.
D.O.C.A., afkorting voor desoxycorticosteronacetaat, het acetaat van desoxycorticosteron, een hormoon van de bijnierschors.
Ochmius duodenalis, vroegere naam voor
ankylostoma duodenale. Zie aid.
Docimisia pulmOnum (aoxygo, beproeven), Iongproef bij pasgeboren kinderen,
om uit te maken of het kind heeft geieefd.
Doigt a ressort (Fr.), verende vinger, knipmesvinger; door een wanverhouding tussen
pees en peesschede komt de buiging of
strekking door een piotseiinge beweging,
gelijk bij een knipmes, tot stand.
Dolabra, een zwachtelverband. Zie Renversee.
Dolantisme, versiaving aan dolantine.
Dolichocephalus (aoXczOc, lang; =pal),
hoofd), een lang hoofd hebbend, met betrekkeiijk grote lengte van de schedel
in verhouding tot de breedte, groter dan
10 : 7.5. Ondersoorten: D. simplex, door
vergroeiing van de pijlnaad. Clinocephalus (zie aid.), door vergroeiing van
de naad tussen wigge- en wandbeen.
Leptocéphalus (zie aid.), smaihoofd,
door vergroeiing bovendien van de voorhoofdsnaad. Sphenoc ephalus (zie aid.),
wiggehoofd, door vergroeiing met verheffing
van de voorste fontaneistreek.
DOlichocOlon (x0,ov, karteldarm), aangeboren of verkregen verlenging van de karteldarm. Vgi. Megalocolon congenitum.
Olichomorphie (M a r fa n), lange schedel,
lange broze pijpbeenderen, arachnodactylie,
platte borst, siappe spieren en banden, weinig vet.
Olichosigmoid, een te lang colon sigmoideum.
OlichOsteomelie (v.aoc, lid; Ocrtiov, been),
aangeboren verlenging en versmalling der
beenderen. Syn. DOlichostenomelle (o-revOc,
smal), zie Acanthodactylie.
olor, meerv. dolor es (Lat.), pijn. D. ad
part u m, baringsweeen. (D. praesag lent es, voorspeliende, praeparant es, voorbereidende, con q uassante s, schuddende
weeen bij het naar buiten komen van het
hoofd. D. ad secundin as, nageboorteweeen. D. post partu m, naweedn).
Dolores oste6copi (Ocniov, been;
x6n-cca, slaan), hevige, borende (D. te r eb rantes van t e r e b r a, boor) en kloppende, nachtelijke pijnen in de beenderen,
vooral van de schedel en het scheenbeen,
bij syphilitische aandoeningen van het
beenvlies, (d olores no ct Li r n i).
Domatophobie (86Stia, huis, kamer),
Claustrophobie.
Dominante kenmerken (d o m i n o, over-
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heersen), kenmerken, die bij de overerving in een groot aantal individuen verschijnen (Mendel)Vgl.Recessief.
Donatisme (naar de magnetiseur Do n at o),
hypnose door fascinatie (het gebonden
houden van de aandacht).
Donkerveldbelichting, zijdeiingse verlichting van een voorwerp onder de microscoop
op een donke y gehouden achtergrond.
Donor (Amer., taaikundig onjuiste, uitdrukking, van 't Lat. d o no, schenken), bioedverstrekker; iem., die zich bloed laat afnemen, dat bij een ander moet worden ingespoten.
Dopa-reactie, laat men een 1 : 1000 opiossing
van dioxyphenylaianine (verkort: dopa)
druppelen op verse weefseicoupes, dan wordt
het protoplasma (niet de kern) van sommige
cellen donker gekleurd (B to c h).
Dorno-straien (naar de Engeise natuurkundige Dorn o), syn. voor hygiedorische
straien, zie aid.
Doromanie (86pov, geschenk), ziekelijke
neiging om weg te geven.
Dorsaal (d o r s u m, rug), tot de rug behorend, daarheen gericht; tegenstelling, ventraal. Dorsale flexi e, heffing van de
hand- of voetrug. D. kern, zie Stilling.
Do rsaal m erg, het in de ruggewervels
besioten deel van het ruggemerg. Dorsale
zen u we n, = nervi thoracales, (zie aid.).
Dorsad, in de richting van de rug.
Dorsoventraal, in de richting van de rug
naar de bulk.
.
Dcirsum (Lat.), rug. D. ephippii s. sellae,
de rugleuning van het Turkse zadel (sella
Turcica). D. m a n u s, p e d i s, hand-, voetrug.
D. n as i, neusrug. D. penis, bovenviakte
van het mannelijk lid.
Doseren, de gift (86at5) van een geneesmiddel afmeten, afwegen.
Dosimeter, toestel om de hoeveelheid straienkracht te meten bij de behandeling met
X-straien.
Dosimetrie, door Bu r g g r a e v e te Gent in
de Iaatste heift der vorige eeuw verdedigde
wijze van toediening der geneesmiddelen,
berustend op het beginsel, dat men tegelijkertijd slechts een of enkele en wel
chemisch zuivere, geneeskrachtige stoffen
mag toedienen, en dat in kieine hoeveelheden, zc5 vaak herhaald, totdat zich de gewenste werking vertoont.
Dosiologie, leer van de giften der geneesmiddelen.
DOsis (8661c), gift van een geneesmiddel. D.
effi cax (Lat.), werkzame, d.i. de kleinste
werkzame gift van een middel. D. ref ri ct a, (gebroken) kleine gift. D. m axim a, m aximaie d osis (beter dan maxi-
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maaldosis), grootste gift van een geneesmiddel, welke zonder toevoeging van een!
nog mag worden voorgeschreven.
DOthienenterie (aoDAN), bloedzweer; gvTepov,
darm), Franse benaming van buiktyphus
(Bretonneau).
Douglas-absces, ettering in de excavatio
vesico-uterina of ruimte van James Do ug I as (Eng. ontleedkundige, 1675-1742).
Dourina, dourine, de dekziekte der paarden,
een in Zuid-Europa en Noord-Afrika voorkomende ziekte, die door de paring wordt
overgebracht en veroorzaakt wordt door
trypanosoma equiperdum (zie ald.); syn.
mal du colt (Fr.).
Doxogeen (8g a, mening), door voorstellingen ontstaan (S t a d e i man n).
Drachme (8pazg, wat men tussen vinger
en duim kan vatten), oud medicinaal gewicht
van ongeveer 2.9 gram.
Dracontlasis (G a i e n o s) (apocx6v-nov, draakje
siangetje), de huidziekte, door dracunculus
medinensis veroorzaakt; syn. dracunculosis.
Dractinculus medinensis s. persarum, Guinea- of Medinaworm, een tropische worm
van 1 / 2-1 1 / 2 mm dikte en een lengte van
zelfs 1 m, die zich in het onderhuidse celweefsel, vooral van de voeten inboort.
Als het broedsel van het wijfje rijp is,
ontstaat ter plaatse, waar het zich bevindt,
een pijniijke buil, die langzamerhand doorbreekt; syn. filaria medinensis, gordius
medinensis.
Dragees (Fr., van Tpicyv.cc, suikerwerk), versuikerde pillen.
Drain, zie Drainage.
Drainage (Eng. to drain, Fr. drainer
ontwateren), van wondafscheidingen, door
zilveren, giazen of gummi-buizen (d rain s)
met kleine zijdeiingse openingen (vensters)
in diepliggende absceshoiten to leggen.
Zie ook Forced drainage en Bulau (Aanhangsel).
Dripetomanie (aparci.7g, viuchteling, siaaf
die wegioopt), zucht tot zwerven.
Dristica (3paccn6x6c, werkzaam), krachtige
middelen, remedia efficicia. Meestal in de
betekenis van sterk werkende afvoermiddelen.
Drepanocyt, sikkelcel, sikkeivormige rode
bloedlichaampjes.
Drepanocjfthaemle (apercavov, sikkel, xircoq,
cel, octlicc, bioed), sikkelcellen-anaemie, zie
ald.
Dromedaris-type (D rap e r), het verioop van
de poliomyelitis acuta in twee gescheiden
stadia, geiijk de buiten van een dromedaris.
Dromograaph = haemodromograaph.
Dromogram = tachogram.
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Dromomanie (8p6tLoc, loop) = poriomanie
(zie ald.).
Dromotherapie (apO t.toc, loop) behandeling
door middel van stelselmatige loopoefeningen (Buriureaux).
DromotrOop (ap6v.oc, loop; Tpirco), wenden),
benaming voor invloeden, die de geleiding van de bewegingsprikkel in de hartspier wijzigen (E n g e l m a n n).
Dropacismus (api,t-nroc, pekpleister), het uittrekken van haren met een pekpleister;
syn. picacismus.
Dropping beat (Eng., wegvallende slag), het
uitvalien van enkele kamercontracties bij
stoornissen in de geleiding van boezem tot
kamer.
Dropping hand (Eng. zakkende hand), de
houding der hand bij verlamming der
strekspieren (loodvergiftiging). Syn. wrist
drop.
Drowned lung (Eng. verdronken long), ophoping van afscheiding in de long door afsluiting van een bronchus.
Drugfever (Eng. kruidenkoorts), koorts, die
soms optreedt na het gebruik van zekere geneesmiddelen.
Drusen (D., wratten), woekeringen van de
glaslamel van het vaatvlies van het oog, die
voorkomen in de ogen van oude lieden en
met de oogspiegel kunnen worden waargenomen. 2. begrensde veranderingen in de
zenuwfibrillen der hersenen, vooral in het
corpus striatum bij seniele dementie en
multiple sclerose; syn. plaques seniles,
sphaerotrichieen.
D.T.D. (op recepten) dentur tales doses,
„er moeten zodanige giften worden gegeven", waarop dan het gewenste aantai
giften volgt.
D. trias, een drietal met D. beginnende verschijnselen: depressie, diarrhee en dermatose, bij pellagra (K nowles) en arsenikvergiftiging. Ook wel diarrhee, dermatose
en . delirium of dementie bij dezelfde ziekten.
Dualiteitsleer, de leer, dat er twee verschillende sjankersmetstoffen bestaan, waarvan
de een de zachte sjanker veroorzaakt,
de andere de harde sjanker, die door syphilis
wordt gevolgd; vgl. Uniteitsleer; ook op
ander gebied der ziekteleer (pokken en
waterpokken).
Dublinsche handgreep, een soort handgreep van Crede (zie Aanhangsel), doch
reeds voor de geboorte van het kind beginnend.
Ductiliteit, in de physiologic, rekbaarheid
in de lengterichting.
Diictulus (meerv. d u ct u I i) verkieinw. van
ductus, kleine buis. Dtictuli alveolar e s, het vervolg der bronchioli respiratoril
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(zie aid.), waarvan de alveoli uitstulpingen
zijn. D. effe rent es testis, uitlozingsbuizen der zaadballen, weike de kop van
de bijbal vormen. D. excretOrii g land u lae lacri malls; vgl. Glandula lacrimalis.
Dtictus (Lat.), gang, uitlozingsbuis. D. art eri Os u s (B ot a I I i), de embryonale verbinding tussen de aorta en de art. pulmonails; vgl. Lig. arteriosum. D. b a rt h olini an us =--- D. sublingualis major. D Lict u I i
b i I ife r i, gaibuizen, uitlozingsbuizen der
lever, die zich tot de D. hepaticus verenigen.
D. ch o I ed ochu s, de uitlozingsbuis voor
de gal, ontstaat uit de vereniging van de
D. hepaticus en D. cysticus. D. co c h I ea r i s,
slakkenhuisgang, het vliezige slakkenhuiskanaal in de scala vestibuli, welke het orgaan
van Corti bevat. D. Cuvieri, vgl. Cuvier.
D. c3,.sti c u s, de afvoerbuis van de galblaas.
D. deferens = vas deferens. D. ej ac u I at6ri u s, het vernauwde uiteinde van de zaadbuis, van de achterste rand der voorstaanderkiier tot de zaadheuvel. D. endoly mp h it i cus, het dunne Iymphkanaal in de
aquaeductus vestibuli, dat ontspringt uit
de sacculus en de utriculus en blind eindigt in de sacculus endolymphaticus. D.
e p i d i d 3'rm id i s, bijbalbuis, sterk gekronkeld kanaal, dat de kop en de staart van
de bijbal vormt en in het vas deferens overgaat. D. epoOphori longitudinalis =
buis van Gartner (zie aid.). D. ex c ret Ori u s, uitlozingsbuis van een klier, in engere
zin van een zaadblaasje. D. he pit i cus,
leverbuis, de uitlozingsbuis van de lever
(zie D. choledochus). D. i n ci s iv i (Ste nso n i), meestal dichtgegroeide slijmvlieskanaaltjes, die naast de papilla incisiva van
het harde gehemelte beginnen en naar
de neusholte omhooglopen. D. lac ri miles, traankanaaltjes. D. I act ife r i, melkbuizen, de uitlozingsbuizen der zogklier.
D. lingual is, overblijfsel van de embryonale D. thyreoglossus (zie aid.). D.
I y mp h ati c us dexter, rechter lymphbuis, de hoofdiymphestam voor de rechter
kant van het bovenlijf, overeenkomstig
de D. thoracicus. D. mandibularis,
onderkaaksspeekselbuis, de uitlozingsbuis
der glandula mandibularis; syn. D. submaxillaris, D. Whartonianus. D. n asolacri mills, traan-neuskanaal. D. 6 mphalomesentéricus, dooierbuis, die het
navelblaasje van het embryo met het darmkanaal verbindt. D. pancreaticus (wi rsungi an us), alvleesklierbuis, die met de
D. choledochus samen in de twaalfvingerige
darm uitmondt. D. pancreaticus accessOrius (Santorini), nevenbuis van de
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alvleesklier, die afzonderlijk in de twaalfvingerige darm uitmondt. D. papi Maris,
tepelbuis, gemeenschappelijke uitlozingsbuis van enige verzameikanaaltjes der nier
op' de top van een niertepel. D. parau reth rili s, uitlozingsbuis der urinebuiskiieren bij de vrouw aan weerszijden van de
monding der urinebuis; syn. buis van
Skene. D. parotideus (stenonianus),
oorspeekselbuis, uitlozingsbuis der oorspeekselklier. D: perilymph it i cus, in
de canaliculus cochleae; verbinding tussen
de subarachnoideale ruimte en de perilymphe van het labyrint. D. prostati ci,
uitlozingsbuizender voorstaanderklieren naar
de urinebuis. D. reCiniens (Henseni)
(ret; n i 0, verenigen), viiezig verbindingskanaal tussen de D. cochlearis en de sacculus. D. Santorini = D. pancreaticus
accessorius. D. se micir cu la. r es, de vliezige halvecirkelvormige kanalen van het
labyrint. D. st enoni an us = D. parotideus. D. St e n sO n i= D. incisivi. D.
sublingual e s, ondertongspeekselbuizen,
uitlozingsbuizen der ondertongsspeekselklier; is er slechts een grote buis, dan
heet deze D. bartholinianus. D. subm axillaris = D. mandibularis, D. wharthonianus. D. sudoriferi, zweetkanaaltjes, uitlozingsbuizen der zweetkiieren.
D. thoricicu s, borstbuis, het voornaamste lymphvat van het lichaam, neemt de
lymphvaten op van de benen, de buik en
de linker helft van het bovenlijf; loopt
van de tweede lenden- tot de zesde halswervel, waar zij in de linker sleuteibeensader uitloopt, dicht bij de monding der
gemeenschappelijke strotader. D. t hyreog I Oss u s, embryonale uitlozingsbuis der
schildklier; wat er van overbiijft is de
D. lingualis, de uitmonding is het foramen
coecum. D. utriculo-sacculiris, de tak
van de D. endolymphaticus, die naar de
utriculus gekeerd is. D. v e n Os u s (A ra n t i i), foetale verbinding tussen de
navelader en de onderste holle ader; het
overblijfsel is het lig. venosum. D. w h artoniin us =-- D. mandibularis. D. w i rsu ng i a n u s = D. pancreaticus.
Dumb-bells (Eng., halters), een van de vormen, waaronder zich urinezure zouten in de
urine onder de microscoop voordoen.
Dum-dum-koorts = kala-azar (zie aid.).
Dumping (Eng. neerploffen), 1 ej u n al e D.,
misselijkheid, bleekzien, snelle pots, zweten
terstond na de maaltijd door to snelle vulling
van het jejunum (na gastrojejunostomie).
Dunkelfeldbeleuchtung (D.). Zie Donkerveldbelichting.
Duodenaal, bijv. nw. van duodenum (zie
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aid.). Duodenale diabetes (Pfluger),
suikerurine, die zou ontstaan na verwijdering
van de twaalfvingerige darm of vernietiging van zijn slijmviies bij dieren. D u odenale emmer en Duodenale pomp
(E inhor n), dunne gummibuis, van boven
van een giazen spuit, van onderen voorzien
van een klein metalen emmertje met gaatjes.
Dit wordt ingeslikt en bereikt de twaalfvingerige darm; dan wordt het maagsap
met de spuit opgezogen. Duodenale
z we e r, zie Ulcus duodeni.
Duodenitis, ontsteking van de twaalfvingerige
darm.
Duodenostomie, het aanieggen van een fistel
aan de twaalfvingerige darm.
Duodenum (d uoden i, teikens 12), twaaifvinger(ige) darm (twaaif vingerbreedten
lang), het bovenste stuk van het darmkanaai; bij oudere Nederlandse schrijvers
heet deze darm maagdarm.
Duplex, duplicitus, dubbel; vgl. Conduplicato corpore.
Duplicatuur (d uplico, verdubbeien), verdubbeling, plooi; het mesenterium (darmscheil) is een dupiicatuur van het bulkviies, omdat het uit twee lagen van buikviies bestaat.
Duraal, bijv. nw. van dura mater (zie aid.).
Durale infusi e, ingieting van vocht
in de durazak (zie aid.).
Dura-haematoom (d u r a, het harde hersenviies, ()cilia, bloed) viakke bioeduitstorting aan de binnen-bovenvlakte van het
tweede hersenviies, voigens Virchow gevoig van pachymeningitis haemorrhagica.
Dura (mater), (d u r us, hard; mater, moeder), de buitenste, vezeiachtige omhulling
van de hersenen en het ruggemerg (het
harde hersen- en ruggemergsviies); syn.
Pachymeninx.
Dura-schede, een uitioper der dura mater,
weike de buitenste omhulling van de gezichtszenuw vormt.
Dura-zak, het binnenbiad van het harde ruggemergsviies, waarvan het buitenbiad het
beenviies van het ruggemergskanaal vormt.
Dutch cap (Eng., Nederiands napje), Engelse
naam voor een pessarium occiusivum van de
Duitse gynaecoioog M e n s i n g a.
Dynamisch, betrekking hebbende op krachten
en beweging; vgi. Sthenisch, Asthenisch,
Adynamisch (bij iieus). D. scheelzien
(V. Grae fe), scheeizien, dat ter wille van
het enkeivoudig zien met beide ogen kan
worden onderdrukt, zodat de ogen een
juiste stand innemen ais beide op een
voorwerp worden gericht, doch het oog
terstond afwijkt ais het bedekt wordt, syn.
latent scheeizien, heterophorie. D y n a m i-
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sche stoornisse n, = functionele stoornissen. V91. Specifiek dynamische werking.
Dynamismus, syn. voor vitalismus (zie aid.).
Dynamometer (86voy.cc, kracht; tii-rpov,
maat), krachtmeter, toestel om de druken trekkracht to meten, vooral van de
handen. D. van Bai I la rt, bioeddrukmeter
voor de netviiesvaten.
DynatOnen (Wilistatter), bestanddelen
van het protoplasma met enzym-werking,
bestaande uit het enzym zeif gebonden aan
eiwit-moiecuien, die de werking mede bepaien.
Dys- (84, een voorvoegsel, dat de betekenis heeft van lets siechts of verkeerds,
geiijk on-, mis-, wan-.
Dysactisis (ixoUco, horen), 1. vermindering
van het gehoor. 2. toestand, waarbij sommige tonen een onaangename gewaarwording teweegbrengen; vgl. Anacusis; syn.
dysekoia, baryekoia.
Dysaemie (L a h m a n n), verkeerde menging
van het bloed.
Dysaesthesie (avgocLa-alaCoc), 1. een afwijking in het gevoel, waardoor allerlei huidprikkels ais een hevige pijn door het geheie
lid worden waargenomen (C h a r cot). 2.
vermindering van het gevoel. 3. ziekelijke
gevoeiigheid tegenover alle, ook onschuldige
indrukken van buiten bij zwaarmoedigheid.
Dysanagnosfe (dcvicyvwaLc, herkennen, lezen),
een vorm van dysiexie (zie aid.), waarbij
andere woorden worden gelezen dan op
het papier staan (N i e d e n).
Dysarthrie (10pov, lid), stoornis in de vorming der lettergrepen, geringe graad van
anarthrie (K ussmau I).
DysarthrOsis, aangeboren ontwrichting; syn.
Luxatio congenita.
Dysbisia (pOtalq, schrede, gang), bemoeiiijking van het !open, lichte vorm van abasie
(zie aid.). D. intermittens angiosclerOti c a = claudicatio intermittens (zie
aid.). D. lordOtica progressiva =
dystonia musculorum deformans (zie aid.).
Dysbulie (a)cpou)doc), moeilijk, ziekelijk willen; vgl. Abulie.
Dyscatapciria (verminkt van auaxocTouroatoc,
moeiiijk siikken), last bij het doorsiikken
van een vioeistof.
Dyschezie (xKco, ontiasting hebben), moeilijke, pijniijke stoeigang, ook proctogene
constipatie, verstopping, die door afwijkingen in de endeidarm wordt veroorzaakt (H e r t z).
Dyschondroplasie (x6vapoq, kraakbeen;
raciacrw, vormen) (011i e r 1899), onregelmatigheid en vertraging in de verbening
van het tussenkraakbeen der beenderen van
de ledematen, zodat deze kort blijven en
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krom worden, terwiji aan de epiphysen
kraakbenige uitwassen ontstaan. Vgl. Chondrodystrophie.
Dyschromasie, dyschromatopsie (zpall.ta,
kleur; licpr,c, gezicht), kleurenblindheid.
Dyschromign, vgl. Chromodermatosen.
Dyscorfe (x6p7/, pupil), onregelmatigheid
der pupil.
Dyscrasie (auaxpocairx van xpriaLc, menging),
ziekte van de bloedmenging, afwijking
in het algemene gestel, waarbij een verandering in de samenstelling van het bloed
of de vochten wordt aangenomen of bestaat; verder, iedere ziekte, die het gehele
Iichaam aantast, gelijk syphilis, tuberculose,
kanker. Vgl. Diathese.
Dyscritisch, zie Protopathisch. D. zien
(Pa rso ns), in de ontwikkelingsgeschiedenis
de laagste vorm van het zien: waarneming
van licht zonder meer.
Diisdiacrisis, onjuiste onderscheiding van
pijn- en tastprikkels (punt en kop van een
speld). Vgl. Diacrisis.
InsdiadOchokinesis, = adiadochokinesis, (zie
aid.).
Dyseccrisfe, moeilijke of gebrekkige critische
afscheiding (zie aid.).
Dysekofa, = baryekoia (zie aid.).
Dysembrycima, gezwel ontstaan uit embryonale resten.
Dysenteric (8ucycv-repLoc, van gv-repov, darm,
Hippocrates), rode loop, ziekte van
het siijmvlies, in ernstige gevallen ook
van f`
anderellagen van de dikke darm,
gepaard gaande met bioedig-siijmige ontlasting en pijnlijke aandrang tot ontiasting (tenesmi). D. endemica (Kartulis),
inheemse rode loop, amoebendysenterie,
veroorzaakt door entamoeba dysenteriae (zie
aid.). D. epidèrnica (Kartulis), bacillaire D., veroorzaakt door de bacil van
Shig a-K ruse en varieteiten daarvan. D.
hepatica, lever-D., bacillaire D., waarbij
ontsteking en abscesvorming in de lever
piaats heeft.
Dysergasfe (ipyoccrEoc, werkzaamheid), functionele stoornis bij zenuwzwakte (A r n d t).
Dysergie (gpyov, werk), onjuiste werking
van organen of organismen. Vgl. Euergie,
Hyperargisch.
DysfermentOse, gestoorde werking der fermenten.
Dysgenitalismus, gebrekkige ontwikkeling
der in- en uitwendige gesiachtsdelen en der
aigemene gesiachtskenmerken.
DysgerminOma, (Lat. germe n, spruit)
(wordt ook verkeerd disgerminoma gespeid),
grootcellig carcinoom van testes en ovaria,
dat misschien ontstaat uit kiemcellen, die
nog niet zijn gedifferentieerd tot het man-
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neiijk of vrouweiijk type, maar waarschijnlijk uit het mesenchym. Vgl. Seminoma.
Dysgeusfe (yei3at,c, smaak), smaakstoornis.
Dysgdnisch (iovi, broedsel), wat zich niet
goed voortpiant b.v. een stam tuberkelbacillen op een bepaaide voedingsbodem.
Vgi. Eugonisch.
Dysgrammatismus, door ziekte veroorzaakt
agrammatismus (zie aid.) (K ussmau I).
Dysgraphie (ypoccp41, schrift), stoornis in de
schrijfbeweging, bijv. bevend of „atactisch"
schrift; vgl. Agraphie, Paragraphie (K ussm a u I).
Dysgrypnie (gevormd naar Agrypnie), ziekelijk gestoorde siaap.
Dyshaphie (civh, aanraking), ziekeiijk gestoorde tastzin.
DyshidrOsis (f.Spwat.c, het zweten), 1. afwijking in de zweetafscheiding. 2. acute
blaarvorming op de huid met jeuk door
verhindering der zweetafscheiding, vooral
aan handen en voeten; syn. cheiropompholyx, pedipomphoiyx.
Dyshormonie, gestoorde vorming der hormonen (zie aid.).
DyskeratOsis (x6pccq, hoorn), diffusa congenita, zie Keratoma diffusum congenitum.
Dyskinesia (aucrxt.noicc), stoornis in de beweging, ziekeiijke beweging. D. inte rmittens artèrio-sclerOtica (Determ a n n), benaming voor alle door arteriosclerose veroorzaakte tussenpozende stoornissen in de beweging; vgl. Dysbasia,
Dyspraxia. Bijv. nw. Dyskinetisc h.
Dyslilia (XocAtc'e, spraak), stameien door onvoidoende oefening in het uitspreken der
letters of door afwijkingen in de daartoe
benodigde organen (anarthria literalis);
vgl. Mogilalie.
Dyslexic (1.gL5, het zeggen, lezen), o p bekwaamheid om to lezen zodra dit wordt beproefd ; vgl. Dysanagnosie, Aphasie, Alexie.
Dyslogfe (A6yoc, verstand), stoornis in de
gedachtenvorming, die zich uit ais dysphrasie
(zie aid.).
Dysmenorrhoea (1.4v, maand), koliekachtige pijnen bij de maandstonden. D. i n t e rmenstruili s, „middenpijn", pijnaanvallen midden tussen twee menstruaties bij
ziekten der inwendige geslachtsdelen. D.
memb ran acea, D. waarbij een vlies, nl. de
oppervlakkige laag van het baarmoederslijmvlies, wordt afgestoten; zie Decidua menstrualis; syn. endometritis dissecans s. exfoliativa.
Dysmetrie, stoornis in de schatting van de
maat, nodig voor een bedoeide beweging.
Dysmimie, stoornis in de gebarentaal; vgl.
Amimie.
Dysmorphie (0 rt h) = pseudometaplasie.
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Dysmorphophobie (riopcp-h, vorm; cp6poc,
vrees), ziekelijke vrees (bij paranoia) om
misvormd te worden (M orsell i).
DysmorphOse, afwijking in de vorm, deformiteit.
DjcsmorphOsteopalinklistes (6a-thov, been;
rccativ, weder; xXc'co), breken), toestel om
een been, dat na een breuk in verkeerde
vorm is genezen, weder te breken.
Dysnoesie (vkatc, het denken), stoornis in
het denken.
Dysodontiasis (Oaok, tand), stoornis in de
tandvorming.
Dysontogenie (vgl. Ontogenie), de leer van
de ziekelijke stoornissen in de ontwikkeling en de groei (E. Schwalb e).
Dys6p(s)ia algera (nyoc, pijn), nerveuse
oogpijnen bij het zien; vgl. Akinesia algera.
Dysorchidie (Opxr,c, zaadbal), stoornis in de
zaadvorming en de inwendige afscheiding
van de zaadbal.
Dysorie, stoornis in de bloed-weefselbarriere.
Dysosrnle (Oak, reuk), stoornis in de reukzin.
DysostOsis cleido-cranialis hereditaria
(M a r i e en S a i n t o n) (xXetg, sleutel, xpocvL6v,
schedel), het geheel of ten dele ontbreken
van de sleutelbeenderen, gebrekkige ontwikkeling der schedelbeenderen met vertraagde sluiting der naden en vertraagde
doorbraak der tanden; vele andere skeletdelen doen min of meer intensief mee:
spina bifida, dysostosis ischiopubica
enz. — D. cranio-facialis (Crouzon)
typische aangeboren misvorming van de
beenderen van gelaat en schedel. D. e p i p h ysari a, zie Achondroplasie. D. hypoph ysiri a, stoornis in de stofwisseling der beenderen tengevolge van een gestoorde functie
der hypophysis cerebri. Syn. Morbus
Schuller-Christian (zie Aanhangsel). D.
m an dibu lo-facial is, misvormingen der
oogleden en oorschelpen met macrostomie
en blind eindigende sinus in een lijn tussen
mond en oor, hypoplasie van boven- en
onderkaak, microphthalmie. D. metaph ys a r i a, zie Achondroplasie. D. m a I t i p l e x
(Lat., veelvuldig), zie Gargoylisme.
Dyspareunle (ndcpeuvoq, echtgenoot), pijnen
of gebrek aan wellustgevoel bij de vrouw
tijdens de geslachtsgemeenschap (Bar n e s).
Dyspepsia (7cinTc.o, verteren), stoornis in de
spijsvertering. D. acid a, D. door te ruime
afscheiding van zoutzuur of buitengewone
vorming van melkzuur. D. nervosa, D.
door zenuw- of zielsinvloeden. D. u r i n a r i a
(G u y o n), D. bij gebrekkige urinelozing bij
lijders aan vergroting der voorstaanderklier. Bijv. nw. Dyspe pt i s c h.
Dysphigia (cpecydv, eten), belemmering of
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onmogelijkheid van het slikken door een
mechanische of nerveuse oorzaak of door
ontsteking van de slokdarm. D. lusOria
(I u s u s, spel) (B ay fo r d), stoornis in het
slikken, die daaraan wordt toegeschreven,
dat de rechter ondersleutelbeenslagader
door een „speling der natuur" (lusus naturae) distaal van de linker uit de aorta ontspringt en de slokdarm samendrukt door
zich daarv6Or of daarachter naar rechts te
slingeren. D. paradOxa (nccp&800c, tegen
de verwachting), het verschijnsel bij een
scheur in het middenrif, dat kleine spijsbrokken niet omlaag gaan, maar grote wel
(Leichtenstern). D. spastica, D. door
kramp der slokdarmspieren; o.a. bij hysteric,
watervrees, ziekten van de hersenen of het
ruggemerg; syn. oesophagismus.
Dysphasfe (cpoicatic, het spreken), stoornis in
de woord- en zinsvorming zonder stoornis
in de gedachtenvorming; onvermogen om
de woorden als zinnelijke tekens met de
voorstellingen te verbinden, grammatisch
te vormen en tot zinnen te rangschikken.
Dysphonfe (cpwvi), stem), stoornis in de stem.
Dysphorie (auccpopEoc), treurige stemming,
tegenstelling van euphoric.
Dysphotie (cpik, gen. cpc...r6c, licht), stoornis
die door gebrek aan licht ontstaat.
Dysphrasie (ppdcat.c, spraak), stoornis in de
spraak door gebrek in het verstand ; dyslogische (zie dyslogie) spraakstoornis; vgl.
Aphrasie.
Dysphrenia (cppiy, middenrif, ziel), zielsstoornis, Welke een physiologische of
ziekelijke toestand van het lichaam tot
grondslag heeft (K ahlbau m). Syn. sympathische, symptomatische, concomiterende,
vicarierende, postsecutieve zielsstoornis. D.
neuralgic a, zielsstoornis na neuralgieen.
(Schale).
Dyspinealismus, abnormale werkzaamheid
der pijnappelklier (epiphysis cerebri) en hare
gevolgen : ongewone lengte, sterke, vroegtijdige ontwikkeling der geslachtsdelen,
soms verschijnselen van hersengezwel. Vgl.
Macrogenitosomia.
Dyspituitarismus, gestoorde verrichting der
hypophysis cerebri (glandula pituitaria).
Dysplasia fibrOsa polyostOtica, ziekte van
A I b r i g h t, zie Aanhangsel.
Dyspiasie, 1. stoornis der plastische formatieve verrichtingen. 2. = heteroplasie (zie
ald.). D. perlostale (Fr.), het op verschillende plaatsen ontbreken van de beenvorming, die van het beenvlies uitgaat;
syn. ziekte van Durant e. Vgl. Osteogenesis imperfecta. E ct od er male D., stoornis in de ontwikkeling van het ectoderm
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(zie aid.) met gebrekkige aanleg van tanden,
haren, enz.
Dysplastische lichaamsbouw, alle afwijkingen in de vorm van het lichaam, die op
dysplasieen (1.) berusten.
Dyspnee toxi-aiimentaire (Fr.) (H u c h a r d),
kortademigheid door stijging van de bioeddrukking ten gevoige van de ais vergift
werkende voortbrengselen der stofwisseling bij vieesgebruik (bij arterioscierose).
Dyspn6ea (86crrrvota), moeilijke ademhaiing,
kortademigheid; vgl. Apnoea.
DyspOria, moeilijke afvioeiing van kieverige
ingedikte secreten uit alleriei organen, zie
Syndroom van Lan d ste i n e r-Fan con iAndersen.
Dysprigia (rcpcbgaco doen), intermittens angiosclerOtica (intestinilis), tijdeiijke verlamming en stoornis in de verrichting van
de darm bij arterioscierose (0 r t n e r).
Dyspraxie, lichte graad van apraxie (zie aid.).
Dysrhaphie (kapi), naad), onvoitooide sluiting van een embryonaal kanaal, bijv. de
neurale buis, waarvan afwijkingen ais spina
bifida en syringomyeiie het gevoig zijn
(H e n n e b e rg). Syn. status dysrhaphicus.
DyssteatOsis (aliocp, vet), stoornis in de vorming van het huidsmeer.
Dystixia agitans (Tcgcq, orde), beving zonder veriamming, door prikkeiingstoestand
van het ruggemerg; syn. pseudoparalysis agitans.
Dystelectitisch, zie Pneumonia.
Dysthermosie (Deplb6c, warm), stoornis in
de voortbrenging van warmte.
Dysthymie (.9.4t6c, gemoed), zwaarmoedigheid.
Dysthyre6sis (a.upe6c, schiid), stoornis der
stofwisseiing door ziekte der schildkiier.
Vgl. Eu-, Hyper-, Hypothyreosis.
Dysthyr(e)Ote hardhorigheid (E. Bloch).
hardhorigheid bij dysthyreosis; zeer vreemd
gevormd woord.
Dystokle (8ua-roxEa), moeilijke bevalling.
DystOnia (z6vo5, spanning) muscuiorum
deformans (Ziehen—Oppenheim),
voortgaande spierziekte bij kinderen, met
verdraaiingen van de romp bij het lopen
en staan, geiijk bij athethose; syn. dysbasia lordotica progressiva, progressieve
torsiespasmus.
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Dyst6on– (T6voq, spanning) (Bost ram), syn.
voor schizothym (zie Schizothymie).
Dyst6pia renis cruciita (rOnoc, piaats), gekruiste verpiaatsing van een nier, zodanig,
dat zij zich in de tegenovergesteide buikheift bevindt, waarbij de ureteren eikander
kruisen.
Dystopie (rOnoc, piaats), aangeboren afwijking in de iigging van een orgaan.
DystrOphia (Tpkcpw, voeden), voedingsstoornis. D. adipOso-genitalis (adeps, vet)
(Frohlich 1901), verschrompeiing der
geslachtsorganen, met aigemene vetzucht
en kinderiijk voorkomen; voorai bij gezwellen der hypophysis cerebri, met name
van de achterkwab; ook wel gepaard met
acromegalie; vgl. Dyspituitarismus, Pituitaire vetzucht. D. epithelialis corneae
(E. Fuchs), een vorm van troebeiing van
het hoornviies, die na iridocyclitis met
glaucoom voorkomt. D. m esod e r malls
co ngenit a, aangeboren D. van de weefseis, die voortkomen uit het mesoderm (maar
niet daartoe beperkt); omvat 1. D 6 I i chomOrphia (M a r fa n) (zie ald.) en 2. Brac h imOrphia (Marchesani) (zie aid.). D.
musculOrum progressiva(Erb),voortgaande spierschrompeiing, die in de jeugd
begint en meestal erfeiijk of in families voorkomt; zij begint aan de romp of aan de aan
de romp grenzende deien der ledematen,
voorai dikwijls aan het bekken of (in 't
bijzonder op de jongeiingsieeftijd en in
erfeiijke gevallen) aan de schoudergordei.
Hierbij zijn vaak sommige spieren, bijv.
van de kuiten, pseudo-hypertrophisch; ni.
niet de spierbundels zijn toegenomen, maar
het vet (lipomatosis luxurians muscularis
progressiva). Bij de D. der kinderen (D uchenn e-L andouz y-D éj erin e) worden
het eerst de aangezichtsspieren aangetast;
bij het type Leyde n-MObius voorai de
benen; bij het type Zimmerlin vooral
de armen, zonder pseudohypertrophie; vgl.
Neurale spieratrophie.
Dystrophie papillaire et pigmentaire (Fr.
(Darier)= Acanthosis nigricans.
Dystiria (o6peo.), wateren), stoornis bij de
urineiozing. D. p s ^T chic a, onvermogen om
de urineiozing onafgebroken to doen piaats
hebben („Harnstottern", D.). D. spastic a,
biaaskramp met aandrang tot wateren; vgl.
Cystospasm us.
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E
E (in de oogheelkunde), emmetropie (zie ald.).
E.A.R. (D.), ontaardingsreactie (Entartungsreaction).
Eblouissement (Fr.), flikkeren voor de ogen,
vonken zien bij aandrang van bloed naar of
bioedarmoede van de hersenen.
Ebrietas (Lat.), dronkenschap.
Eburneatio, eburnificatio (e b u r, ivoor), ziekelijke vermeerdering en verdichting der
beenzelfstandigheid, zodat de compacta ten
koste der spongiosa (zie aid.) toeneemt en
het been ivoorhard worth, eburnis at i e.
Ec (ix) en ex (g), uit (voorvoegsei).
Ecarteur (Fr.) (6 carte r, verwijderen, uit
de weg ruimen of houden), oogiidhouder.
EcbOlica (ix13«,XXca, uitwerpen), nl. remedia,
afdrijvingsmiddelen; ten onrechte ook gebezigd voor middelen die de maandstonden
en de weeen bevorderen.
EcchondrOsis s. ecchondrOma (ix, uit;
x6v8poc, kraakbeen), uitwas van kraakbeen; vgl. Chondroma, Enchondroma. E.
basilaris physalifera (cpucroak, blaas),
gezwel zo groot als een erwt aan de clivus
Biumenbachii, uit overbiijfseien der chorda
afkomstig (V i r c h o w); syn. Chordoma,
KnorpelknOtchen. E. oss Rican s, vgl. Exostosis cartilaginea.
Ecchymcisis s. ecchymcSma (ixx6w.ocnc,
van xuv.,6c, sap), onregelmatige, maar duidelijk begrensde, uitgebreide, min of meer
verheven bruinachtig rode vlek of streep,
door bioeding onder de huid of een slijmvlies; vgl. Suffusio, Sugillatio, Vibex. E.
capitis, zie Cephalhaematoma. E. s u b co nj u n ctival e, bioeduitstorting onder het
bindvlies van het oog.
Ecclisis (gxx)aatc, vermijding), het primitieve
instinct van afweer, buiten alle bewustzijn
om (Von Monak ow), vgl. Ciisis.
Eccoprcitica (ixxonp6o), mest verwijderen),
n.l. remedia, zachte afvoermiddeien.
Eccrine klieren = holocrine klieren, zie aid.
Eccrisis, afscheiding, vooral van de zogenaamde ziektestoffen (vgl. Crisis; bijv. nw.
eccritisch).
Ecdysis (ix866), uittrekken), vervelling.
E.C.G., afkorting voor electrocardiogram.
EchinococcOse, echinococcusziekte.
Echinocbccus (ixTivoc, egel; x6xxoc, pit); (de
naam is ontieend aan de vorm der scolices — in het classiek latijn scoleces van
o-x04, worm — die met een krans van
haken bezet zijn), biaasworm, de blaastoestand van taenia echinococcus, een hondelintworm, uit weiks eitjes — indien deze

in de menselijke darm zijn geraakt — de
zeshakige embryo vrij komt en door de
bloed- of lymphvaten in een der organen
(meestal de lever, ook de longen, de spieren,
enz.) geraakt en zich tot echinococcusbiaas
ontwikkeit. Deze is soms niet groter dan een
speldeknop, soms zo groot als een kinderhoofd. Aan de binnenzijde ontwikkelen zich
weder scolices, de latere lintwormkoppen.
Aan de binnen- of buitenzijde der blaas ontwikkelen zich veelal „dochterblazen"; bij
de mens gewoonlijk aan de binnenzijde
(endogene uitspruiting, vorming van E.
h yd at i d 6s u s); bij de dieren meestal
aan de buitenzijde (exogene uitspruiting,
vorming van E. granulOsus s. veterinOrum). E. multiloculiris (loculus,
kleine ruimte) s. alveoliris (alveolus,
uitholling), eigenaardige verscheidenheid,
misschien een bijzondere soort van de E.,
meestal in de rechter leverkwab gevormd
en bestaande uit talloze holten, gevuld
met een geleiachtige massa. In het midden
is het gezwel soms verweekt en gevuld
met etter of gelei. Komt veel voor in de
Alpenlanden en Rusland, ook in Friesland.
Echinorrhknchus (Oyzoc, snuit), een soort
acanthocephalus (orde van de ronde wormen). E. hominis in de darm van de mens.
EchinOstoma (crrOtoc, mond), een trematode.
E. lindoense, op Celebes, E. malayanu m, op Sumatra, E. ilocinum, recurvitum en revolCitu-m, op Java.
Echinostomiasis, besmetting met echinostoma, zie aid.
Echo (hx6), weerklank.
Echokinesie (xEvvyr,c, beweging), ziekelijke
nabootsing van bewegingen van een ander.
Echolalie (aaat.& het praten): 1. een vorm
der aphasie (zie aid.), waarbij de zieke zich
niet zeifstandig kan uitdrukken, maar wel
kan naspreken. 2. de drang om andere
mensen woorden zonder zin na te spreken,
bij krankzinnigheid (dementia praecox).
Echomatisme (Fr.), samenvatting der begrippen echokinesie en echolalie.
Echomimie, nabootsing van gebaren.
Echophrasie (cppOcca, spreken), = echolalie.
Echopraxle (Tcpitc, handeling), echokinesie.
Eclimpsia (ixXOctinco, schitteren, plotseling te
voorschijn komen ; zelfst. nw. gxXocgtc),
stuipen, gelijkende op aanvallen van vallende ziekte. E.- infintum, kinderstuipen
van de meest verschillende oorsprong,
organische hersenziekten, vallende ziekte,
besmettelijke ziekten, stoornissen in de
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voeding. E. gravidirum, parturient i u m, puerperili s, zwangerschaps-, barings-, kraambedstuipen; clonische spierkrampen, die in het gelaat beginnen, soms
met blindheid, en zich uitbreiden op de
armen, de romp en de ademhalingsspieren;
bewusteloosheid en blauwe (cyanotische)
huidkleur; de aanvallen duren telkens enige
minuten; de dood, door hartzwakte of
longoedeem, kan het gevoig zijn. E. sat u rn in a, = encephalopathia saturnina.
Eclectisch (ixXexTtx6c, uitkiezend), zo worth
een methode genoemd, die uit verschillende
wijzen van behandeling de doelmatigste
uitkiest, zonder voorkeur voor „school" of
stelsel. Eclectische artsen, wijsgeren, enz.
kiezen uit de verschillende stelsels datgene
uit wat hun juist voorkomt.
Eclipsis s. eclysis ( gxXeLck, het „wegblijven"; ixX66.), verslappen), flauwte, voorbijgaande bewusteloosheid.
Ecmnesie (Fr.), s. delire ecmn ês iq u e,
verlies van de herinnering aan eigen bestaan,
zodat de (hysterische) zieke meent in een
Iangvervlogen tijd te leven.
EcnOia (gxvocce, zinneloosheid), ziekelijke
prikkelbaarheid van de gemoedsbewegingen
in de jaren van de ontwikkeling der manbaarheid ; ook met waandenkbeelden (Z i eh e n).
Ecoulement (Fr.), uitvloeiing, de afscheiding
bij druiper.
f couvillon (Fr.), wisser tot het schoonmaken
van luchtpijpbuisjes.
Ecphorese, ecphorie (bapOplat,c, het naar
buiten brengen), het weder bewust worden
van engrammata, zie aid.
Ecphyaditis (ixpoo'cc, uitwas; bij Galen os
de appendix), in pl. v.,, appendicitis" voorgesteid door R. T. Morris.
cphifma, uitwas, butt.
E crasement (Fr., verbrijzeling), onbloedige
doorsnijding van weefsels; in 't bijzonder
afknelling van gesteelde gezwellen door
middei van de ecraseur van Chassaignac, een uit kleine schakeis bestaande
stompe kettingzaag, die om het deel heen
wordt gelegd en dan toegehaaid.
EcstrOphia (ixaTpicpw), naar buiten draaien;
zie Ectropia.
Ectisia corneae = staphyloma corneae.
Ectasie (gx-roccnc), uitrekking, verwijding.
Ecthigma (gxavga, H i ppocrates), uitsiag,
een aantal verspreid of in groepen staande
grote pukkeis met infiltratie der omgeving,
terwiji ook het corium is aangedaan; gevoig
of begeleidend verschijnsei van andere algemene of huidziekten, geen ziekte op zich
zelf. E. antimoniil e, grote puisten, die
door inwrijving met pokzalf, ung. tartari,
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ontstaan. E. cac hect i c6 r u m (zie Cachexia), bij cachectische personen ontstaan vaak
aan de bitten, in de liezen, enz. puisten, die
open breken en zweren; syn. E. gang ra en Os u m (bij acute besmetting met bacillus
pyocyaneus, varicella gangraenosa), en
E. terebrans. (Lat., terebro, doorboren). E. syphil it i cu m, Pustuleus syphilide
(zie ald.).
EcthyreOsis = thyreoidectomie (zie aid.).
Ectoblist s. ectoderm (&x-r6c, buitenwaarts,
PXocaTc'cvco, uitspruiten; 8ipti.oc, huid), het
buitenste kiembiad, de buitenste cellenlaag
der gastrula, waaruit de organen voor de
animate verrichtingen voortkomen (zenuwstelsel, huid, zintuigorganen).
Ectocardie (xocpaLoc, hart), een niet door
borstbeen of ribben bedekt, buiten de borstkas liggend hart; syn. Ectopia cordis.
EctoctineifOrme (ni. Os), het derde of buitenste wiggebeen van de voet.
Ectoderm-syndroom (zie Ectoblast en Syndroom), een groep verschijnselen, die bij
avitaminose (zie ald.) voorkomt, en weefsels
betreffen, van het ectoderm afkomstig, nl.
colionychie (zie ald.), gladde tong en verlies
van sommige reflexen.
Ecto-enzjfm, enzym (zie ald.), dat door de
cel, weike het voortbrengt (bacterie), wordt
afgescheiden; tegenstelling, endoenzym.
Ectomesodermile Schranke (Von Monako w) (S ch rank e, D., grensscheiding), zie
barribre.
Ectomie, uitsnijding.
EctOpagus (Geoffroy St. Hilaire), dubbelmisgeboorte, met een navel en met een
zijde van de borstkassen samengegroeid.
Ectoparasiet, een parasiet, die aan de oppervlakte van het gastdier leeft; syn. Ectozoiin ; tegenstelling entoparasiet.
Ectopexie (nigt.q, het vastnaaien), vastnaaien
van een orgaan buiten zijn omhulsel (schiidkiier, thymus); vgl. Exothyreopexie.
EctOpia (gxTonoc, van zijne plaats), aangeboren toestand, waarbij een deel, dat zich
binnen het lichaam behoort te bevinden,
„buiten zijn plaats" aan de oppervlakte
ligt. E. co rdis = ectocardie. E. lentis
= luxatio lentis. E. testis = cryptorchismus, te onderscheiden in E. t. abdominalis, femoralis en perinealis, naarmate
de bat zich bevindt onder de huid van
de bulk, de dij of het middenvlees (de bilnaad).
Ectopische zwangerschap, zie Graviditas extrauterina.
Ectoplasma, de buitenste taaie, stijve protoplasmalaag van sommige celien en van
de amoeben.
Ectoscopie (axon65, beschouwer), uitwendige

Ectostema

—156 ----

beschouwing, in het bijzonder van de borstkas, voor diagnostische doeleinden (E.
Weisz).
Ectostema, doorbraak van een tand buiten
de rij, in het vestibulum oris (zie aid.).
Ectotoxine, vergif, door bacterien gevormd
buiten hun lichaam, in de omringende vioeistof; vgl. Endotoxine.
Ectozoiin ("ci")ov, dier), = ectoparasiet.
Ectrodactylie Rix-LT(2)11a, misgeboorte; 8ecxTuXoc, vinger), aangeboren ontbreken van
ken of meer vingers of tenen.
Ectromelie (ttaoc, lid), aangeboren verlies
van een der ledematen; vgl. Amelie.
EctrOpia (ixTpon-h), naar buiten kering; syn.
ecstrophia, eversio. E. vesicae urin ar i ae, gespleten urineblaas, een aangeboren
misvorming waarbij de blaas van voren
open blijft; ook de schaamspleet en de
urinebuis zijn daarbij open gebleven. E.
orificii uterini, uitstulping van het
(gezwollen) slijmvlies van de hals der baarmoeder en de uitwendige mond (orificium)
der baarmoeder bij slepende catarrh van dit
slijmvlies.
Ectropioneren, binnenste buiten keren, bijv.
k van de oogleden om het bindvlies te bet' zichtigen.
EctrOpium (ixTpktov) (conjunctivae), gedeeltelijke of gehele buitenwaartskering van
het bindvlies van het onderste ooglid.
E. (musculare) paral3'7ticum, E. ten
gevolge van verlamming van de m. orbicularis in het bereik van het oogiid. E.
senile, E. door versiapping van de m.
orbicularis op hoge leeftijd. E. s p as t ic u m, E. bij ontstekingen, die gepaard
gaan met blepharospasmus (zie aid.) en met
sterke zwelling van het bindviies, dat, ais
men met geweid de oogleden scheidt, over
de rand van het oogiid heenpuiit, terwijI
een krachtige samentrekking van de m.
orbicularis zich verzet tegen het terugtrekken dezer uitpuiiing. E. luxiirians
s. sarco m atOs u m, hypertrophie van het
geectropioneerde bindviies, dat aanhoudend
aan de iucht is biootgesteid. Litte ke nect ropi u m, door schrompeling van een
litteken, bijv. na verbrandingen der huid in
de nabijheid der ogen.
Ectropoesophaag, instrument voor de oesophagotomia externa (zie aid.).
EctrOtisch (ix-rpaynx6c) = abortief.
EctylOticum (TiAcop.cc, eeit), middel tegen
eeltplekken.
Eczema (g4el.toc, van ixUco, opkoken, door
hitte uitgedreven uitsiag), een huidziekte,
die in allerlei vormen voorkomt, soms acuut,
gewooniijk siepend, meestal met hevige
jeuk gepaard gaande en met vorming van
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knobbeitjes, blaasjes, puistjes, of van min of
meer rood gekieurde, met dunne schilfers
bedekte of dragende plekken, die in gele,
buigzame of groene of bruine korsten
veranderen. Het ontstaat door kortstondige
of langdurige prikkeling van de huid door
scheikundige stoffen (bed r ijfs- E., m ed icamenteus E.) of door inwerkingen van
hitte, zoniicht, enz., of besmetting (E.
seborrhOicum, E. pediculOsum), of
gaat van het gestel uit (bij ondoeimatig
gevoede zuigelingen, scrophuiose, diabetes).
E. acneif6 r m e, een soort van een E.
se bo rrhOicum op het borstbeen of tussen
de schouderbiaden, waar het met zweet
doortrokken flanel dicht tegen de huid
aaniigt (Eczema de la fianelie, Fr.). E.
an i, aarseczeem, lastig jeukend uitsiag,
vooral bij suiker-ziekte. E. b u 116s u m (vgl.
Bulla), biazen-eczeem. E. cal6 ricum (caI o r, warmte), door hitte. E. ca pill it i i,
E. van het behaarde hoofd, dikwijis door
luizen veroorzaakt (E. pedicu lOsu m).
Eczema craquele s. fendille (Fr.),
E. met roodachtige, elkander kruisende
kioven in de hoornlaag der huid. E. c r u st Os u m, vgl. Achor granulatus. E. e ryt hem at 6 s u m (ipOD-vcc, roodheid), gelijkmatige of puntvormige roodheid en zwelling der huid, die onder afschubbing geneest
of in andere vormen van eczeem overgaat.
E. facie i, E. van het aangezicht, vooral bij
kinderen, die te sterk gevoed zijn (crusta
lactea). E. fissum = E. rhagadiforme .E.
impetigincisum = E. pustuiosum. E.
inflammatOrium = E. madidans. E.
inte rt rig o, vgl. Intertrigo. E. madidans
(m ad i d o, vochtig maken), s. rubru m,
s. i n fl a m m at Oriu m, rood, dragend uitslag, waarin opengebarsten blaasjes en
puistjes ais kloofjes zichtbaar zijn. E. m a r g Inatum (parasitarium), omschreven E.,
door trichophyton tonsurans veroorzaakt,
vooral in de lies- en okselstreek, op de
binnenvlakte der dijen en aan de bilien,
in de vorm van aan de omtrek zich uitbreidende rode, iets boven de huidoppervlakte
uitstekende ronde plekken en kringen, terwiji zich op de rand blaasjes, knobbeitjes of
schubben vertonen; syn. erythrasma. E.
mercurial e, E. door gebruik van kwikzilver. E. papu I Os u m (H e b ra), met knobbeltjes ; syn. lichen agrius, teignegranulee. E.
ped i cu lOsu nn, vgl. E. capillitii. E. pustulOsu m s. impetiginOsum, E. met etterblaasjes en korstvorming; syn. teigne muqueuse, melitagre. E. rhag ad HO r m e
(Prtecq, scheur), s. fissum (fissus, gespleten) s. ri m Os u m (ri m a, spleet), E. met
pijnlijke kloven in de huid. E. rubru m,
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= E. madidans. E. seborrh6icum (vgl.
Seborrhoea) (U n n a), uitslag in de vorm
van ringen en schijven, gelijkend op psoriasis, uitgaande van het behaarde hoofd.
De schubben zijn vetter van voorkomen
dan bij E. squamosum; syn. lichen anulatus serpiginosus, seborrhoea circinata.
E. s. petal° id es (ni-rocXov, boom blad), met
vorming van platte schubben. E. solar e,
door zonnestralen veroorzaakt. E. s q u a m 6s u m (s q u a m a, schub), de eindtoestand van
het eczeem, rode vlekken met droge schubben. E. sudime n, vgl. Sudamen. E. s y cos ifO r m e, aangezichts-eczeem, dat tot sycosis (zie aid.) overgaat. E. syphil ft i c u m, vgl.
Lichen syphiliticus. E. trOpicu m, vgl.
Lichen tropicus. E. t r u n c i, E. van de romp,
vooral dikwijls aan de vrouwelijke borsten.
E. tu be r cu I at u m, = granuloma fungoides. E. tylóticum erawii.cc, eelt), E.
met eeltvorming, vooral bij chronisch E.
der handen van werklieden. E. umbilici,
navel-E., door ranzig worden van het huidsmeer. E. dnguiu m, nagel-E., waarbij
scheuren in de nagel ontstaan en deze
ten slotte afvalt. E. universal e, algemeen E. E. v a c c i n it Li m, algemeen E.,
dat bij patienten met reeds bestaande huidaandoening kan ontstaan in de omgeving
van een persoon met koepokken. E. v es ic u 16s u m, E. met vorming van alleenstaande
of samenvloeiende blaasjes.
Edestine, plantaardig eiwit uit hennepzaad.
E.-p roef (F u I d), proef ter bepaling van
het verteringsvermogen van maagsap; dit
wordt gevoegd bij een bepaalde hoeveelheid in zoutzuur opgelost edestine.
E.E., afkorting voor extra-erythrocytair, zie
aid.
Effector (Lat., uitvoerder), een spier of ander
orgaan, dat de prikkeling van een zenuw ten
uitvoer brengt.
Effeminatio (Lat., verwijfdheid), vrouwelijk
voorkomen en optreden van mannen; ook,
passieve paederastie; vgl. Eviratio, Homosexueel.
Efferens (Lat.), naar buiten voerend; vgl. Vas,
Sympathicus.
Effervescens (bruisend), van zouten, die met
water vermengd, kooizuur doen ontwijken.
Efficax (Lat.), werkzaam. Dos i s effi cax,
de kleinste werkzame gift van een middel.
Effleurage (Fr.), lichte bestrijking bij massage.
Efflorescentie (fl ores c o, bloeien), uitbotting, de afzonderlijke bestanddelen van een
huiduitslag.
Effluvium capillOrum (fl u o, vloeien), het
uitvallen der haren.
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Effractio (Lat., het openbreken), gewelddadige schedelverwonding.
Egesta (Lat., het naar buiten gebrachte),
braaksel, outlasting; vgl. Ingesta.
Ego-centrisch (e g o, ik), zichzelf in het middenpunt van opvattingen en levensbeschouwing plaatsend.
Egyptische chiorose, zie Ankylostomiasis.
Egyptische oogontsteking (naar de oogziekte, die in 1798-99 in Napoleon's leger in
Egypte heerste), slepende besmettelijke
ontsteking van het bindvlies van het oog,
overeenkomende met trachoom, folliculaire bindvliesontsteking en slepende blennorrhoe.
Eidetisch vermogen (staoq, gestalte, vorm),
een gefixeerd beeld zou bij personen met
E.v. niet alleen een congruent nabeeld geven,
maar ook een beeld, dat door de fantasie
is veranderd : een stuk hout wordt een fraaie
pop, een zittende figuur op een afbeelding
staat op enz.
Eigenharnreaktion (D.), reactie op tuberculose door middel van de urine van de lijder;
zie W i Id h o l z, Aanhangsel.
Eigenreflex, samentrekking van een spier,
veroorzaakt door rekking van de spier
zelf. Bij de „peesreflexen" veroorzaakt niet
de prikkeling van de pees de reflex, maar
die van de spier, verbonden met de pees
(H off m a n n). Syn. Proprioceptieve reflex.
Vgl. Exteroceptieve reflex.
Eimeria Stiedae (naar de dierkundige
Eimer), een sporozoOn, dat bij het konijn,
soms ook bij de mens als ziekteoorzaak
werkt (diarrhoea en knobbels in de lever);
',:
vgl. Sporospermium cuniculi.
Einschluss-KOrperchen (D., ingesloten lichaampjes), eigenaardige lichaampjes, die
binnen in cellen, vooral epithelien, worden
gevonden bij sommige ziekten, en voor de
verwekkers dier ziekten werden aangezien. Einschlusz-blennorrhoea (vgl.
Blennorrhoea), oogettering met EinschlusskOrperchen in de etter.
Eiwitspectrum, de hoeveelheid en de onderlinge verhouding der verschillende eiwitten
in het bloed: albumen, globuline, fibrinogeen. Syn. Eiwitspiegel.
Ejaculitio (Lat., het naar buiten slingeren),
het uitspuiten van zaad uit de urinebuis.
EjaculatOrius, behorend tot de ejaculatio;
zie Ductus.
Elistica, zie Tunica elastica.

Elasticiteits-elevaties (L a n d o i s),kleine verheffingen van de polskromme, in het dalende
gedeelte, vroeger toegeschreven aan elastische natrillingen van de vaatwand, doch
veroorzaakt door eigen trillingen van de
sphygmograaf.
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Elastine, een stof, die in elastisch weefsel
voorkomt, tot de albumoiden behoort en
geen zwavel bevat; wordt zij met verdund
zoutzuur, trypsine enz. behandeld, dan
ontstaat elastose (Chittenden).
Elastisch, elasticiteit (veerkracht) bezittend,
op elasticiteit betrekking hebbend. E I a stische vezeie n, sterk Iichtbrekende,
aan zuren en alkalien sterk weerstand
biedende vezels in de grondstof van het
fibrillair bindweefsel, waarvan zij de elasticiteit (het vermogen om zich na vormverandering tot de oorspronkelijke vorm
te herstellen) veroorzaken. Hebben zij in
bindweefsel de overhand, dan noemt men
dit E. bindweefsel, bijv. in banden
(lig. nuchae) en vliezen (in de slagaderwand).
Elasteise, zie Elastine.
Electief (e I i g o, uitkiezen), een voorkeur
tonend. Electieve kleuring, het verschijnsel, dat in een weefsel sommige bestanddelen een kleurstof in hogere mate
in zich opnemen dan de andere. E. resor pt i e, resorptie (zie aid.) van bepaaide bestanddelen b.v. uit de gal. E. thoracopiastiek
(zie aid.), waarbij bepaaide ribben worden
uitgekozen voor de bewerking. E. w e r k i n g,
werking uitsluitend op bepaalde delen of
in bepaaide richting.
Electrencephalografie (iyxicpcao4, de hersenen, ypcapelv, schrijven), registratie van de
electrische stromen, die in de hersenen ontstaan.
Electrisch, E. bad, bad, waardoorheen een
electrische stroom wordt geleid; worth de
anode of de cathode door de bader in
de hand genomen, dan spreekt men van
cathode- of anodebad, omdat zich
daarbij de cathode of de anode in het bad
bevindt; zijn beide electroden in het bad
dan spreekt men van bipolair E. bad.
Eiectrische hand, zie Faradische hand.
E. pensee I, uit vele dunne draden van
geel koper bestaande electrode, die in de
geneeskunst wordt gebruikt. E i e ct r ische smaa k, de metaalsmaak, die men
waarneemt, als een electrische stroom
door de mond worth geleid, door electrolyse (zie aid.) van het speeksel; bijv.
door een plaatje zink onder en een piaatje
koper op de tong te leggen, of omgekeerd,
en wel zodanig, dat de randen der plaatjes
elkander aanraken.
Electrobioscople (pEoc, leven; axonia), zien),
onderzoek met een electrische stroom, of
de dood is ingetreden.
Electrocardiogram, de kromme van de door
het hart geleverde actiestromen, opgenomen met de snaargalvanometer, welke
afwisselend met de beide handen en een
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onderbeen, of met de slok- en endeldarm
van de onderzochte lijder in verbinding is
gebracht. Syn. Kymogram. Zie ook Laevogram en Kamercomplex.
Electrocatalyse (xocTdOwatc, oplossing), de
inwerking van de galvanische stroom op
de voedingsprocessen in het zenuwstelsel,
op de samentrekking der vaten en de
voortbeweging in de lymhpvaten, waardoor gezwelien, infiltraten, exsudaten tot
verdwijnen kunnen worden gebracht, en
ook nog cataphorese (zie aid.) plaats heeft.
Electrocaustiek (xocucrax6c, brandend), e I e ctrocoag u I at i e, coagulatie (zie aid), van
weefsels door de hitte, veroorzaakt door
een diathermiestroom (zie aid.).
Electrocoagulatie (vgl. Coagulatie), het tot
stolling brengen van de inhoud van gezwelien of zweren door middel van een
electrische stroom of vonken (etincelage).
Electrocutane (c u t i s, huid) gevoeligheid,
de gevoeligheid der gevoelszenuwen voor de
electrische stroom; gebruikt men de inductiestroom, dan spreekt men van faradicutane gevoeligheid.
Electroctitie, dood (ook het ter dood brengen)
door een sterke electrische stroom.
Electrode (Oak, weg), (in de diagnostiek en
therapie) stroomgever, de beide uiteinden
van de stroomgeleider, voorzien van geisoleerde handvatsels, zodat men ze voor
onderzoek en behandeling op de huid kan
plaatsen; vgl. Anode en Cathode.
Electrodiagnostiek, aanwending van galvanische of faradische stromen tot herkenning van afwijkingen aan de spieren en
zenuwen.
Electrodiaphakie (cpa,x6c, lens), vernietiging
van de staar door diathermie (zie aid.)
(Lopez-Lacarrère).
Electro-encephalogram (irticpcaoq, hersenen), de kromme, die, op de wijze van
het electrocardiogram (zie boven), wordt geleverd door de electrische stromen, welke
door de functie der hersenen van deze uitgaan.
Electro-endoscopie (68ov, van binnen;
axotha, bezien), onderzoek van lichaamsholten met behuip van electrisch licht.
Electrogymnastiek, verwekking van spiersamentrekkingen door middel van electrische prikkeling.
Electrohomoeopathie, een vorm van kwakzalverij, bedacht door graaf Cesare Matt e i, waarbij worth gewerkt met vloeistoffen, die met electriciteit niets te maken
hebben, en welke verschillende plantenstoffen bevatten: vgl. Complexhomoeopathie.
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Electrolepsie (A.7)4) cc, aanval) = chorea
electrica, zie aid.
Electrolyse (AOcnc, opiossing), de scheikundige werking van de gaivanische stroom,
waardoor samengestelde lichamen in hun
elementaire bestanddelen worden ontbonden; in de geneeskunde toegepast tot het
verwoesten van wratten en gezwellen, o.a.
door middel van de electropunctuur (zie aid.).
Electromagnetische therapie, toepassing
van de electromagneet (een stuk week ijzer,
omwonden met geisoleerd draad, dat een
electrische stroom geleidt) voor geneeskundige doeleinden, voor algemene behandeling of tot verwijdering van ijzerspiinters
uit het oog.
Electrometer, toestel om de sterkte van een
electrische lading te meten.
Electromotorische punten (R e m a k), punten van waaruit de electrische prikkeling van
zenuwen en spieren het best gelukt.
Electropathologie, de leer der ziekelijke afwijkingen in de uitwerking van electrische
stromen op het lichaam, en van de ziekten,
door sterke stromen en bliksem veroorzaakt.
Electrophorese (epepeiv, voeren), zie !ontophorese.
Electropyrexie (vgl. Pyrexia), het teweegbrengen van verhoging der lichaamswarmte
door middel van een electrisch toestel (korte
golf, diathermie).
Electroshock, een shock (zie aid.) door middel van een electrische stroom ter behandeling van schizophrenie enz.
Electrotherapie, geneeskundige toepassing
der electriciteit.
ElectrOtonus (Pfluge r), verandering van
de electrische prikkelbaarheid en het geleidingsvermogen der zenuwen en spieren,
ais een constante electrische stroom er
doorheen gaat. In het gebied der anode
is de prikkelbaarheid verminderd (a nele ct Nit o n us), in het gebied der cathode
verhoogd (cate I e ct rOton us); vgl. Zuckungsgesetz. Bij het openen van de stroom
slaan de beide vormen van electrotonus in
hun tegengestelde om.
Electuirium (kAetwc6v, wat men in de
mond laat uiteenvallen; van badzco, uitlikken) (in het Duits verbasterd tot Latwerge), likkepot; een mengsel van siroop
en vruchtenmoes, waarin een geneesmiddel
wordt toegediend.
Eleirdine (EAatov, olie), eiwitachtige stof, van
olieachtige geaardheid in het stratum lucidum der huid; waarschijnlijk keratohyaline, zie ald. (Ranvier).
Elementair (e I e m e n t u m, grondstof; overdrachtelijk grondvoorwaarde, grondslag),

Eliminatie

wat tot de grondvoorwaarden of grondslagen behoort. Elementaire functies
de meest algemene, voor het bestaan meest
nodige verrichtingen, zoals assimilatie, deling, overerving. E. korreltjes, kleinste
korreltjes in het bloedplasma. E. organism e n, cellen.
Elementarkiirnchen (D.,) elementaire korreltjes, uiterst kleine korreltjes in het
bloedplasma, afkomstig van vergane bloedplaatjes en witte bloedlichaampjes, ook wel
vetdeeltjes.
Elementarkiirperchen (D.), ronde korreltjes
ter grootte van 1/6 v., die voor de verwekkers
van pokken, mazelen, lyssa, enz. zijn aangezien. (H. Paschen, zie Aanhangsel).
Elephantiasis (Arabum) (olifantsziekte; A r ab u m, „der Arabieren"; dit heeft betrekking
op de Arabische schrijvers, die de ziekte beschreven hebben; vgl. Elephantiasis Graecorum en Lepra); pachydermie (dikhuidigheld), wanstaltige verdikking van sommige
lichaamsdelen, zowel van de huid als van de
daaronder liggende weefsels door plaatselijke
stoornissen (bijv. chronische celweefselontsteking, ontsteking van aderen of lymphvaten, wondroos, waterzucht), sours door
filaria veroorzaakt (E. filarienn e). Voornl.
aan de uitwendige geslachtsdelen en de
benen, vandaar de namen olifantspoot,
elephantopus, bucnemie, dal fil, hypersarcosis, barbadosbeen, cochinbeen, „roosbeen"
van Suriname. Naarmate de oppervlakte glad
of hobbelig is, spreekt men van E. laevis s.
glabra en E. tuberOsa s. verrucOsa.
Verdere synonymen: Spargosis fibro-areolaris, Sarcoma mucosum, Mal de Cayenne. E.
congenitas.molliss.neurofibromatOsa s.teleangiectOdes,zak-ofgezwelvormige verdikkingen der huid door groei
van aangeboren moedervlekken; zeer vaatrijk, vaak met neuromata samengaande;
niet zelden ontstaan hierdoor slappe huidzakken; vgl. Dermatolysis. E. G rae cO r u m,
iXecponnicanq, der Griekse schrijvers =
lepra (Arabum). E. scle rOti ca = sclerema. E. s y p h i I it i ca = syphiloma hypertrophicum.
Elephantoid fever (Eng.), aanvallen van koorts
bij elephantiasis.
Elevateur (Fr., opheffer), = ecarteur, ooglidhouder.
ElevatOrium (e leva r e, opheffen), hefboom,
instrument met afgeronde kanten, om
zonder beschadiging het beenvlies van het
been los te maken; verder, instrument om
de geknikte baarmoeder op te richten; syn.
elevator, dat ook „opheffer" betekent
(zie Musculus).
Eliminatie (e I i m i n at i o, verwijdering uit

Ellipsoide gewricht

• ■■■

160 ...NI

het huis), verwijdering, afzondering uit het
Iichaam.
Ellipsoide gewricht, gewricht, waarvan de
gewrichtsvlakten delen van ellipsoide oppervlakken zijn, dus in verschillende richtingen
een ongelijke graad van kromming bezitten,
bijv. het gewricht tussen radius en ulna en
handwortel; syn. condylarthrose.
Elliptocyten, elliptische rode bloedlichaampjes.
Elliptocytose, bloed met elliptische rode
bloedlichaampjes. Zie Ovalocytose.
Elongitio colli (Lat., verlenging van de
hals), ziekelijke verlenging van het collum
uteri.
El-tor-bacillus, vgl. Vibrio El Tor.
Eluaat (exAOco, bevrijden), in de chemie: wat
men verkrijgt door uitwassen : eluere n,
elutie.
Elytritis (EAuTpov, omhulsel, schede) = colpitis (zie ald.).
ElytroblennorrhOea, etterige uitvloeiing uit
de schede.
Elytrocele, vgl. Hernia vaginalis.
Elytroplastiek (nAccaTuch Texv4), vormkunst), operatic tot het aanvullen van ontbrekende gedeelten in de schedewand.
ElytroptOse (77r6aLq, het vallen), prolapsus
vaginae (zie ald.).
Elytrorrhagie (frhyvvv.t, scheuren), bloeding
in de schede.
Elytrorrhaphie (PdurTo), naaien), kunstmatige
vernauwing der schede tot genezing van
uitzakken van de baarmoeder of de schedewand ; syn. colporrhaphie.
Elytrotomie (Tog, snede), doorsnijding van
de voor- of achterwand der schede.
Emaciatio (Lat.), vermagering.
Email, tandglazuur, de harde dekiaag der
tandkroon, bestaande uit de emailvezels
of -prisma's en een tussenstof, die deze
aan eikander doet kliven; syn. substantia
vitrea, encauston, substantia adamantina.
Emanitie (e m a n at i o); uitvloeiing, in engere
zin de radioactieve gassen, die ontstaan
door de ontbinding van radium, actinium,
thorium, andere iichamen „genduceerd
radio-actief" kunnen maken en waarvan
ook in de geneeskunde gebruik wordt gemaakt. E. prae p a rat e n, stoffen, die uit
het neerslag van emanatie bevattende wateren worden gewonnen; vgl. Radiogeen.
EmanatOrium, toestel of vertrek voor het
inademen van emanatie.
Emanosal, plaatjes, doortrokken van radiumemanatie.
Emansio mensium (Lat.), het uitblijven der
maandstonden; vgl. Amenorrhoea.
Emasculitio (Lat.), ontmanning door verwij-
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dering van uitwendige geslachtsdelen bij
eunuchen en slopzen; vgl. Castratio.
d'Emblee (Fr.), ineens; vgl. Bubon, Delire,
Syphilis, Tertiarismus.
Embolectomie (bcrev,vcd, uitsnijden), operatieve verwijdering van een embolus
(Key).
EmbOlia, embolle, de toestand, veroorzaakt
door een embolus, zie ald. E. pa rad Oxa
(zie Paradox), embolie, veroorzaakt door een
embolus die, doordat zich een opening in
het tussenschot van het hart bevindt, uit de
lichaamsaderen in de lichaamsslagaderen of
uit het linker hart in de longslagaderen is
geraakt (Z a h n).
Embo(lo)lalie, embolophrasie, de gewoonte
om woorden zonder zin of betekenis tussen
het spreken door to gebruiken (K u s s m a u I).
Embolus ( g v.(3oXoc, g lif3oXov, wig en dergl.),
1. (in de ziektekunde) vaatprop, een vormsei, dat met de bloedstroom medegevoerd, in kleine slagaderen of haarvaten
blijft steken; het kan zijn een stukje van
een verweekt bloedstolsel (thrombus), of
een deeltje van een gezwel, een echinococcusblaas, een vetdruppel, pigment, een
luchtbel; de embolus kan ziektekiemen bevatten (besmettelijke embolus). De toestand, door een embolus veroorzaakt (infarct, metastatisch absces, gele hersenver
weking, enz.) heet emboli e. Het bijv.
nw. is embOlisc h, bijv. embolisch versterf. 2. (in de ontleedkunde) = nucleus
emboliformis (zie ald.).
Embrocitio (Wpoxi)), vochtige omsiag.
Embryo (Wpuov), de vrucht (het zich ontwikkelende kind), tot het einde van de
derde maand; vgl. Foetus.
Embryocardie (xocpaioc, hart) (H u c h a r d),
een rhythmus der hartwerking, waarbij
(evenals bij de foetus) de eerste en tweede
harttoon even luid zijn, even lang duren,
en door lange pozen (intervallen) gescheiden
zijn. Meestal bestaat tegelijkertijd pycnocardie; zo niet, dan wordt dit E. dissociee
genoemd.
Embryogenie, ontstaan en ontwikkeiing van
het embryo.
Embryologic, ontwikkelingsgeschiedenis van
het embryo.
Embry6ma, = teratoied gezwel (zie ald.),
met name in de nieren, de eierstokken en
de zaadballen. Zie ook Wilm s, Aanhangsel.
Embryonaal, tot het embryo behorend. E.
bind wee fs e I, geleiweefsel; bij hogere
dieren na de geboorte alleen in de navelstreng (gelei van W h a rt o n), en het glaslichaam van het oog. E. schil d, embry on a l e v l e k, = area germinativa.
Embryoplastisch (TcAciazco, vormen), aandui-

Embryotomfe

— 161

ding van weefsels, gezwellen, enz., waarvan
de bestanddelen een embryonaal karakter
dragen.
Embryotomie, het in stukken snijden van de
vrucht, als deze in haar geheel niet zonder
gevaar voor de moeder geboren kan worden;
syn. embryulkie (misschien van gAxer.v,
trekken, sleuren), exenteratio, decapitatio.
Embryotemon, een troebeling van het hoornvlies van het pasgeboren kind, overeenkomende met het gerontoxon (zie aid.).
Embryotrophe voedingsstoffen, die rechtstreeks door het chorion-epithelium uit het
moederiichaam op het embryo overgaan.
Emesis (1v.ecrt.c), braking; syn. vomitus.
Emetica, nl. re m e d i a, braakmiddelen.
Emetismus, vergiftiging met emetine of met
ipecacuanha.
Emigritio (Lat.), uittocht. E. van de bloedlichaampjes uit de bioedvaten = diapedesis.
E. ext erna (Lat., ext ernu s, buitenwaarts)
de beweging van een ei uit een eierstok
naar de trompet van de andere zijde.
Eminens costarium (L u s c h k a) = processus
uncinatus, zie ald.
Eminentia (Lat.), uitstekend deel. E. a r c u at a
(boogvormig), verhevenheid op de voorzijde
der pars mastoidea van het siaapbeen. E. capitata, = capitulum humeri. E. col lateril is (M e c ke I i i), verheffing van de
bodem van de achter- en benedenhoorn
van de zijkamers der hersenen, beantwoordend aan de diep naar binnen dringende
fissura collateralis. E. c r u ci it a, kruisvormige verhevenheid aan de binnenviakte
van het achterhoofdsbeen. E. i I i o-p e ct In ea, lijnvormige verhevenheid op de overgang tussen schaam- en darmbeen. E. i nte rco n d y loid ea, verheffing midden tussen de beide gewrichtsviakten der condyii
tibiae. E. medians ventriculi IV., op
de bodem der ruitvormige groeve ter weerszijden van de middellijn. E. q uad rig 6m in a, Syn. Corpus quadrigeminum, zie aid.
Emissaria Santorini (e m i t t o, uitzenden), de
aderen, die het bioed uit de schedeihoite
wegvoeren, en in fijne kanaien, door de
schedelbeenderen heen naar de aderen van
de schedeiopperviakte lopen; de voornaamste zijn: Emissarium foraminis iaceri,
E. parietale, E. mastoideum, E. condyloideum, E. occipitaie.
EmmenagOga ( g v.v.71vog, maandelijks; Ocycoy6c, brengend), nl. remedia, middelen, die
de maandstonden bevorderen.
Emmetropie ( g t.i.tke-cpoq, in de juiste maat;
64), oog), normale brekingstoestand van
het oog, waarbij evenwijdige stralen, die
het oog treffen, in het netviies samenkomen;
tegenstelling: ametropie (Do n d ers).

Empfricut
Emmetropisatie (Strau b), de wording van
de normale brekingstoestand.
Emollientia (Lat.), verwekende middeien,
die ten doe) hebben de huid, de siijmviiezen
en verharde weefsels weker te maken.
Emotie (e m of i o, beweging), gemoedsbeweging. E.-dyspepsle (0. Rosenbach),
spijsverteringsstoornissen na gemoedsbewegingen. E.-ne u rOse (0. Berger), zenuwaandoening door hevige gemoedsbeweging.
Emotief, emotioneel, tot gemoedsbeweging
geneigd, door gemoedsbeweging veroorzaakt.
Emotiviteit, neiging tot ongegronde veranderingen van stemming, verhoogde prikkelbaarheid van het gemoed.
Empasma (gprocapc), strooipoeder.
Empitement (Fr., van pate, deeg), deegachtige zwelling.
Emphrixis (glicppoct,c), verstopping van de
vaten, de huidporien, enz.
Emphysema (itupixrvoc, het opgebiazen
zijn), emphyseem, de toestand, waarin het
interstitieel bindweefsel van een orgaan
door lucht of gassen is opgezet; zonder nadere aanduiding wordt long-emphysema bedoeld. Dit bestaat in overmatige rekking
van de longblaasjes (voiumen puimonis
auctum) en scheuring van hun wanden,
waardoor grote ruimten ontstaan (E. b u II Os u m). Syn. Vanishing lung (Eng., verdwijnende long). Het emphyseem is s u b s t a ntieel (essentieel, vesicuiair, idiopathisch),
ontstaat dan door aangeboren of verkregen zwakte van de elastische vezelen (ouderdom, siepende bronchitis, veelvuldige sterke inspanning bij de uitademing) en is
dan over de geheie long verspreid; Of het is
vi cari e rend (secundair) d.i. in de plaats
tredend, nl. als door het vervallen van de
ademhaiingswerkzaamheid van een deel der
long andere deien te sterk worden in besiag
genomen. Ook kan E. ontstaan door verwonding of rotting (gangraena); in beide
laatste gevallen dringt lucht in het inte rst itiele weefsel (interstitieel E.). E.
capiti s, ophciping van lucht tussen het
beenviies van de schedel en de weke deien
bij verwonding van lucht bevattende beenderen (zeefbeen, tepelbeen, voorhoofdsbeen, enz.). E. subcutineu m, huidemphyseem, ontstaande doordat lucht onder
de huid dringt ten gevoige van abnormaie
samenhang tussen de luchtwegen of de
endeldarm met het celweefsel der huid;
bijv. na steekwonden, die tot in de long doorgedrongen zijn, of na te hevig persen bij
barende vrouwen. E. vaginae, vgl. Colpohyperplasia cystica.
Empiricus, zie Empirismus.
11
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Empirisch (iv.TrapEoc, ervaring), op ondervinding en proefneming, niet op berekening,
redenering of theorie berustend.
Empirismus, 1. (in de wijsbegeerte) de opvatting, dat alle kennis en alle voorstellingen van ervaring afkomstig zijn; vgl.
Nativismus, Sensualismus. 2. (in de geneeskunde) een behandeling, die uitsluitend op
ondervinding berust; dikwijls met de bijkomende betekenis van ruw, onwetenschappelijk behandelen, kwakzalverij (vroeger heette de kwakzalver, thans ook nog
de onbevoegde veearts empiricus).
Emplastrum, pleister.
Empodistokoimesis (ivoToKw, verhinderen;
xotv,cfcco, inslapen), het moeilijk inslapen
(Lechner).
EmprosthOtonus (iv.npo606-covoc, naar voren
gespannen), een vorm van tetanus (zie aid.),
waarbij het lichaam naar voren gekromd
is door kramp der buigspieren; vgl. Opisthotonos (A r et ai os).
Empyeemvingers, zwelling van de einden
der derde vingerkootjes bij lijders aan empyema (zie aid.), en andere aandoeningen der
ademhalingswerktuigen; syn. trommelstokvingers.
Empyerna (iv.nkilcc, inwendige etterige
zweer; H i p pocrates), empyeem, etterophoping in een lichaamsholte; zonder
nadere bijvoeging wordt bedoeld in de
borstholte (pyothorax); verder heeft men
E. a rt i c u l i (gewrichtsettering, synovitis acuta suppurativa), sinus m axillaris,
proc. mastoidei, pericirdii, ventriculi cerebri, enz. E. necessitatis
(n ecess i t as, noodzakelijkheid), tot ingrijpen dwingend, nl. een reeds op 't punt
van doorbreken staand empyeem. E. p u !sans, kloppend empyeem, waarbij de bewegingen van het hart of van een slagaderbreuk zich onder bepaalde omstandigheden
voortplanten op de ettermassa.
Empyesis (iv.thrlat,c), verettering. E. 6 c u I i,
= hypopyon (zie aid.).
Empyocele, etterbreuk, etterbuil.
EmpyOmphalos (Ov.cpca65, navel,) etterende
navel.
Empyreumatisch (ivorupetico, in brand steken), alles wat door droge destillatie van
organische stoffen worth gewonnen en een
brandige reuk of smaak heeft.
Emalsio, vloeistof, waarin een andere, daarin
niet mengbare vloeistof (e m u i g ens) fijnverdeeld is; schudmixtuur.
Emundantia (emund o, reinigen; ni. remedia), reinigende middelen, zoals afvoer- en
braakmiddelen.
Enantheem (&v, binnen; av,9-tilloc, het bloeien;
naar de bouw van het woord exantheem
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gevormd), inwendige uitslag, uitslag op
slijmvliezen, bijv. de vlekken van Koplik
(zie Aanhangsel).
EnarthrOsis, nootgewricht; vgl. Arthrodia.
En breloque (Fr., ais snuisterijen), zie Berlockdermatitis.
Enc.inthis (iyxavaic), caruncula lacrimalis, de
wratachtige verhevenheid in de binnenooghoek (xocv.0.6c), gezwel der caruncula
lacrimalis; vgl. Epicanthis.
Encathisma (xce,&*,), zitten), zitbad; syn.
insessus.
Enciuma (gyxccutioc), brandwond.
Encatiston (gyxocuo-roc, ingebrand), het tandgiazuur; zie Email.
Encephalasthenie (iyxicpcAoc, in het hoofd
zich bevindend, de hersenen; &, priv.;
a,Divoc, kracht) = cerebrasthenie (zie aid.).
Encephalitis, (primaire) hersenontsteking,
een meestal als gevolg van infectieziekten
ontstaande, met koorts gepaard gaande
ziekte, vooral op kinderlijke leeftijd. Zijn het
ruggemerg of de hersenviiezen erbij betrokken, dan spreekt men van encephalomyelitis, meningoencephalitis; vgl. Pollencephalitis. E. i n fin t u m, acute cerebrale
kinderverlamming. E. let ha rg i ca (vgl.
Lethargie), een dikwijls met toenemende
siaapzucht gepaard gaande, vaak dodelijke
ziekte, die tijdens griepepidemieen vaak
voorkomt; vgl. Nona. E. postvacci n al is,
E., weike in enkele gevallen na de koepokinenting voorkomt. E. toxoplasmatica,
E. veroorzaakt door de parasiet toxoplasma.
Encephalocele (xi al , breuk), hersenbreuk,
aangeboren uitstulping van de hersenviiezen
door een opening in of tussen de schedelbeenderen; bevat de breuk alleen water,
danheetzijhydromeningocele,hydrocephalus herniOsus; bevat zij ook
hersendelen, dan heet zij hydren ce p h aI o ce le.
Encephalogram, zie Electro-encephalogram.
Encephaloied (--ciallc, gelijkend), oude benaming voor carcinoma meduilare (zie aid.).
Encephalol#se (Xi5crt,c, losmaking), trepanatie
(zie aid.) met het does om de hersendruk
to verminderen.
Encephalomalacie (.toacexEot, weekheid), hersenverweki ng, versterf der hersenzeifstandigheid, gevolgd door verweking (colliquatienecrose) en soms vervioeiing van het weefsel.
Onderscheiden in rod e verweking, E.
rubra s. haemorrhigica, met overvioedige bioeding in het weefsel, vooral
in de schors; gele verweking, E. I ti te a, na
omzetting van het bloed door vorming van
pigmentdeeitjes en sterke vettige ontaarding
(vgl. Plaques jaunes), en w itte verweking,
E. al b a, hetzij primair, indien de bloeding
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gering is, of secundair uit gele verweking
ontstaan na verdere opsiorping der bloedkleurstof en vorming van witte ontledingsproducten der zenuw-elementen. Ten slotte
ontstaan uit de verweking grijze littekens
of cysten (zie aid.). De verschijnseien der
verweking gelijken veel op die van hersenbioeding (vgl. Apoplexia cerebri).
Encephalomeningocele, encephaioceie, waar
bij de hersenviiezen uitpuilen.
Encephalomyelitis d i s s e m i n a t a, ontsteking op verspreide plaatsen van de hersenen
en het ruggemerg.
Encephalon, hersenen.
Encephalopithia (Trck,&oc, het Iijden), hersenziekte. E. sat u r n i n a, hersenaandoening bij slepende loodvergiftiging, met stuipen, blindheid, ijiende hallucinaties of gedrukte gemoedstoestand met haiiucinaties
en vervolgingswaanzin.
Encheiresis (incetgatc),handgreep.
EnchondrOma (ivzov8p6o), van iv en xovap6q,
in kraakbeen veranderen), kraakbeengezwel ; vgl. Chondroma.
Enclavement (Fr.) (inklemming, insiuiting),
1. het onwrikbaar vastzitten van het kinderhoofd in het bekken. 2. inklemming van de
zwangere, achterover gebogen baarmoeder
in het kleine bekken. 3. bij een beenbreuk
het onbeweegiijk ingedrongen zijn van het
&le breukstuk in de mergholte van het
andere; vgl. Invaginatie.
Encoprese (x6npo5, drek), defaecatie in de
kiederen of in bed. Vgi. Enuresis.
En coulee (Fr., in een straaitje), naam voor
streepvormige huidontsteking in een vorm
aisof er stralen tangs de huid zijn gedropen.
Encranius (xpocvtov, schedel), een misgeboorte, feitelijk een tweede vrucht (parasiet) in de schedel van de uitgegroeide
vrucht (autosiet); vgl. Engastricus.
Encysteren, het zich omgeven met een
kapsei.
Endadelphus (ivaov, binnen; dc8eXcp6q, broeder) dubbelmonster, waarvan het ene
(accessoire, bijkomstige) lichaam siechts een
gezwel is van of in het hoofdlichaam; vgl.
Encranius.
Endangiltis, ontsteking van de binnenlaag
(intima) der bioedvaten; vgl. Endarteriitis,
Endophlebitis.
Endaortitis, ontsteking van de binnenlaag
(tunica intima) der aorta.
Endarteriitis, ontsteking van de tunica intima der siagaderen. E. ch rOn ica defOrm a n s, vgl. Atheroma arteriale, Arterioscierose. E. obliterans (oblitero, uitwissen), iangzamerhand toenemende verdikking der intima van middeimatige en
kleine siagaderen, zodat deze nauwer
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worden en dichtgroeien. Juister is: thromboarteriitis obliterans, zie aid. E.syphilitica
(H e u b n e r), syphilitische ontsteking, eerst
van de binnenlaag, dan van de overige
lagen van siagaderen, in bepaaide gebieden
vooral in de hersenen, met ais gevolg belangrijke vernauwing der vaten en schrompeling van het door deze vaten voorziene
weefsel.
Endemic (gv8.11.toq, inheems), een binnen een
bepaaid gebied biijvend heersende ziekte,
weike zich echter soms buiten dat gebied
kan verspreiden en dan tot epidemie wordt,
bijv. de cholera in de Gangesdelta. Vgi.
Epidemic.
Endemische buiienziekte, = Aleppobuil (zie
aid.).
Endermial (iv en 8ep.oc, huid), in de huid
dringend, bijv. een inspuiting. Ende rmale methode, in onbruik geraakte
methode om geneesmiddelen, ter bereiking
van plaatselijke of aigemene werkingen, te
brengen op de (door een trekpieister) ontblote lederhuid.
Endesmial (iv en 8scrithc, band), binnen het
bindweefsel.
Endo (verkorting van Endo-voedingsbodem,
genoemd naar de uitvinder, de japanse
bacterioloog E n d o; agar, waaraan is toegevoegd 100 /o soda-opiossing, melksuiker,
alcohoiische fuchsine-oplossing, 10,/o natriumsulfiet-opiossing), door E. aangegeven
kweekbodem voor coli-, typhus- en paratyphusbacilien. E. tabietten, tabietten, die
men aan neutrale agar toevoegt om E ndokweekbodems te bereiden.
Endo- (gvaov, binnen), voorvoegsel, zie ook
Ento.
Endobronchiale operatic, op geieide van de
bronchoscoop binnen de bronchi.
Endobronchoscopie, zie Bronchoscopie.
Endocardiographie (xapatcc, hart) (C h a uveau en Marcy), optekening van de
hartbeweging van dieren door middel van
sonden, die in de vier holten van het hart
worden gebracht.
Endocarditis, ontsteking van het binnenbekleedsel van het hart, d.i. bijna steeds van
de hartkieppen (E. va I v u li r i s). E. ben Ig n a, = E. verrucosa. E. chord 5. I i s (c h o rd a, koord), ontsteking der peesdraden van
de kieppen. E. fibrOsa (retrahens),
ontstaat uit acute E. verrucosa of heeft
terstond een siepend karakter; hierbij
vormt zich een hard, vezelig littekenweefsel,
dat door zich te verdikken en samen te
trekken kiepgebreken doet ontstaan. E.
I ent a, met langzaam (maanden lang) verloop. E. m a I ig n a, = E. ulcerosa. E. real rr e n s, herhaaldelijk opnieuw zich verhef-
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fende endocarditis. E. u Ice r 6 s a, (u I c u s,
zweer), kwaadaardig zwerende E., meestal
een verschijnsel van algemene sepsis, bijv.
bij kraamvrouwenkoorts (E. ulcerosa mycotica); door etterige ontsteking der aangedane gedeelten vormen zich zweren, waardoor diepe gaten in de kleppen en het
spiervlees kunnen ontstaan; vaak dodelijk.
E. ventriculari s, ontsteking van het
binnenbekleedsel der kamers. E. v e rr u cos a, wrattige, goedaardige E., waarbij,
meestal ten gevolge van een acute ziekte,
vooral gewrichtsrheumatisme, grijze of
geelachtig grijze of roodachtige, soms gesteelde wratten tot de grootte van een
boon ontstaan, meestal op de randen der
kleppen, doch ook op de peesdraden, de
klepspieren en de binnenwand van het hart.
Endocardium, het binnenbekleedsel van het
hart; vaak verkeerdelijk geschreven end oc a rd, in slechte navolging van het Duits.
Endocervicitis, ontsteking van het slijmvlies
van de hals der baarmoeder.
Endochondraal, binnen in kraakbeen.
EndochOrion, het binnenste blad van het
chorion.
Endocolpitis (x6XTroc, schede), ontsteking van
het slijmvlies der schede.
Endocranitis (xpceviov, schedel), = pachymeningitis externa (zie aid.).
Endocrinium, het buitenste blad der dura
mater cerebri, het binnenbekleedsel der
schedelholte.
Endocrine kiieren (xptvo), scheiden, afscheiden), kiieren met inwendige afscheiding.
Endocrinologie, kennis van de endocrine
kiieren en hun verrichtingen en van de
afwijkingen daarvan.
Endo-enzym, enzym, dat binnen de cel, die
het voortbrengt, besioten biijft; tegenstelling van ecto-enzym.
Endogeen, in het binnenste ontstaande.
Endogene ceivorming, het ontstaan
van dochtercellen in een moedercel. E.
urin ezu u r, urinezuur, dat door het
lichaam wordt gevormd en in de urine komt,
zonder dat purinestoffen worden toegevoerd, dus door uiteenvallen der ceikernen.
Endogene sporen, endosporen, zie aid.
Ook op erfeiijke aanieg berustend, b.v.
E. melancholie.
Endoglobulair (g I o b u I u s, bolletje, bloedlichaampje), zich bevindend binnen in een
rood bloedlichaampje; bijv. maiariaparasieten.
Endolaryngeaal (deze schrijfwijze is gebruikelijk, doch laryngaal ware juister), binnen
het strottenhoofd; bijv. een operatie, die
in het strottenhoofd wordt verricht zonder
het van buiten to openen.

Endoplasma
..................................

Endolimax nana, een onschadelijke amoebe,
die bij de mens voorkomt.
Endolymphe, binnenvocht, het vocht, dat
zich in het vliezige iabyrint bevindt (labyrintvocht).
Endolysinen, bacterie-lysinen, die uit de
leucocyten afkomstig zijn.
Endometrilima, endometriosis, gezwel,
resp. gezweivorming in de buikorganen en de
buikwand, in bouw overeenkomende met
het endometrium (zie aid.).
EndometriOsis interna, woekering van het
endometriumweefsel binnen de baarmoeder of de trompet; heeft zij elders piaats,
dan heet dit E. externa (Sampson).
Endometritis (v.irrpcc, baarmoeder), ontsteking van het baarmoedersiijmviies; onderscheiden in E. cervi ca I is (in de hals
der baarmoeder) en E. cO rporis (in het
lichaam). E. decidualis catarrhalis,
= hydrorrhoea gravidarum (zie aid.). E.
decidualis polypOsa, ontaarding der
decidua vera (zie aid.), onder vorming van
vele kieine poiypen, met miskraam tot
gevolg. E. dissecans s. exfoliativa; vgl.
Dysmenorrhoea membranacea. E. f u n g 6s a,
zwammige E., met woekering van het gehele
slijmvlies. E. g land u I a, r i s, E. met woekering der kiieren. E. placentaris hypertr6ph i ca, vgl. Placentitis. E. puerpe riI i s, bij kraambesmetting (E. putrida, septica,
diphtheritica).
Endometrium, het slijmvlies der baarmoeder.
Praeg ravide E., zie Praegravide.
Endomifsium (v.i5c, spier) = perimysium
internum.
Endonasial, binnen de neus (vgl. Endolaryngeaal).
Endoneuraal, binnen in een zenuw.
Endoneurium, bindweefsel binnen de zenuwen, tussen de vezeis, perineurium internum; vgl. Epineurium.
Endoparasieten, entozoa en endophyten, dierlijke en piantaardige parasieten, die in het
binnenste van de gastheer leven; tegenst.
ectoparasieten.
Endopauze, stagnatie van het bloed in demilt, waardoor het lecithine kan worden
aangetast door een ferment, lecithinase, en
veranderd in lysolecithine.
Endophlebitis (p) 4, ader), ontsteking van
de binnenlaag (intima) der aderen.
Endophtten, piantaardige endoparasieten (zie
aid.).
Endophytisch, wat zich ontwikkelt in de
organen.
Endoplasma, binnenpiasma, het hoofdbestanddeel van het protoplasma, zachter
van hoedanigheid dan het ectopiasma (zie
aid.), indien het protopiasma dit bezit.
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Endoresectie, verwijdering der prostaat van
de binnenzijde der blaas ult.
Endorotatie (Lat., rot at i o, draaiing), binnenwaartsdraai ing.
End6rrachis (gcxt.c, ruggegraat), de binnenste laag van het harde ruggemergvlies, tevens
binnenbekleding van het ruggemergkanaal.
EndosalpingiOsis, endometriosis (zie ald.),
waarbij zich kiierbuizen, bekieed met tuba
(saipinx-) epithelium, in het endometrium
bevinden.
Endoscoop (axonico, bezien), toestel om de
urinebuis, de blaas, de endeldarm enz. van
binnen te verlichten en te onderzoeken.
Endoscopfe, het onderzoek met de endoscoop.
Endosfet = endoparasiet, zie aid.
EndosmOse, osmose (zie aid.) van buiten naar
binnen.
Endosporen, sporen (zie aid.), die zich —
gelijk doorgaans het gevai is — binnen in
de bacteriecel vormen; tegenstelling van
arthrosporen.
Endostethoscoop (vgl. Stethoscoop), toestel
om te auscuiteren van binnen uit, bestaande uit een slokdarmsonde of een
maaghevel met het ooruiteinde van een
stethoscoop aan het boveneinde.
EndOstium (6aTiov, been), binnenbeenvlies,
de dunne bag bindweefsei, welke het merg
der pijpbeenderen omgeeft of de cellen bekieedt van de processus mastoideus. Syn.
Endost, Periostium internum.
Endotheelverschijnsel, = verschijnsel van
Rum pel-Leed e (zie Aanhangsel), dat zo
wordt genoemd omdat het wordt toegeschreven aan verhoogde doorgankelijkheid
van het vaat-endothelium.
Endothelioqten, = histiocyten, zie aid.
Endothelio-leucocytaire recidiverende meningitis, een goedaardige M. met behaive
lymphocyten en polynucleaire leucocyten
een aantal zeer grote, op endothelium geIijkende leucocyten in het cerebrospinale
vocht, zonder aantoonbare microOrganismen
(Mollaret).
Endothelioma, mesotheliaal gezwel, uitgaand van het endothelium der iymphvaten,
Iymphspleten, bloedvaten en weiviiezen;
syn. (lymph-) angiosarcoom, endotheliumkanker; vgl. Mesothelioma, Perithelioma.
E. ad i pcis u m, = canthoma. E. cy I i nd rom at Os u m, vgl. Cylindroma. E. tuberosum colloid es, = lymphangioma
tuberosum multiplex.
EndotheliOse, veelvuldig voorkomen van
endothelia in exsudaten, enz.
Endothelium (voor de afleiding zie Epithelium), de cellenlaag, welke de binnenzijde van
bloedvaten, lymphruimten, lichaamsholten
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bekieedt. E. camerae anteriOris, de
bekleding van de achtervlakte van het
hoornviies, van het vlies van D es ce m et of
Demours.
Endotheliumkanker, zie Endothelioma.
Endothrix (0. pEE, haar), zwam, die haar sporen
binnen in de haarschachten vormt, bij
tinea.
Endotine (G ordo n), de werkende stof van
Koc h's „Alttuberkulin", ontdaan van vergiftige eiwitstoffen.
Endotoxinen, binnenvergiften, die zich in het
lichaam van bacterien bevinden, en door
deze eerst na hun afsterven worden losgelaten. Vgl. Exotoxi nen.
Endoveneus, = intraveneus.
Enema (gveti.a, het naar binnen gezondene),
lavement, ciysteer.
Energeet (ivepyica, werkzaam zijn; 0. R osen bac h, 1909), de kleinste hoeveelheid
protoplasma, welke tot leveren, opnemen,
afgeven of omzetten van arbeidsvermogen
in staat is, en dus de eenheid vormt, waaruit
de cellen en weefsels als verrichtende
organen zijn opgebouwd.
Energetica, de leer van het arbeidsvermogen
en de omzettingen er van. In 't bijzonder
1. die richting in de natuur-wijsbegeerte
(0 stwa I d, Helm e.a.), welke het arbeidsvermogen als het enig bestaande, als grondslag voor de gehele natuurbeschouwing
opvat. 2. de leer van de lichamelijke (somatische) bedrijfsinrichting. (0. R os en b a c h),
ni. van de vorming, het opnemen, de omzetting en het afgeven van voor het leven kenmerkende vormen van arbeidsvermogen.
Energetopathologie (0. Rosen bach), de
opvatting der ziekten als stoornissen in de
energetica van ziel en lichaam.
Energie-quotient, zie H e u b n e r, Aanhangsel.
Enervitie (e en nervu s), 1. uitputting, ontzenuwing, 2. neurectomie.
Engagement (Fr.), het neerdalen van de
kinderschedel in het kieine bekken; vgl.
Degagement.
Engistrius (&v en ycco-p, buik), een misgeboorte, feiteiijk een tweede vrucht, die als
parasiet, omgeven van een zak, in de buikholte van de uitgegroeide vrucht ligt; vlg.
Encranius.
Engorgement mesenterique (Fr.), darmverstopping.
Engouement (Fr.), opstopping, Anschoppung
(D.); vgl. Pneumonia, ook voor ophoping
van drekstoffen, incarceratio stercoralis.
Engram (kyypciwoc, het ingeschrevene), vgl.
Mneme; meerv. engrammata.
Engraphie (ypcicpew, schrijven), het ontstaan
van een engram.
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Eniciuma (gyxocuv.(x), brandwond.
Enkluston dentis (gyxtxuaToc, ingebrand),
het tandglazuur.
Enophthalmus (6cp0.046c, oog), het naar
achteren wijken van de oogbol in de oogholte, waarbij de oogleden inzinken, bij verdwijning van het vet in de oogholte, bij
verlamming van de n. sympathicus, bij
kramp der uitwendige oogspieren, na kneuzing van het oog door schrompeling van het
celweefsel achter de oogbol, ook bij schrompeling van het oog zeif (atrophia, phthisis
bulbi); tegenst. exophthalmus.
Enorchismus, vgl. Cryptorchismus.
EnostOsis (OcrreOv, been), een gezwel van
beenweefsel binnen in een been.
Enotes of enothes (&v6-r1c), vergroeiing van
het ooglid met de oogbol; vgl. Symblepharon.
Enrouement (Fr. van Lat. r a u c u s, hees),
heesheid.
Ens (Lat., het zijnde), vroeger vaak gebruikt
voor „werkzaam beginsel"; ens morb
het wezen ever ziekte.
EnsifOrmis (e n s i s, zwaard), zwaardvormig ;
zie Processus.
EntamOeba, een darmparasiet van de kiasse
der Rhizopoda. E. co I i (G rass i) in de dikke
darm bij gezonde mensen. E. d is pa r, een
onschadelijke vorm van E. dysenteriae. E.
d ys enter' ae, neemt soms de vorm aan
van E. h isto I 3s-t ca en verwekt dan de
amoebendysenterie. E. g i n g i v a l i s, b u cci I i s of dentilis in de mond bij mensen,
Iijdende aan tandcaries. E. Hart m a n n i, een
bijzondere vorm van E. dysenteriae. E.
Kartulisi (Doflein), in Egypte in etter
bij osteomyelitis der onderkaak gevonden.
E. urogenitilis (Baelz), bij ontstekingen
der urinewegen in urine en slijm gevonden.
Entelechle (ivreXixacc), bij Aristoteles
het werkzame inwendige beginsel van een
wezen, dat de grondsiag is van al diens
eigenschappen en levensuitingen.
Enteralgie (bTepov, het inwendige, de darm)
buikpijn, koliek.
Enterectomfe, uitsnijding van een stuk darm;
vgl. Resectio intestini.
Enteric fever (Eng., ingewandskoorts), bulktyphus.
Entericus, de darmen of ingewanden betreffend.
Enteritis, darmonsteking, darmcatarrh. E.
c ?-st ca chrOni ca, slepende catarrh met
vorming van kleine blaasjes in de klierzakken van het slijmvlies of de submucosa, wier uitmonding vernauwd of gesloten is. E. diphtheri ca, hevige ontsteking met vorming van pseudomembranen
(zie aid.), bij werkeiijke diphtherie van de

Enterodynfe
darm en dysenterie, ook nog bij sterke
ophoping van darminhoud bij verschillende
siepende en septische aandoeningen, bijvs
uraemie, vergiftigingen, vooral met kwikzilver. E. follicularis, darmontsteking,
waaraan de darmfolliculi (zie aid.) en de
hoopjes van Pe ye r deelnemen, weike door
verettering in zweertjes veranderen. E.
mem brana ce a, = colica mucosa (zie
aid.), Fr. entèrite glaireuse. E. nod uliris
(0 rt h), darmonsteking, waarbij de zwelling der kiiertjes een eigenaardige hobbeligheid van het darmslijmvlies teweegbrengt.
E. phlegmonOsa (submucOsa purulent a), etterige ontsteking van de darmwand. E. polyp Os a, darmcatarrh met
sterke woekering van het bindweefsel, zodat
grote uitgroeiseis worden gevormd. E.
regionalis (Lat. reg i o, streek), ontsteking
op de overgang van de dunne darm in de
dikke. E. u Ice r Os a, darmontsteking met
grote, ondiepe zweren.
Entero-anastomOsis (avoccrrOv.coatc, opening),
kunstmatige verbinding tussen twee darmstukken.
EnterObius (fhecco, leven), tegenwoordige
zooiogische benaming voor oxyuris vermicularis, zie aid. Het voorkomen van E. in
de darm wordt in Engeland enterob
s genoemd.
Enterocatarrh (H e u b n e r), darmcatarrh der
zuigelingen, in 't bijzonder bij vergiftiging
door het voedsel.
Enterocele (x41, breuk), ingewandsbreuk;
zie Hernia.
Enterocentesis (xbrrysK, het steken), het
aanprikken (punctie) van de darm.
Enterocleaner (c I e a n e r, Eng., schoonmaker), toestel tot aanwending van een clysma,
terwiji de patient in een warm bad Iigt;
„subaquaal inwendig bad" (A. Zimmer,
1912).
EnterOclysis(C a n t a n 1), Enterocl tsma (0.6at.q, het afspoelen; AVap.ce, hetgeen daartoe
gebruikt wordt, spoeiwater), darmuitspoeling ; vgl. Diaclysmose, Clysma.
EnterocOccus, zie Streptococcus faecaiis.
EnterocOel, zie Coeloma.
Enterocolitis, ontsteking van de dikke en
de dunne darm.
Enteroctste, aangeboren, van de ductus
omphaiomesentericus afkomstige cyste van
de buikwand, het darmscheii, de darm
of het bindweefsel van het bekken; syn.
enterocystoma.
Enterocystoceie, darm-blaasbreuk; breuk,
die zowel darmen ais de urinebiaas bevat.
EnterocystOma, ontstaat uit overbliffsels van
de ductus omphaiomesentericus.
Enterodynfe (686v)), pijn), = enteraigie.
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Entero-epiplocele (vgl. Epiplocele), darmnet-breuk; breuk waarin net bevat is.
Enterogeen, van de darm afkomstig, in de
darm ontstaan.
Enterograaf, toestel om de darmbewegingen
op te schrijven.
Enterohelc6sis (vgl. Helcosis), darmverzwering, darmzweren, bijv. bij typhus, dysenterie, enz.
Enterohepatocele, darm-leverbreuk; breuk
(bij embryo's), die darmen en lever bevat.
Enterokinase (Paw low), activator van een
ferment in het darmsap, dat trypsinogeen
in trypsine verandert.
Enteroliet (AS9.oc, steen), darmsteen, dreksteen; vgl. Concrement, Bezoardica, Coproliet.
Enteromerocele, = hernia femoralis.
EnteroneurOse, zenuwachtige aandoening
van de spijsverteringswerktuigen.
Enteropexis (Trigtg, het aanhechten), hechting van de darm aan de buikwand.
Enterophthisis, = Enterohelcosis.
Enteroplastiek, kunstmatig herstel van de
doorgankelijkheid van de darm bij darmvernauwing.
EnteropOlyphiag, een bacteriophaag, polyvalent tegen darmziekten.
Enteropt6sis (G lénar d) (7c-reLat.q, het vallen), afzakking der buikingewanden door
versiapping van de ingewanden en hunne
banden na uitputtende ziekten, vermagering, bevallingen; syn. splanchnoptosis; vgl.
Asthenia universalis.
Enterorrhagie (frinevuvt, barsten), darmbloeding.
EnterorrhOea, buikloop.
Enterosalivaire kringloop (s a I i v a, specksel), de kringloop van sommige stollen, die
in de darm worden opgeslorpt en met het
speeksel weder worden afgescheiden, om
dan opnieuw in de darm te geraken.
Enteroscoop, toestel tot inwendige bezichtiging van de darm.
Enterospismus, kramp van de darm. Vgl.
Gastrospasmus.
Enterosten6se, darmvernauwing.
Enterostomie (a- 6µa, mond), het aanleggen
van een kunstmatige darmfistel.
Enterotomie (rip.vo, snijden), kunstmatige
opening van de darm; Dupuytre n's
instrument hiertoe heet Enterotoo m.
Enterotribe (-rptA, het stukwrijven) (M i k uI i cz), kneustang voor de darm.
Enterotyphus, = buiktyphus.
Enteroz6a ((.7)ov, dier), dierlijke darmparasieten.
Enthelminth (iv-r6c, binnen; g Xv,tvg, worm)
ingewandsworm.

Enuresis

Ento- (6vT6c, binnen), een voorvoegsel; zie
ook Endo-.
Entoblist, = entoderm.
EntoctineifOrme (sc. os), het binnenste, wigvormige voetwortelbeen aan de binnenrand
van de voet.
Entocierm, het binnenste kiemblad, de oorsprong der vegetatieve organen (darm,
lichaamsholte, spieren, grote klieren).
Entommitisch (6v.v.cc, oog), = entoptisch.
Entonnoir crural (Fr., dijtrechter), de trechtervormige holte tussen de dijader en
het ligamentum Gimbernati.
Entoparasieten, dierlijke parasieten binnen
het lichaam.
Entophften (9uT6v, gewas), plantaardige parasieten binnen in het lichaam.
EntOptisch (Ock, het zien), binnen in het
oog liggend; entoptische verschijnselen zijn
gezichtsindrukken, uitgaande van het binnenste van het oog, bijv. de waarneming
der netvliesvaten.
Entoptoscopie, waarneming van schaduwen
binnen in het oog.
Entostema, doorbraak van een tand binnen
de rij, in de mondholte.
EntOtisch (ivr6q, binnen; ok, oor), binnen in het oor liggend; een entotisch geruis is een geruis, dat in het waarnemende
oor zelf is ontstaan.
Entoz6a (vgl. Enterozoa), dierlijke parasieten
binnen in het lichaam.
Entropie, entrOpion, entrOpium (ivrpinco,
omkeren), het naar binnen gestulpt zijn
van het ooglid, zodat de oogharen het oog
aanraken (Von Keck, 1733). E. organ icu m, organische binnenwaartskering van
het ooglid door schrompeling van het
bindvlies, ten gevolge van trachoom, blennorrhoea of diphtherie. E. spasticum s.
muscu lire, krampachtige binnenwaartskering door sterke samentrekking van
het palpebrale gedeelte van de kringspier
der oogleden.
Enucleitio (Lat. van de pit ontdoen), het
uitpellen van een gezwel, het afzetten van
een der ledematen in het gewricht. E.
bulb i, verwijdering van de oogappel
zonder oogspieren of gezichtszenuw; vgl.
Exenteratio.
Entilis (&v, in, oUov, tandvlees), kleine, bruine
gezwelletjes binnen het tandvlees. Vgl.
Epulis.
Enuresis (iv, in; o6pico, wateren), het onwillekeurig aflopen van de urine. E. n o cturna (n o ct drnus, nachtelijk), bedwateren. E. didrna (d itIrnu s, overdag plaats
hebbend), enuresis bij dag. E. ureteric a, E.
veroorzaakt doordat een ureter uitmondt
op de huid, in de vulva enz.
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Enzfrm (iv, in; V.47), zuurdeeg), niet georganiseerd ferment (W. KO h n e), in tegenstelling met georganiseerde (gist, enz.), of
ook, in georganiseerde fermenten werkzame stoffen (zymase, enz.). Naar de splitsingen, die zij te voorschijn roepen, te
onderscheiden in hydrolytische, amylolytische, proteolytische, Iipolytische, enz. enzymen.
Eosinophile cellen (E hrlic h), leucocyten,
met polymorphe kernen, die acidophile (zie
Acidophilie) korreltjes bevatten, welke zich
bijzonder goed met eosine ())k, morgenrood) = tetrabroomfluoresceine iaten kleuren. Vermeerdering dezer cellen in het
bloed (eos i nophi I ie) treft men aan bij
leukaemie, asthma, trichinose, roodvonk,
enz. Vgl. Aneosinophilie.
Epactilia (irrocx-r6c, toegevoegd), sc. ossa;
tussenbeentjes, sesam beentjes.
Epanastema (inocvdca-m.toc), uitwas van het
bindvlies of van de harde oogrok.
EpanorthOsis (brocv6pacoacc, herstelling, verbetering), rangschikking; ni. het zich
rangschikken van de protomeren tot een
functionele structuur (M. Heiden h al n;)
vgl. Hypoblema, Protomeren, Catachonie.
iparterieel (kti, op), boven de slagader lopend (worth gezegd van de hoofdlongpijp
in haar verhouding tot de longslagader);
tegenstelling: hyparterieel.
Epencephalon, achterhersenen.
Ependfrm (inivNloc, bovenkleding), de laag,
die het centrale kanaal van het ruggemerg
en de hersenkamers bekleedt; bestaat uit
ependymcellen, d.z. wimperepitheelcellen.
Ependymdraad (centrale) (Virchow), de
ependymcellen te zamen met de substantia
gelatinosa centralis van het ruggemerg.
Ependymitis, ontsteking van het hersenependym. E. g ran u losa, verdikking en
korrelig voorkomen van het ependym bij
dementia paralytica.
EpendymOma, gezwel uitgaande van het
ependym, een goedaardige vorm van glioma,
zie aid.
EperythrOzoiin (ircE, op; ipue‘p6g, rood;
Vp'oy, dier), een tot de protozoa behorende
parasiet, die bij sommige infectieziekten
(febris recurrens) en na verwijdering van de
milt in het bloed voorkomt en zich aan de
rode bloedlichaampjes hecht (S c h i I I i n g).
E. co cco id es (op cokken gelijkend) m u ris
(van de muis), door Dinger bij muizen
waargenomen E.
'
Ephelis, m y . ephelides (gcpipac), zomersproeten; talrijke zeer kieine lentigines (zie
aid.), die in de zomer meer voorkomen
dan in de winter.
Ephemera (icplw.epoc, een dag durend 1 ni.

Epicrisis

febris), een koorts, die slechts een of twee
dagen duurt, meestal onschadelijk, zonder
merkbare afwijkingen in de organen, met
onbekende oorzaak.
Ephiiites (icptOalc, nachtmerrie), = incubus (zie aid.).
EphidrOsis (igapwatc, H i ppocrates), het
zweten; in het bijzonder plaatselijke ongewoon ruime zweetafscheiding.
Ephippium (kcpErrnov, van brE op, t.rmoc,
paard), zadel, selia turcica (zie ald.).
Epi-, (ircE), op.
Epiblast, = ectoderm.
Epiblepharon (f3Xecpapov, oogiid), = epicanthus.
Epicinthis (xceva6g, ooghoek), zweiiing der
caruncula lacrimalis, hetzeifde ais encanthis (zie aid.).
Epicinthus congenitus, ooghoekplooi, aangeboren huidpiooi, die meestal aan weerszijden van de giabelia van het voorhoofd
of onder de binnen-ooghoek gespannen
is, en in buitenwaartse richting hoi gespannen
naar de neusrug loopt; kan ook een deel
van het hoornviies bedekken.
Epicardie, verpiaatsing van het hart naar
boven.
Epicirdium, het binnenbiad van het hartezakje, dat zich voortzet in de vagina serosa
van de oorsprong der aorta en der longsiagader.
Epiciuma, oorspronkelijk verbranding, later,
zweer; vgl. Encauma.
Epicerebrale ruimte, lymphspleet-ruimte
tussen de opperviakte der hersenen en het
zachte hersenvlies (pia mater).
EpichOrion, = decidua (zie aid.).
Epichr6sis (inixpwacq, de verf), pigmentatie der huid. E. poeci la (nom(Aog,
bont), = vitiiigo (zie aid.).
Epicomus (*.re , hoofdhaar), misgeboorte,
bestaande uit twee met de kruinen aan
eikander gegroeide vruchten (G. St. H ilai r e).
Epicondylalgie, pijn aan de epicondylus
lateralis humeri of aan andere insertieplaatsen van spieren. Ook wei genoemd: E p Icondylitis.
EpicOndylus, knobbel boven de condyli van
het opperarmbeen en het dijbeen, aan de
binnen- en aan de buitenzijde (E. m edialis
en E. late rails); bij de Fransen heet de
condyius ext. humeri epicondylus.
EpicOnus, het gedeeite van het ruggemerg
boven de conus medullaris, oorsprong
van de twee onderste lenden- en de twee
bovenste heiiigbeenszenuwen.
Epicrinius, zie Muscuius.
Epicrisis (intxpLacc), eindoordeel, terugblik
op de ziekterschiedenis,
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Epicritisch (van zenuwdraden), de zenuwdraden, die de nauwkeurig gelocaliseerde
tastgevoeligheid beheersen (H. H e a d, 1905);
vgl. Protopathisch. E. sensibiliteit, ---intellectuele of gnostische sensibiliteit, in
hoofdzaak drukzin, spier- en gewrichtszin.
E. z i e n, een ontwikkelingsvorm van het
zien, die hoger staat dan het dyscritische
zien (zie aid.): fijner onderscheidingsvermogen, kieurenzin.
Epicystotomie (brE, boven; xOcrnc, blaas;
'ok, snede), sectio alta (zie aid.).
Epidemle (inEktoc, onder het yolk verspreid), een voorbijgaande, over een grote
uitgestrektheid heersende, meestai besmetteiijke ziekte, weike in de streek niet inheems is; Silv at ische E., onder de dieren
des wouds. Vgl. Endemie.
Epidemiologie, de leer der epidemische
ziekten.
Epidemisch, ais epidemie voorkomend.
Epidermatisch (int8eptilc, opperhuid), (aanwending van geneesmiddelen) op de huid;
vgl. Endermatisch, Hypodermatisch.
EpidermidomycOsen, door schimmeis veroorzaakte ziekten der opperhuid.
Epiderm(id)Ophyton (cpyrOv, plant), een
schimmel, weike men voor de oorzaak der
psoriasis vulgaris houdt (F. L a n g), weike
dan ook wei epidermophytie wordt genoemd.
EpidermidOsis (A u s p i tz), afwijking in de
groei der opperhuid.
Epidermis, opperhuid, de buitenste laag der
huid, bestaande uit de hoorniaag met het
stratum lucidum, het stratum granulosum
en de kiemlaag of rete Malpighi. E.-prop,
ophoping van droge epidermisschiifers in
de gehoorgang. Soms zijn het smaiie stroken
samenhangende epidermis (E. I i n t).
Epidermoidale vormseis, de van de opperhuid afkomstige lichaamsdelen, haren, nageis,
tanden, hoeven, vederen, schubben.
Epidermoiden, cysten, veeiai in de schedel,
wier wandbekleding ontstaat uit ectodermaal weefsel; vgl. Dermoiden.
EpidermOlysis (X6cnc, loslating), loslating
der opperhuid onder blaarvorming. E. b u I16s a hereditari a, erfeiijke ziekte, waarbij
deze blaarvorming reeds door geringe prikkeis, bijv. wrijven, wordt verwekt, en Welke
soms samengaat met huidverdunning, nagelziekten, uitvailen der haren, enz. Syn.
acantholysis, keratolysis. Syn. ziekte van
Goldscheider.
Epidermophften, plantaardige parasieten der
opperhuid.
Epidermophytfe, een huidaandoening veroorzaakt door epidermophyten.
Epidermaphyton instil/41e (S a b o u r a u d),

Epigiottitis

schimmel, die het eczema marginatum veroorzaakt.
Epidiascoop, toestel om het beeid van horizontaal liggende ondoorschijnende voorwerpen op een scherm to werpen door
middel van opvallend licht, en van doorschijnende voorwerpen door middel van
doorvallend licht.
Epidfdymis (Mulloc, zaadbal), bijbal, be.
staande uit de uitlozingsbuizen van de zaadbal.
Epididymitis, ontsteking van de bijbal.
Epidiphtheritisch, wordt gezegd van verschijnseien na de diphtherie.
Epiduraal, op de dura mater (het harde
hersenvlies) liggend. Epidurale ruimt e,
de lymphruimte tussen de beide biaden
van het harde ruggemergsviies en tussen
het harde hersenvlies en de schedeibeenderen. E. inspuiting (Catheiin), inspuiting van pijnverdovende middelen in
de hiatus canalis sacralis, waar de durale
ruimte niet meer, loch de epidurale nog
wei door de naaid bereikt wordt.
Epigastralgie (yacrci), maag ; dayoc, pijn),
pijn in het epigastrium (zie aid.).
Epigistricus, tot het epigastrium behorend;
zie Arteria epigastrica.
Epigastrische puisatie, kiopping van de buikaorta, de tripus Halleri, de lever- en miltvaten of het laagstaande vergrote hart,
die door de lijder wordt gevoeld en voor
anderen zichtbaar is in het epigastrium. E.
reflex, spiersamentrekking in het epigastrium, verwekt door bestrijking van de
borstwand ter hoogte van de derde tot zesde
rib.
Epigistrium, het gedeelte van de buik tussen
het zwaardvormig uitsteeksel van het
borstbeen en de navel.
Epigistrius, misgeboorte, bestaande uit twee
vruchten, waarvan de ene verschrompeld
is en Of zichtbaar Of onder de huid aan het
epigastrium van de andere vastzit; syn.
thoracopagus parasiticus.
Epigenesis-theorie (yiveatg, het ontstaan)
(K as par Wolff 1759), de opvatting (in
tegenstelling van de praeformatietheorie),
dat bij de ontwikkeiing der vrucht ieder
deel zich nieuw vormt en niet reeds in het
ei of het zaad vooraf in aanieg gevormd was.
EpiglOssus (yXclicracc, tong), aangeboren gezwel aan de tong, bestaande uit een niet tot
ontwikkeling gekomen vrucht.
Epiglottis (intyXcoaaic, Hippocrates),
strotklepje, het platte spits toelopende
kraakbeen, dat bij het slikken het strottenhoofd afsluit; bijv. nw. epiglott i cus.
Epiglottitis, ontsteking van het strotklepje;
syn. angina epiglotticlea,
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Epignathus (yvc'cO.oc, kaak), gezwel aan het
gehemelte, dat uit de mond puilt en bestaat
uit een niet tot ontwikkeling gekomen
vrucht.
Epilitio (e = ex, uit; pilus, haar), het
uittrekken van haren. Ontharingsmiddelen
heten epilato ri a, het werkwoord e p ileren.
Epilepsia (inav)toc, Hippocrates, van
17caall(3dcvca, overvallen), vallende ziekte
(morbus caducus, morbus sacer, icpck vOcroc),
slepende ziekte van het centrale zenuwstelsel, zich uitende door aanvallen van
krampen met bewusteloosheid en veranderingen in de zielsverrichtingen tijdens
en na de aanvallen, of op de duur ook
blijvend. Men onderscheidt E. d i 6 r n a
en n oct 6 r n a, naar gelang de aanvallen
des daags of bij nacht optreden, verder
1. E. gravior (h aut ma I) met zowel
verlies van bewustzijn als algemene krampen. 2. E. mitior (p etit ma I) met aanvallen van bewusteloosheid zonder krampen. 3. Abortieve aanvallen met onbeduidende trekkingen in enkele spiergebieden. Hiertoe behoort ook de Akinetische
E., met plotseling verlies van de controle
over de Iichaamshouding. Is er geen ontleedkundige oorsprong aan te wijzen, dan
spreekt men van genuine of essentiele
E., in tegenstelling van de schors-E.
(Jackson's E. partial's), die van een bepaald deel der hersenschors uitgaat; de
diencephale E. (Penfield), door afwijkingen in de hypothalamus; de t rau m at ische E., na verwondingen van de schedel;
de reflex-E., die door letsel aan een periphere zenuw wordt opgewekt; verder
heeft men E. lar y at a (gemaskerde E.),
waarbij, in plaats van de krampaanvallen,
andere verschijnselen voorkomen, eveneens
bij aanvallen, zoals slaapzucht, afgetrokkenheid van de geest (abscense), duizeling,
enz.E. procursiva (procurro, vooruitlopen), Ioopzucht, aanvallen met neiging
om voor- of achteruit te !open (vgl. Poriomanie). E. retinae (vgl. Ischaemia retinae),
voorbijgaande blindheid (H u g h l i n g s Jac kson), waarvan de oorzaak echter niet in de
ogen, maar in het centrale zenuwstelsel
Iigt. E. r o t at 6 r i a, aanvallen met draaiingen
om de Iengte-as E. spinal's, vgl. Spinale
epilepsie. E. vas omotOr i a, gevallen, waarbij vaatkramp bleekheid aan het gelaat en
de ledematen op de voorgrond treedt en
ook aan de lichaamskrampen voorafgaat.
Epilepsie marmotante (Fr.), zie Schwatzepilepsie.
Epileptiforme krampen, op epilepsie gelijkende _krampaanvallen, bijv. bij uraemie,
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ziekte van Stokes-Adams en van Based o w, schedelverwondingen, dementia paralytica.
Epileptisch, op epilepsie betrekking hebbende. Epileptische aequivalenten, zie
Epileptoide toestanden. E. krankzinni gh e i d, voorbijgaande stoornis van de geest
na de aanval van epilepsie, of blijvende krankzinnigheid, die zich bij een lijder aan epilepsie ontwikkelt.
Epileptogene zone (z o n e, Fr., gordelvormige strook), een plaats op het lichaam, waarvan prikkeling een epileptische aanval kan
teweegbrengen.
Epileptoide toestanden (G r i e s i n g e r), aanvallen van stoornissen van de geest, (duizeling, kortstondig verlies van besef), van in
slaap vallen, van hevig zweten, die bij lijders
aan epilepsie voorkomen in plaats van de
epileptische toevallen; syn. epileptische
aequivalenten, epilepsia larvata; vgl. Absence.
Epiloia, zie Tubereuse sclerose.
Epimeningitis spinalis, ontsteking in het
spatium epidurale, zie Pachymeningitis.
Epinephrectomie (vecpp6q, vier), verwijdering
van de bijnier door een operatie.
Epinephrine, zie Adrenaline.
Epinephritis, ontsteking van de bijnier. Ook
wel ontsteking van de capsula propria der
Hier. Vgl. Perinephritis.
Epinephrotoxine, = suprarenolysine (zie
aid.).
Epineurium, de bindweefselschede, die een
zenuw omgeeft; zie Peri- en Endoneurium,
Neurilemma.
Epioecie (oixoc, huis), epidemie, die tot een
huis beperkt blijft, huisepidemie.
EpiOrchium, het binnenste gedeelte van de
tunica vaginalis propria testis.
Epiphaninereactie (bucpecvetoc, oppervlakte), het verschijnsel, dat als antiserum en
antigeen op een glasplaat bij elkander worden gebracht, door wijziging der opperviaktespanning een versnelling van de onderlinge diffusie plaats heeft, hetgeen scheikundig kan worden aangetoond (W e ichardt, 1909).
Epipharynx, = pars nasalis pharyngis, nasopharynx; het achter de neus liggende
gedeelte van de pharynx, neus-keelholte.
Epiphenomene (Fr.), een verschijnsel, dat
komt bij de kenmerkende ziekteverschijnselen.
Epiphora (inixpopdc, toevloed), tranenvloed;
vroeger noemde men epiphora alleen verhoogde afscheiding van tranen, terwijI
tranen-druipen door verhindering van de
afvloeiing door het traankanaal s t i I I i c Idium werd genoemd.
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Epiphrenial ((pip), middenrif), boven het
middenrif liggend.
Epiphysaire laag, 1. de laag kraakbeen tussen
epi- en diaphysis, waarvan naar weerszijden
de groei van het been uitgaat; syn. g roe is c h ij f.
Epiphyse, de glandula pinealis.
EpiphysiOclesis (8ear.c, het verbinden), stopzetten van de groei van een dijbeen, dat
!anger is dan het andere, door verwijdering
van een deel van het epiphysaire kraakbeen
en overbrugging van de gaping door een
beenplug.
Epiphysicilysis (ALatc, loslating), loslating van
de epiphyse van het dijbeen, de oorzaak van
coxa vara adolescentium (zie aid.).
Epiphysis (inipuaLc, aanwas), de eind-stukken
van een pijpbeen; vgl. Diaphysis.
Epiphytie (int, op; cpuT6v, gewas), door
schimmeis veroorzaakte aandoening.
Epiplocele (brinXoov, het net, Hippocrates; xik, breuk), netbreuk, een breuk,
die net bevat.
Epiplo-enterocele, darm-netbreuk, die zowel
net als darm bevat.
Epipliiicus, tot het net behorend; zie Appendices epiploicae.
Epiploitis, ontsteking van het epiploon.
EpiploOn, = omentum, net.
Epii4gus (nurh, stuit), misvorming, waarbij
een niet tot ontwikkeling gekomen vrucht
vastzit aan de stuit van een gewone.
Epfschesis (brEcrxemq, het ophouden), het
ophouden der ontiasting of urinelozing.
Episcleritis (a)01/47) p6c, hard), ontsteking van
het bindweefsel, dat tussen de harde oogrok
en het bindviies Iigt.
EpiscOop (axonico, kijken), toestel om het
beeld van ondoorschijnende voorwerpen
op een scherm te werpen door middel van
opvailend Licht (vgl. Epidiascoop).
Episcotister (intaxolgo), verduisteren), toestel om het opslorpingsvermogen voor licht
van giaspiaten te meten.
Episiocele (inicrecov, de schaamstreek), uitzakking van de schede; syn. prolapsus
vaginae.
Episiocleisis (xAciatg, sluiting) operatieve
sluiting van de ingang der schede.
EpisiohaematOma (vgl. Haematoma), bloeduitstorting in de grote schaamlippen.
Episiorrhaphfe (pa d , naad), het aan elkander
naaien van de zijden van de ingang der
schede om de uitzakking van de baarmoeder
tegen te houden (vgl. Elytrorrhaphie en
Colporrhaphie).
Episiotomie, bloedige verwijding van de
ingang der schede.
Epispaclia, verpiaatsing van de uitmonding
der urinebuis naar de rug van het manne-
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Iijk lid, doordat de urinebuis zich tijdens de
ontwikkeling niet behoorlijk van boven heeft
gesioten. De lijder aan E. heet epis padieus of epispidias.
Epispistica (nI. remedia; intanacrnx6q, tot
zich trekkend), middelen, die de huid sterk
prikkelen, deze rood maken of blaren
trekken.
Epistise, de invloed van het X-chromosoom
op de kiemcel, waardoor de ontwikkeling
tot mannelijk of vrouwelijk wezen wordt
bepaald.
Epistixis (inicrraN, Hippocrates), neusbloeding.
EpisthOtonus, onjuiste uitdrukking voor emprosthOtonus (zie aid.).
EpisthrOpheus (ercLaTpocph, de omdraaiing),
de draaier, de tweede halswervel, waarop de
atlas draait; vroeger werd (juister) de atlas
„draaier" genoemd; de epistropheus heette
axis.
Epitarsus, een soms voorkomende plooi van
het oogbindvlies aan de achterzijde van het
bovenooglid; syn. ectopia tarsi.
Epithalamus, een deel van het thalamencephalon (zie aid.), dat de epiphysis cerebri, de habenula en het trigonum habenulae
omvat.
EpitheliOma, gezwel, bestaande uit epitheliumcellen. Kwaadaardig E. is een kanker,
die van een oppervlakte-epithelium uitgaat. E. ad amantinum = adamantinoma, (zie aid.). E. ad eno Ides cystic u m (Brooke), kleine korreitjes in de
huid, vooral van het aangezicht, berustende op het ontstaan van epitheelcellen
in het corium, vermoedelijk afkomstig van
de haarfollikeis. E. contagiosum s.
mollóscu m, = molluscum contagiosum.
E. myxomatOdes psammOsum, een
gezwel van de derde hersenkamer, van de
geaardheid van een zeer week myxoma,
dat harde, melkwitte, verkalkte epitheliumparels bevat. E. pag etoid es, gelijkend
op de ziekte van Paget. E. papillare =
papilloma, (zie ald.).
Epithelium (het eerst door F. Ruysch gebezigd voor het fijne opperhuidje van de
gevoelstepeltjes (0.7A, tepel), van het lippenrood), het weefsei aileen bestaande uit
cellen, gerangschikt in een of meer lagen,
en hun tussen-(kit-)stof, dat vrije oppervlakten van het lichaam en de organen bedekt; onderscheiden in cylinder-, plaveisel-,
cubisch-, triihaar- en overgangsepithelium.
E. germinal e, kiemepithelium. E. se m in a I e, zaadepithelium.
Epithelium-lichaampjes (A. Kohn, 1895),
glandulae parathyreoideae, bijschildkiieren.
E. parels, laagsgewijze, gelijk een ui ge-
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bouwde vormsels van verhoornde epitheliumcellen ; o.a. in epitheliomata.
Epitheloide cellen, grote, op epitheliumcellen gelijkende cellen, die van vaste bindweefsel-cellen afstammen; in tuberkels.
Epith6ma (i760-711 , het opgelegde), 1. omslag, pap, compres. 2. gemeenschappelijke
naam voor epi- en endothelium (M a rchan d).
Epitoxoiden, zie Toxoiden.
Epitrichium (rpExt.ov, haar), in de embryologie de buitenste, verhoornde laag der huid,
die bij sommige zoogdieren in haar geheel
loslaat en de uitgroeiende haren een tijd
lang bedekt.
EpitrOchlea (bij de Fransen), de condylus
internus humeri; vgl. Epicondylus en Trochlea.
Epituberculose (E liasberg), niet-tuberculeuse collaterale ontsteking rondom een
tuberculeuse haard.
Epittmpanum (1-07rocvov, trommel, trommelholte), vgl. Recessus epitympanicus; syn.
atticus, koepelruimte.
Epityphlitis (TucpX6v, blinde darm), ontsteking van het epityphlo n, het wormvormig aanhangsel van de blinde darm
(W. I< Oste r); syn. appendicitis, ephysitis, perityphlitis, scolecoiditis.
Epitha (Vpov), dierlijke parasieten, die hun
voedsel op de huid zoeken, maar verder
Of tussen de haren, Of in de klederen, Of
elders in de omgeving van de mens verblijf
houden.
EpizobnOse (vOcroc, ziekte), huidziekte, door
epizoa veroorzaakt. Vgl. Dermatozotinose.
Epizootie, onder dieren heersende epidemische ziekte.
Eponychium (NIA, nagel), een huidlaag,
overeenkomstig het epitrichium (zie aid.),
welke de nagel in zijn eerste ontwikkelingstijdperk bedekt.
Epaphorectomie (int, bij, neven; epopOpoc
eieren dragend; ix-rkiivco, uitsnijden), operatieve verwijdering van een gezwel van de
bij-eierstok.
EpoOphoron, bij-eierstok, overblijfsel van de
oerniergang in de brede band der baarmoeder; syn. parovarium.
Eptilis (ink, op; oiSAov, tandvlees), gezwel op
het tandvlees, meestal uitgaande van het
beenvlies van het tandkasuitsteeksel der
kaken; onderscheiden in E. s a r co m atOsa
(de meest voorkomende vorm), E. m y xomatOsa en E. fibrOsa.
EpulOtica (inoa6o.), in een litteken veranderen), nI. remedia; middelen, die de littekenvorming begunstigen.
Erbfaktoren (D.), zie Realisatoren.
Erectiel, in staat tot erectio (zie ald.); zo
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worden de caverneuse (sponsachtige, zie
Cavernosus) weefsels en gezwellen genoemd,
omdat zij kunnen opzwellen door verhoogde
vulling met bloed.
Er6ctio (e r i g o, oprichten), het opzwellen,
oprichten, vooral van de sponsachtige
lichamen van het mannelijk lid en de kittelaar
door verhoogde vulling met bloed.
Erector, oprichter; zie Musculus.
Erepsine (ipbrrot.tca, eten, verteren), ferment in het darmslijmvlies, dat Been natuurlijke eiwitstoffen, behalve caseine, verteert,
doch wel peptonen, albumosen, enz. (0.
Cohnheim, 1909).
ErethiOtica, nI. remedia, prikkelende middelen.
Erethisch (469.6), prikkelen), prikkelbaar;
men noemt zweren en granulaties (wild
vrees) erethisch, als zij zeer pijnlijk en tot
bloeding geneigd zijn. E r et hische habit u s, erethisch voorkomen van scrofuleuse
kinderen: smal gelaat, zeer zachte, bleke
huid met er doorheen schijnende aderen;
tegenstelling torpide.
Erethismus (ipatcy.6c), ziekelijke toestand
van prikkeling of opwinding. E. mercuriali s, hevige zenuwachtigheid door kwikzilververgiftiging. E. t r o p i c u s, tropische
zonnesteek.
Erethistica (nl. remedia), prikkelende middelen.
Ereuthopathie, ereuthophobie (gpetkoc,
roodheid; 7C cic ,aoc, ziekte; cp6f3oc, vrees)
geneigdheid tot en angst voor blozen.
Erg (gpyov, werk), in de natuurkunde, de
eenheid van arbeid; de arbeid, nodig om met
de eenheid van kracht door de eenheid
van massa de eenheid van afstand te doen
afleggen.
Ergasiadermatose (iprusich, arbeid), beroepsziekte van de huid.
Ergograaf (gpyov, werk; ypc'ccpco, schrijven),
toestel om de arbeid van spieren op te
tekenen (M osso); de verkregen lijn heet
ergog ram.
Ergometer, arbeidsmeter, toestel om de
verrichte arbeid te meten, b.v. van het hart.
Ergonen (E u I e r), stoffen, die een regeling of
verandering teweegbrengen in de werkzaamheid der cellen, b.v. hormonen, vitamines, enzymen en plantaardige groeistoffen.
Zie Dynatonen.
ErgophOre groep (zie Agglutininen, Complement) groep van een agglutinine, welke
vereist wordt om bacterien te praecipiteren;
zonder deze groep heet het agglutinine (dat
dan alleen nog de haptophore groep bezit)
agglutinoied.
Ergostiat ( gpyov, werk; tarn i.u, plaatsen),
toestel, waarmede een zieke, door het draai-
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en aan een kruk, voorgeschreven hoeveelheden arbeid kan verrichten (G. Gartne r).
Ergosterol, een provitamine (zie ald.), dat
zijn werkzaamheid, voorkoming van rhachitis, verkrijgt onder invioed van ultraviolette stralen.
Ergot (Fr. klauw, spoor, moederkoorn), gewoonlijk moederkoorn. E. de Moran d,
= hippocampus minor.
Ergotismus, vergiftiging met moederkoorn
of met brood, dat deze schimmel bevat.
E. con vu Is i vus, kriebelziekte; de nerveuse vorm van het ergotisme, met kriebelen en gevoelloosheid aan de vingers en
tenen en krampverschijnselen. E. g a ng raenos us, moederkoornversterf, het afsterven van vingers, tenen en ledematen
door vaatkramp der kieinste slagaderen;
syn. ignis sacer (heilig vuur).
ErgotrOpe therapie (-cp6Tro), wenden), prikkeltherapie, gericht op het aansporen van het
organisme tot het ontplooien zijner werkzaamheid.
Erhaltungsstoffe (D., instandhoudingsstoffen)
stoffen in het voedsel, die het gewichtsverlies tegengaan (A bd erhalde n); vgl.
Atmungs- en Wachstumsstoffe.
Erkatonometer, instrument om de bloeddruk te meten.
Erogene zonen (gpcaq, liefde; zo n e, Fr.,
gordelvormige strook), plaatsen van het
lichaam, welker prikkeling de geslachtsdrift
opwekt.
EnSsio (Lat., afknaging), scherp begrensd verlies van epithelium op slijmvliezen — erosiezweer — vaak bij catarrhen. Een papi Ilai re
erosie ontwikkelt zich uit de eenvoudige
erosie, als de ontblote papillen van het
slijmvlies zwellen en als donkerrode korreltjes, die gemakkelijk bloeden, zichtbaar
worden. Haemorrhag ische E., ontstaat
in het maagslijmvlies door bloedingen onder
de oppervlakte van het slijmvlies, waardoor
dit verweekt en afgestoten wordt.
Erotiek, d rang tot gevoelsbetrekkingen.
Erotismus (g ixaq, liefde), een toestand van
op dronkenschap gelijkende opwinding, die
bij psychisch ongezonde lieden bij de gesiachtsgemeenschap kan ontstaan.
Erotorninia (tiocvioc, waanzin), ziekelijke verhoging der geslachtsdrift, vaak met perverse neigingen verbonden, maar ook overdreven bewondering voor een geliefde persoon, zonder gesiachtelijke bijgedachten.
Erratische rillingen (e r rat i cus, ronddolend), onregelmatige, door koortsaanvallen
gevolgde rillingen bij bloedvergiftiging;
ook telkens van plaats veranderend (bijv.,
van pijnen of roos).
Errhina (g pptivov = etc Av (Siva, voor de neus,
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Galenos; nI. remedia), neusreinigende middelen, niesmiddelen, snuif; vgl. Sternutatoria.
Eructatio (Lat.), oprisping; zie Ructus.
Ertiptio (Lat., het doorbreken), het uitbreken
van een uitslag of de uitslag zelf. E. aest iv al is bul losa, zie Hydroa vacciniformis.
Erweiterter Selbstmord (D.), zelfmoord, gepaard met moord op een ander b.v. omdat
men hem ongeneeslijk waant en zo van hem
houdt, dat men zich met hem vereenzeivigt,
bijv. ouders met kind, twee geliefden enz.
Erysipelas (ipucrinaccc), roos, wondroos;
acute, met koorts gepaard gaande, besmettelijke huidziekte, die meestal van een verwonding uitgaat en door de streptococcus
van Fe hleisen wordt veroorzaakt. E.
idiopithicum s. spontineum s. verum s. exanthematicum, roos, die
sch ij n baar uit zichzelf ontstaat, zonder
van een wond afkomstig te zijn; meestal aan
het aangezicht of het behaarde hoofd.
E. ambulans s. migrans s. serpens,
trekkende, kruipende roos, die zich snel
uitbreidt over grote gedeeiten der huid.
E. bullOsum s. vesiculOsum, belroos,
waarbij de opperhuid tot blaren wordt opgelicht. E. car ci nomatOsu m, op erysipelas gelijkende uitbreiding van een kankerrecidief in de lymphespleten onder de epidermis. E. ch re) nicu m, vgl. Erysipeloied.
E. er r at i cu m, verspreide roos, zich vertonende in afzonderlijke plekken. E. e r ythem atOs u m, roos met bijzonder sterke
rood held. E. gangraencisum, roos met
plekken van huidversterf. E. glabrum s.
I ae v i g it u m (I aevi s, glad), roos, waarbij
de huid gespannen, glad en glimmend is. E.
neon atO r u m, bij pasgeboren kinderen,
uitgaande van de navelwond. E. oed e m at 6s u m (onvoc, zwelling), met hevige zwelling. E. pernio (zie Pernio), een erytheem
der voeten, met verharding der huid, dat
door koude ontstaat. E. p e rst an s (pe rsta re, voortbestaan), vgl. Lupus erythematosus. E. ph leg m on Os u m, pseudo-erysipelas (zie ald.), uitgaande van een verwonding, geneigd tot grote uitbreiding in de
diepte en vorming van phlegmone (zie ald.).
E. puerperale malignum intèrnum,
etterige parametritis (zie ald.) door kraambedbesmetting. E. pustu lOsu m, roos met
etterblazen. E. traumaticum s. nothum
(v6,9.oc, buiten-echtelijk, onecht) s. s p urium s. nosocomial e, wondroos, eigenlijk de echte roos. E. v a cci nile, roos, uit
koepokken ontstaande. E. vari eg it u m
(v a r i e g 0, bont maken), viekkige, meestal
streepvormige roos. E. verrucOsum,
wratachtige roos, waarbij de huid, doordat
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zij niet op alle plekken los is van de onderlaag, in de vorm van bultjes wordt opgelicht.
Erysipeloied (et8oc, gedaante)(R o s en b a c h),
meestal goedaardige uitslag zonder koorts,
met geringe besmettelijkheid, die ontstaat
bij het omgaan met dierlijke stoffen (slagers,
koks, enz.) door infectie met erysipelothrix
rhusiopathiae, de verwekker van de varkensvlekziekte.
Erythanthema (6pu,46c, rood ; (iv,9-nti.cc,
bloei) (A uspitz), algemene benaming vooreen uitslag, die voornamelijk uit een erythema bestaat.
Erytheemdosimeter, een plankje met een
zestal gaten, waardoor men als proef de
huid verschillend lang kan bestralen door ze
met een schuifdeksel achtereenvolgens te
ontdekken, om daarna de zieke plek te bestralen zolang als bij de proef nodig was
om het gewenste erytheem te doen ontstaan.
Erytheemdosis, de hoeveelheid Rontgenstralen, die een huidontsteking van de eerste
graad (roodheid, uitvallen van haren) teweegbrengt; vgl. Holzknecht, zie Aanhangsel.
Erythema (kpOfttoc, roodheid), begrensde
of meer verspreide roodheid der huid, veroorzaakt door actieve hyperaemie (zie aid.).
E. ab acribus s. venenitum (acer,
zuur; venenu m, vergif), door scheikundige stoffen verwekt. E. anulire (an u1 u s, ring), ringvormig E. E. arthriticum
epidemicum, E. gepaard gaande met
gewrichtsontsteking. Syn. rattebeetziekte,
zie aid. E. bullOsum vegetans (Unna),
= pemphigus vegetans (zie aid.); syn.
ziekte van Neuman n, condylomatosis
pemphigoides maligna. E. ca l6 r i c u m,
eerste graad van verbranding of bevriezing.
E. centrifilgum s. lupinOsum, =
lupus erythematosus (zie aid.). E. co ntus ifO r m e, = E. n od Os u m. E. epidemicu m,
vgl. Acrodynie, Pellagra. E. exs u d at ivum
m u It i fO r m e (H e b ra), helderrode of
donkere vlekken, ter grootte van gerstekorreis tot linzen, die onder de druk van de
vinger verbieken, en dikwijis in andere
vormen van uitslag overgaan; in de aanvang
meestal op de rug van voet en hand, ook op
de oogleden. E. g y rat u m (kring), kringerytheem. E. indu rit u m (Baz i n), verhard
erytheem; onpijnlijke buiten, tot de grootte
van een Hoot, meestal aan de kuiten van
jonge meisjes; syn. Tuberculosis cutis
nodOsa, erythême indure scrofuleux, E.
noueux chronique des membres inferieurs.
E. infectiosum (Sticker), epidemische
kinderziekte, waarvan de uitslag gelijkt op
„rode hond", maar met grote vlekken,
achtereenvolgens op het gezicht, de lede-

Erythroblast6se

maten en de romp; syn. megalerythema
epidemicum, vijfde ziekte. E. i r is, circ in at u m (tpt;, regenboog; ci rcin o, cirkelrond maken), ondersoort van E. muitiforme,
waarbij de vlekken rondom een ingezonken
biauwe plek staan; vgl. Herpes iris, circinatus. E. m ig r a n s, vgl. Erysipeloied. E. d u
neuvieme jour, een acute infectie ziekte,
gedurende behandeling met neosalvarsaan,
waarvan het exantheem verschijnt op de 9e
dag na de eerste inspuiting, een geactiveerde
latente infectie met rubeolae, morbilli of
scarlatina, of een toxische werking van het
geneesmiddei. E. nod 6 s u m, knobbel-erytheem, bestaande uit buiten ter grootte van
een erwt, meestal aan de benen (ook de
armen), biauwachtig rood van kieur, zeer
pijniijk bij druk, vaak voigende op acuut gewrichtsrheumatisme; gaat dikwijis gepaard
met koorts en ziektegevoel. E. perstans
fa c i e i, syn. Erysipelas perstans. E. p h otoe I ect ricu m, huidontsteking door de inwerking van electrisch iicht. E. pudOri s,
schaamtebios. E. simplex margin at u m,
= E. infectiosum. E. solare (so I, zon), huidontsteking door de werking van zonlicht. E.
tOnicum = E. bullosum. E. urticitum
= lichen urticatus. E. variol Os u m, roodheid aan de buik en de binnenvlakte der
dijen, die soms aan de pokkenuitslag voorafg aat.
Erythraemie, = 1. polycythaemia vera (zie
aid.); syn. ziekte van Vague z-Os I e r. 2.
acute erythroblastose.
Erythrasma (iplkpocivw, rood maken) (V.
Barensprun g), besmetteiijke uitslag, bestaande uit roodachtig gele, vaak schubbige, jeukende vlekken in de liespiooien
en oksels en op andere plaatsen, waar twee
huidopperviakten tegen elkander aan liggen; veroorzaakt door microsporon minutissimum.
Erythrismus, roodharigheid.
Erythroblasten (fiXocaT6c, kiem), een kern bevattende rode bloedlichaampjes, zowel als
nog in ontwikkeling verkerende rode bloedlichaampjes in het rode beenmerg; bij
ziekelijke toestanden (anaemie, leukaemie),
komen zij ook in het bloed zelf voor (erythroblastose, erythroblisthaemie).
Erythroblisthaemie, het voorkomen van
erythroblasten in het bloed.
Erythroblastisch, = erythropoietisch.
ErythroblastOma, 1. myeloma (zie aid.), ten
dele bestaande uit erythroblasten. 2. gezwel in de lever, dat rode bloedcellen voortbrengt.
ErythroblastOse, zie Erythroblasten. E. n eonatOrum of foetalis = Morbus haemolyrticus neonat6rum, omvat de congenitale
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anaemie der pasgeborenen, de icterus gravis
en de hydrops foetalis.
Erythrochloropsie (xXcap6c, bleekg roen),
blauwgeelblindheid, waardoor alleen rood
en groen worth gezien (M authne r);
vgl. Achromatopsie.
ErythrocyanOsis cutis symmetrica (vgl.
Cyanosis), symmetrische donkerblauwe plekken op de huid bij meisjes na de puberteit
(H. Cu rsch m an n). Syn. E. crurum puellirum chrOnica, koubenen = perniones
(Mendes da Costa).
Erythrocyten (xirroc, blaasje, cel), rode bloediichaampjes.
Erythroctthaemie, = erythraemie, polycythaemie.
Erythrocytolise, oplossing van rode bloedlichaampjes; vgl. Haemolyse.
Erythrocytopenie (nevEoc, armoede), to weinig rode bloedlichaampjes in het bloed.
ErythrocytOsis, 1. voorbijgaande of secundaire polycythaemie (zie aid.). 2. tairijkheid van rode bloedcellen in exsudaten enz.
3. E. megalosplenica (1.1.6yac, groot;
maim milt), = polycythaemia rubra (zie
aid.).
Erythrodermia, erythrodermiet, chromodermatose (zie aid.), gekenmerkt door rode
huidverkieuring; hieronder zijn dus de
erythemen begrepen. E. desquam at 1 v a
s. exfoliativa (Besnier) ook genaamd
ziekte van Leine r, zie Aanhangsel. Benaming voor verschillende hardnekkige huidaandoeningen bij kleine kinderen, die met
roodheid en afschiifering gepaard gaan,
bijv. pityriasis rubra, dermatitis exfoliativa generalisata subacuta, enz. E. m a c u16sa persistens, syn. Erythrodermie
pityriasique en plaques dissemin 6 e s (B r o c q), parapsoriasis, zeidzame
huidziekte met rode vlekjes en viekken,
lichte schiifering en huidatrophie.
Erythrodextrine, overgangsproduct bij de
vertering van stijfsel, dat met jodium purperrood gekieurd wordt (Br ii cke).
Erythroedema (vgi. Oedema), langdurige
ziekte bij jonge kinderen, met rode vlekjes
op de huid, pijn, zwelling en schiifering
aan de handen en voeten, lichtschuwheid,
vermagering en psychische veranderingen
(Swift, 1914); syn. pink disease, acrodynie,
zie aid.
ErythrogranulOse, een bestanddeel van de
stijfselkorrel, dat met jodium rood gekieurd wordt (BrUcke).
Erythroide (Fr.), = tunica dartos (zie aid.).
Erythro4se, = erythrocytolyse.
Erythromelalgie (/.6Xoc, lid) (Wei r-M i tchel I, 1872), ziekte der vaatzenuwen, gekenmerkt door aanvallen van pijn, roodheid en
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zwelling van de ledematen, vooral aan de
tenen; vgi. Acromelalgie.
Erythromelie (A. Pick, 1894), huidziekte
aan de strekzijde der ledematen, waarbij
zonder pijn, doch soms met gevoeisstoornissen, biauwrode strepen op de huid
ontstaan en de aderen zich verwijden; ten
siotte verschrompeit de huid.
Erythrometrie, het meten van de doorsnede
der rode bloedlichaampjes.
Erkthron, verzameinaam voor de rode bioedlichaampjes en de cellen waaruit zij ontstaan.
Erythrophigen ((may , eten), cellen, welke
rode bloedlichaampjes in zich opnemen.
Erythrophobie (96poq, vrees), 1. vrees voor
blozen. 2. vrees voor rode voorwerpen.
Erythroplasie, papillair epithelioma, rode
pijnloze piekken op het siijmviies van de
mond of van de geslachtsdelen, misschien
een voorstadium van carcinoma.
Erythropoesis (noL6o.), maken), de vorming
van rode bloedlichaampjes. Erythropoi etisch (orgaan), orgaan waarin rode bloedlichaampjes worden gevormd.
Erythropsie (14 cc, het zien), roodzien, bet
zien van een rode schijn over de voorwerpen, vooral na staaroperatie.
Erythropsine, gezichtspurper (Bo I I), de rode
stof, die zich in het buitenste gedeelte van
de staafjes van het netvlies bevindt, en onder
de invioed van licht verbleekt.
ErythrOsis, = polycythaemia rubra, zie aid.
Ook wel alleen de hoogrode kleur in het
gelaat bij polycythaemie.
Escarre noire (Fr., zwarte korst), een zweertje met zwarte korst ter plaatse waar de
teek heeft gebeten, die de fi6vre boutonneuse (zie aid.) overbrengt.
Eschara (iaxc'cpoc, korst), brandkorst, gevormd van afgestorven weefsel na verbranding, bevriezing, werking van bijtende
stoffen, = es ca r re (Fr.).
EscharOtica, nl. remedia, bijtmiddelen, die
brandkorsten vormen; vgi. Caustica.
Escherichia coli, syn. Bacillus coli, zie onder
Bacterien.
Eserismus, chronische vergiftiging met eserine (physostigmine).
Eskimogezicht, het misvormde aangezicht
bij myxoedema van voiwassenen.
Eso-enteritis, -gastritis ( gaco, binnen), ontsteking van het siijmviies van maag en darm
(bij Eng. schrijvers).
Esophorie (cp6pco, brengen), scheelzien naar
binnen (vgi. Heterophorie).
Esophylaxie ( g aco, van binnen; cpa&craw, behoeden), de bescherming van het inwendige lichaam door de door prikkeis versterkte huidfuncties (E. H of m an n).
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Esotropie (rpenco, wenden), = strabismus
convergens (bij Eng. schrijvers).
Espandia (Sp.), = Leishmaniosis americana,
zie aid.
Essentieel (e s s e n t i a, het wezen ener zaak),
in de ziektekunde, benaming voor een
ziekte, zonder aantoonbare oorzaak, schijnbaar zelfstandig ontstaan; vgl. Idiopathisch.
Esterquote (D.), het quotient van het gehalte
van het bloedserum aan cholesterinee st e rs en vrij cholesterine; geringe E. wijst
voigens sommigen op ongunstige kansen
voor een operatie.
Esthiomenos (ia,Dico, eten), vretende uitslag ; es thio nn 6 n e (Fr.), = lupus vulvae.
Etagehechting, hechtingen, die in op eikander
voigende lagen worden gemaakt.
Etappenbehandlung (D.), (Petruschky),
(é tape (Fr.), nachtverblijf, pleisterplaats),
behandeling (van tuberculose), die teikens
na een bepaalde tussenpoos wordt herhaald.
Etat (Fr. van lat. s t at u s), toestand. E. c r ague! 6, dunne, schiiferende huid met fijne
barstjes (Fr. crag uel ag e). E. crible (Fr.
overal doorboord, geiijk een zeef), het
bestaan van talrijke, dicht bijeengelegen
haarden van verweking in de hersenen en
het ruggemerg; status cribrosus. E. de ma I,
= status epilepticus (zie ald.). E. fo e t a I,
atelectasis (zie aid.) der long. E. m a m elonne (m amelo n, Fr., tepel), verandering
in het siijmviies van de maag bij siepende
ontsteking, waardoor de binnenviakte van
de maag geviekt of getekend schijnt. E.
pointill 6, het bedekt zijn van het siijmvlies van de darm met donkere puntjes, na
genezing van typhuszweren. E. vermoulu
(Fr. wormstekig), pieksgewijze vernietiging
van de grijze stof der hersenen door stoornis
in de voeding.
Ethmocephalie, misvorming, meestal gepaard
gaande met arhinencephalie (zie ald.), waarbij
in piaats van de verschrompeide neus
boven het (enige) oog een snuitvormig
huid-aanhangsel hangt; vgl. Cyclencephalie.
Ethmoldilis, ethmoideus (-01.1.6c, zeef), vgi.
Os.
Ethmoiditis, ontsteking van het zeefbeen.
Ethnographic (gNoc, voik), voiksbeschrijving,
beschrijving der volken naar hun eigenschappen en gewoonten.
Ethnologic, volkenkunde, de kennis van de
volkeren, hunne verspreiding en afstamming
in ruimere zin.
Ethologie (OK, zeden en gewoonten), kennis
van de levenswijze van mens en dier.
Etincelage (Fr., eti n ce I I e, vonk), zie Electro-coagulatie.
Etranglement (Fr.), worging, beklemming.
Etranglements annuiaires, ringvor-

Eupn6ea
mige insnoeringen der zenuwvezels (Ranvier).
Etuve (Fr., = stoof), zweetbad. E. a d e s i nfect i o n, ontsmettingsketel. E. a inc ub at i on, broedstoof.
Eubiotiek (e5, wel; Bloc, leven), de kunst
om lang en gezond to Leven.
Eucapnie (xanv6c, damp), aanwezigheid van
een juiste hoeveelheid gebonden koolzuur
in het bloed (Straub en Meyer); vgl.
Hyper- en Hypocapnie.
Euchr6ea (€5xpowc, van xpc'oc, huidkleur),
gezonde huidkieur, gezond voorkomen.
Euchromatopsie, normale kleurenzin.
(M a u t h n e r); vgl. Dyschromatopsie.
Euchronie, het op de juiste tijd piaats vinden
van de werking der verschillendespieren bijv.
bij het lopen.
Eucrasie (xpEicn.q, menging), goede menging
der sappen, goede gezondheid; vgl. Dyscrasie.
Euexie (eUeVa), het zich prettig gevoelen.
Eugenetica, eugenica (c6yeAq, van edelen
aard) (Fr. Galto n, 1905), de kennis van
de voorwaarden tot het aankweken van
een goed ras.
Euglobuline, een proteine, dat met pseudoglobuline serumgiobuiine vormt.
EugOnisch (yovi), broedsel), zich goed voortplantend bijv. een stam tuberkelbacillen op
een bepaalde voedingsbodem.
Eunuch (e6vo5xoc), ontmande, gesneden Maven, oppassers van de harem.
Eunuchoidismus (Tandler en Gross), veranderingen in het gestel door onvoidoende
ontwikkeiing van het klierweefsel der zaadballen, evenais bij gesnedenen; zie infantiiismus. bijv.nw. eunuchoide. E. lengtegroel
en vetzucht. De lijders heten eunuchoiden.
Komt ook bij vrouwen voor door onvoldoende ontwikkeiing der eierstokken; vgl.
Dystrophia adiposo-genitalis.
Eupareunie (ncipeuvoc, echtgenoot), het w61
gepaard zijn van echtgenoten (vgi. Dyspareunie).
Eupepsie, goede spijsvertering; vgl. Dyspepsie.
Euphorbismus, siepende vergiftiging met
euphorbiasoorten.
Euphorie (c6cpopicc), het gevoel van weizijn.
Euphosglas (cpclic, Licht), geelachtig gias tot
beschutting van het oog tegen ultraviolette
stralen (S chan z); syn. Hallauer gias; vgl.
Umbralglaser.
Euplastisch, het midden houdend tussen
hyperpiastisch en hypopiastisch. Syn. Normoplastisch.
Eupn6ea (eiinvoLoc, goede ademhaling), rustige, gelijkmatige ademhaling.
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Eupraxle (eUnpgioc), het doelmatige, normale handelen; vgl. Apraxie.
Eurhythmie (e6pAdoc), regelmatige werking
van het hart en dientengevolge van de
pots; vgl. Arhythmie.
Euryblepharie (e6p6c, breed, f3)ecpcxpov, ooglid), te ruime oogleden (D es m ar re s,
1854).
EuryprosOop, met een breed voorhoofd.
Eurys6om type, (ai.tiva, lichaam), vroegtijdig
volwassen, met gedrongen lichaamsbouw en
breed gelaat. Tegenovergestelde: Leptosoom, zie ald.
Eusomphilen (di en Op.cpoa65, navel). (G eoff ro y St. H i lai re), twee aaneengegroeide
volkomen ontwikkelde individuen, die elk
een afzonderlijke navel hebben en in bun
levensverrichtingen onafhankelijk van elkander zijn.
EustrOngylus gigas (a-cpoyy6Xoc, rond; yEyac,
reus), palissadenworm, grote worm (mannetje 0,4; wijfje 1 m lang) in het nierbekken
van dieren van de familie der honden (caninae), zelden bij de mens. Tegenwoordige
naam: Dioctoph)sme renile.
Euthanasie (e*cooccrioc), 1. gemakkelijke dood
zonder pijn; 2. maatregelen van de arts om
het sterven te verlichten.
Euthyre6sis (Vgi. Dys-, Hyper- en Hypothyreosis), juiste werking van de schildklier;
bijv. nw. euthyreoot.
EutOlcia (e6firoxEcc), ongestoord verloop der
baring; vgl. Dystokia.
EutOpisch, (rentoc, plaats), op de juiste plaats.
Eutrophie (rpocA, voeding), de juiste voedingstoestand.
Evacuantia (nl. remedia; evacuo, ledigen),
afvoerende middelen.
Evacueren, leegmaken.
Eventratio (e = ex, uit; venter, bulk),
1. het naar buiten komen van een groot
deel der buik-ingewanden in een breuk,
meestal een navelbreuk. 2. het verwijderen
van de ingewanden van de vrucht, indien
de grote bulk de geboorte daarvan verhindert; vgl. Laparocele, Evisceratio, Exenteratio. E. diaphragmatica, het zich
bevinden van buik-ingewanden in een uitholling naar boven van het middenrif,
welke zich soms aan de linkerzijde bevindt,
zonder dat zich tussen de spieren een
gaping heeft gevormd gelijk bij een middenrifsbreuk (hernia diaphragmatica) (zie
aid.).
Eversio (Lat.), 1. naar buiten kering =
ecstrophia, ectropium; 2. uitzakking (eversio matricis bij Caelius Aurelianus). E.
punctOrum lacrimalium, toestand,
waarbij de traanpunten niet in het tranen-
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meer gedompeld zijn en dus de tranen niet
opzuigen en naar de neus afvoeren.
Evidement (Fr. lediging), het uitkrabben van
beenderen met de scherpe lepel (S édillot);
vgl. Curettage, Excochleatie.
Eviritio (e en v i r, man) (V. K r afft-E b i n g),
1. ontmanning; 2. vorm van waanzin, waarbij een man geiooft een vrouwelijk gestel
te bezitten en bijv. de stonden te zullen
krijgen. 3. vroegtijdig verlies van de geslachtsdrift; vgl. Effeminatio.
Evisceratio (v is ce r a, ingewanden), verwijdering van de ingewanden van borst en
buik bij de embryotomie (zie aid.); ook,
het tijdeiijk naar buiten brengen van de
ingewanden uit de buikholte bij laparotomie; vgl. Eventratio. E. bulb i, zie Exenteratio buibi. E. orbit ae, zie Exenteratio
orbitae.
Evocator (Lat. e vo co, oproepen), een chemische verbinding, die de differentiatie der
weefsels veroorzaakt.
Evolutietheorie,1. vroeger aangenomen theorie, volgens welke de mens of het dier
reeds in aanleg in de ei- of de zaadcei aanwezig was; vgl. Epigenesistheorie, Praeformatietheorie; 2. ontwikkelings- of afstammingsleer.
Evoltitio (Lat.), ontwikkeiing. E. s p o n tan e a,
het zonder kunsthuip geboren worden van
een kind, dat zich in een verkeerde ligging
beyond; vgl. Conduplicato corpore.
Evalsio nervOrum (evulsio, uitscheuring)
(Th ie rsch 1889), het uittrekken van een
blootgeiegde zenuwstam door deze met
een daartoe bestemde tang te pakken en
al draaiende de zenuw op te rollen; bij
hardnekkige trigeminus-neuraigie en bij
tabes (de ruggemergszenuwen); syn. neurexaeresis. E. nervi Optic i, afscheuring van
de gezichtszenuw door verwonding.
Exacerbatio (Lat., verbittering), plotselinge
verergering van een ziekte of een ziekteverschijnsel.
Exact, nauwkeurig. Exacte wetenschappe n, natuurwetenschappen en wiskunde;
wetenschappen, waarin men wel kan dwaien,
maar welke zelf de middelen aan de hand
geven om de dwaiingen op te sporen en te
herstellen (G. J. M u I d e r).
Exiemia (e en cciv.cc, bloed), de toestand
van shock (zie aid.), waarbij piotseiing het
bloed uit de kleine vaten verdwijnt en
zich in de verwijde haarvaten ophoopt.
Exaeresis (& oapecnc), verwijdering (van een
vreemd lichaam of een zenuw; bijv. phrenicoexaeresis, zie aid.).
Exaltatio (Lat., verhoging), ziekeiijke opwinding, overspanning, waarbij de werking van
de geest versneld, de remming verminderd
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is en de voorstellingen meest van aangename
aard zijn.
Exania (ex, uit; anus, aars), uitzakking van
de endeldarm; syn. archoptosis.
Exanimatio (Lat.), diepe bewusteloosheid.
Exanthema (gOcvD-rpoc, uitslag, van 4\4(4,
bloesem), huiduitslag. E. balsamic u rn,
balsemuitsiag, na gebruik van balsamische
middelen. E. co erOleu m, = maculae
coeruleae (zie aid.). E. labial e, = herpes labial's. E. sübitu m, (s u b i t u s, plotseling), een op mazelen geiijkende uitsiag,
voorafgegaan door ongeveer vier dagen
koorts; syn. zesde ziekte, roseoia infantum.
Exanthemata acUta, de acute uitsiagziekten, besmettelijke ziekten, welke door
een uitsiag gekenmerkt worden.
ExanthrOpia (g, uit, buiten; a'a4po.moc,
mens), mensenschuwheid.
Exarteriitis, = periarteriitis (zie aid.).
ExarthrOsis, ontwrichting; syn. luxatio.
Exarticulatio (a rt i c u I u s, gewricht), afzetting van een lid in een gewricht. E. interi I i o-a bdominalis, afzetting van het bovenbeen, tezamen met de daaraan grenzende heeft van het bekken. E. p e d is
mediotirsea, operatie van Chopart
(zie Aanhangsel). E. p e d is sub t a I o, operatie van M a I g a i g n e (zie Aanhangsel).
E. pedis tarseo-metatarsea, operatie
van L i s f r a n c (zie Aanhangsel).
Excavatio (Lat., uitholling, holte). E. papillae nervi Optici, kuiltje in het midden
van de papil der gezichtszenuw, onderscheiden in a. physiologische excavatie, ais
de holte niet meer dan 1 /, der papil beslaat, b. ziekelijke excavatie, en wel: 1. atrophische excavatie ingevolge van atrophie
der zenuwvezels en 2. druk-excavatie door
verhoging van de binnen het oog heersende drukking (glaucoma). E. rect ou te r Ina, de met buikvlies beklede groeve
tussen de baarmoeder en de endeldarm;
syn. cavum Douglasi (posterius). E. r e ctov es i cal is, de met buikvlies beklede ruimte
tussen de endeldarm en de blaas bij de man.
E. vesico-ute rin a, de met buikvlies
beklede ruimte tussen de baarmoeder en
de blaas; syn. cavum Douglasi (anterius).
Excavator (Lat., uitholler), tandheelkundig
instrument (boortje) tot het uithollen van
een tandholte om het aangevreten (carieuse) tandbeen to verwijderen voor de
vulling.
ExcementOsis, uit cement bestaand gezwel
van de tandwortel.
Excentrisch (c e n t r u m, middelpunt), niet
samenvaliend met het middelpunt, uitmiddelpuntig. Excentrische projectie
der prik k e I s, de werking van de geest,
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welke tengevoige heeft, dat een prikkel,
die de zintuigen bereikt, wordt toegeschreven aan een buiten het organisme
gelegen oorzaak. E. zien, indirect zien,
het zien van voorwerpen, waarop de blik
niet gericht is; dus het zien met het buiten
de fovea centralis liggende gedeelte van
het netvlies.
Excerebritio (c e r e b r u m, 'de hersenen), het
verwijderen van de hersenen der vrucht
bij embryotomie.
Excipiens (Lat., het in zich opnemende), = de
hoofdmassa van een geneesmiddel; syn.
constituens.
Excisio (Lat.), uitsnijding.
Excitabiliteit (Fr. excitabilite, van 't Lat.
e x c i t a b i I i s), prikkeibaarheid, vatbaarheid
voor prikkels; syn. irritabiliteit.
Excitintia, ni. remedia, prikkelende, opwekkende geneesmiddelen; syn. stimulantia.
Excitatie-stadium, tijdperk van opwinding
tijdens de toediening van chloroform en
andere bedwelmende middelen.
Excitatio, prikkelingstoestand, opwinding.
Excititor, prikkel-electrode.
Excito-anabOol, -catabciol, aanduiding van
prikkels, die anabolie (zie aid.) of catabolic
teweegbrengen.
Excito-motOrisch, benaming voor de zenuwen, die de prikkels voor de werking van
het hart en andere organen geieiden.
Excochleatio (van cochlear, lepel; slecht
gevormd woord, beter excochlearisatie),
uitlepeiing, verwijdering van ziek weefsel
met de scherpe lepel; vgl. Evidement.
Excoriatio (excoriare, de huid afstropen,
van coriu m, huid), verlies van opperhuid,
zodat de siijmlaag of de lederhuid bloot ligt.
Excrementa (Lat., van ex cern o, afscheiden),
uitwerpselen, drekstoffen; syn. faeces.
Excrementele secretie, afscheiding door
klieren naar buiten; vgl. Recrementele
secretie, inwendige afscheiding.
Excrescentia (Lat.), uitgroeisel, uitwas.
Excreta (Lat., van ex ce rno, afscheiden), die
afscheidingen van klieren, welke voor het
lichaam niet meer van betekenis zijn en
dan ook naar buiten worden afgeleid, urine,
zweet, enz. vgl. Excrementa, Secreta.
Excretio (Lat.), afscheiding, voornl. die van
excreta.
Exedens (Lat., opetend), vretend, benaming
voor kwaadaardige zweren.

Exencephalie (g, uit; iyx6goaloc, hersenen),
misgeboorte, waarbij de onvolledig ontwikkeide hersenen buiten de schedel liggen
en het schedeldak grotendeels ontbreekt.
Exenteritio (Lat.,) verwijdering der ingewanden bij de vrucht; vgl. Evisceratio.
E. bulb i, operatieve lediging van de oog-
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appel, waarbij de harde oogrok en de gezichtszenuw behouden blijven (M u I e s). E.
cranii, uitslingering van de gehele schedelinhoud door een schot. E. Or bitae, operatieve lediging van de gehele oogkas, waarbij
ook het beenvlies wordt verwijderd.
Exerceerbeenderen, vorming van been in het
perimysium van de spierbundels (vooral
in de delta-spier), in de peesvliezen, de
pezen en het bindweefsel tussen de spieren;
gevolg van herhaalde sterke inspanning der
betrokken spieren bij Iichaamsoefeningen.
Exasio (ex-e d o, uitknagen), verwoesting van
weefsels door verzwering, in 't bijzonder
van beenderen, = arrosio.
Exfoetation (Eng.), buitenbaarmoederlijke
zwangerschap.
Exfoliatio (Lat., ontbladering), het Iangzamerhand, in dunne lagen afstoten van afgestorven weefsels en van pseudomembranen (zie aid.). E. a r e a t a linguae, =
leucoplakia, (zie aid.).
Exhaeresis (odpico, wegnemen), minder juist
voor exairesis, zie ald.
Exhalitio (Lat.), uitademing.
Exhiustio (Lat.), uitputting. E. uteri, uitputting der baarmoeder; hoogste graad van
weeenzwakte.
Exhaustor (Lat., uitputter), zuigmachine, toestel tot Iuchtverversing, dat de bedorven
lucht uit het vertrek wegzuigt.
Exhibitionismus (e x h i b e o, naar buiten
houden), zucht om het lichaam, in 't bijzonder de geslachtsdelen te ontbloten
in tegenwoordigheid van andere mensen,
vooral van vrouwen; verschijnsel van krankzinnigheid.
Exhumitio, exhumeren (h u m u s, aarde,
grond), het opgraven van een lijk.
Exitus, (Lat., uitgang, afloop), de dood. E.
letilis (I et u m, dood), dodelijke afloop.
E. pelvis, bekkenuitgang, benedenste opening van het bekken.
Ex juvintibus (Lat., uit de zaken die helpen)
beoordeling van de aard ener ziekte naar
de middelen welke haar genezen, bijv. de
diagnose van syphilis, op grond dat kwikzilver de aandoening geneest.
Exocardiaal, = paracardiaal.
Exocoelcima, coeloma (zie aid.) van de kiemblaas; syn. magmaruimte.
Exo-enzym, enzym, dat van buiten af, door
bloed of lymphe, de cel bereikt.
Exogeen, van buiten afkomstig. E. urinezuur,
urinezuur, afkomstig van purinen uit het
voedsel; vgl. Endogeen.
Exohaemolysine, een stof gevormd door
groeiende streptococcen; zij veroorzaakt
haemolyse (zie aid.) en verraadt daardoor,
dat de streptococcen levend zijn.

ExostOsis

Exohysteropexie (c), buiten; 6crripoc, baarmoeder), bevestiging van de bodem der
baarmoeder buiten de buikholte in een in
het buikvlies aangebrachte opening.
Excimphalus (6'01).cpcaoc), navelbreuk.
Exophorie (p6p6), brengen), scheelzien naar
buiten, latente divergentie; vgl. Esophorie,
Heterophorie.
Exophtalmie (Fr.), = exophthalmus. E. a
volont é, = exophthalmus intermittens.
Exophthalmometer, toestel om de graad
van een exophthalmus te meten.
Exophthalmus, uitpuiling van het oog, hetzij
door ontstekingachtige zwelling van het
bind- en vetweefsel der oogkas, hetzij door
vermeerderd bloed- en lymphegehalte van
het celweefsel achter de oogappel, gepaard
met prikkeling van de spier van M ii II e r
(de kringsgewijs lopende vezelen van de
m. ciliaris) bij morbus Basedowi, of ook door
gezwellen in de oogkas; syn. protrusio bulbi.
E. intermittens, uitpuiling der ogen
alleen bij bukken, door aderverwijdingen
in de oogkas, meestal na verwondingen. E.
p a ral yrt i cu 5, uitpuiling door veriamming
van de rechte oogspieren bij veriamming
van de nervus oculomotorius. E. p CI Isans,
kloppende uitpuiling, tengevolge van een
verbinding (veroorzaakt door traumatisch
aneurysma arterio-venosum) tussen de sinus

cavernosus en de arteria carotis interna.
Exophytisch, wat zich aan de buitenzijde
ontwikkeit.
Exoplasma, = ectoplasma; vgl. Endoplasma.
Exorbitismus, onsierlijke en onjuiste uitdrukking (van orbita, oogkas) voor exophthalmus.
Exorotatie (Lat., rotati o, draaiing), draaiing
buitenwaarts.
ExoserOse (vgl, serum), = exsudatie (zie
ald.).
ExosmOse, osmose (zie ald.) van binnen naar
buiten; vgl. Endosmose.
Exosomitisch (0. Rosen b a c h), benaming
van verrichtingen, waarbij het gehele
organisme of een gedeelte daarvan zich verplaatst.
Exosplenopexie, het te voorschijn halen van
de gezwollen milt en haar bevestiging
buiten de buikholte, ten einde haar te doen
verschrompelen.
ExostOsis (gOcrro)crLq, G a I e n u s), beenuitwas, scherp begrensde uitwas van een been.
E. bu rsk a, E. omgeven door een siijmbeurs, gelijk een gewricht. E. cart i lag in ea
(c a rtilag o, kraakbeen), been uitwas in de
nabijheid der gewrichtsuiteinden van lange
beenderen, uitgaande van kraakbeen, geheel of ten dele bedekt met een kraakbeenlaag, soms met een beursband (zie E. b u r-
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s it a); syn. ecchondrosis ossificans. E.
e b 6 rnea (e burneu s, van ivoor), ivoorharde beenuitwas, laagsgewijze van bouw.
E. eb0 rnea cla y at a, knoopvormige E.
aan de schedel; kleine rode platte knobbeltjes, als ivoren knoopjes. E. medull6s a,
mergexostose, beenuitwas met een merghoudende holte. E. spongi Os a, E. van
sponsachtig beenweefsel.
Exothyreopexle (Ponce t), het te voorschijn
halen van de gezwollen schildklier en haar
bevestiging buiten de wond om haar te
doen verschrompelen.
Exotoxinen, vergiften, die de bacterien reeds
tijdens hun !even afgeven. VgI. Endotoxinen.
Expansie, benaming voor zielsziekten, stemmingen of waandenkbeelden, welke gepaard gaan met verhoging van het gevoel
der eigen persoonlijkheid en vermindering
van het besef der dingen die haar macht
begrenzen, zoals de grootheidswaanzin bij
dementia paralytica of dronkenschap; tegenstelling : depressief. Expansi eve klo pp in g, het kioppen van een gezwel door de
uitzetting van zijn eigen slagaderen.
Expectorantia, nl. remedia (ex, uit; pe ct u s,
borst), geneesmiddelen, die de expect or at i o, het opgeven van fluimen, bevorderen.
Experimented, proefondervindelijk; zie Experimentum.
Experimentum (Lat.), proefneming. E. m i r abi le Kircheri,wonderproef van Kircher
(een JezuTeten-pater in de 17e eeuw), hieruit bestaande, dat men een aan poten
en vleugels gebonden kip plat neerlegt en
voor de snavel een krijtstreep trekt. Maakt
men de banden los, dan blijft het dier toch
liggen (catalepsie). E. c r 11 c i s (Lat., kruisproef), naar Bacon een beslissende proef,
die a.h.w. op een kruispunt de juiste weg
wijst; bij Newton de proef ten bewijze
der enkelvoudigheid van reeds door een
prisma gebroken Iicht, door dit door een
tweede prisma te laten vallen, dat evenwijdig
daarmede (niet gekruist) is geplaatst.
Expert (Eng.), deskundige; meestal voor deskundig getuige voor de rechter.
Expertise, de getuigenis, het verslag van de
expert.
Explantatio, kunstmatige kweking van dierIijke weefsels buiten het organisme; syn.
vitrocultuur.
Exploratieve trocar, trocar (zie aid.), dienende om te onderzoeken of zich een vioeistof
in een orgaan, holte of gezwel bevindt.
Exploritio (Lat., onderzoek), onderzoek,
vooral van het inwendige van een van buitenaf toegankeiijk orgaan, ook door middel
ener operatie (in de hersenen).
Expiosieve medekiinkers (e xplosi o, ont-

Exstirpitio

ploffing), de medekiinkers, gevormd door
piotselinge opening van de gesioten mondof keelholte of een deel der mondholte, nl.
p, b, t, d, k en de Duitse g; syn. Verschluszlaute. Expiosieve uitbreiding ener epidemie, plotselinge, hevige uitbreiding.
Expressie (e x p r e s s i o, uitdrukking), het
naar buiten drukken, bijv. van de moederkoek, door nl. door de buikwand op de
baarmoeder te drukken; van de inhoud
van de maag, door na het inbrengen van
een slang de patient te laten persen.
Expressor (K n a p p), instrument, om trachoomkorreis uit te drukken; rolpincet.
Exsanguination (Eng.), doorspoelingstransfusie, vervanging van het bioed van de
patient door bloed van een ander, b.v.
aftappen van rhesus-positief bloed en inspuiten van rhesus-negatief bioed. Zie ook
Replacement, Substitution transfusion.
Exsiccintia, nl. remedia (Lat., uitdrogende
middelen), uitdrogende en vioeistof in zich
opnemende geneesmiddelen, bijv. watten,
kool, adstringentia (zie aid.).
Exsiccitor, toestei waarin een stof wordt
uitgedroogd door middel van een water
aantrekkende stof, bijv. zwavelzuur of
chioorcalcium.
ExsiccOse, toestand van uitdroging bij de
zuigeling, die in decompositie (zie aid.) verkeert. Ook indikking van het bloed b.v.
bij dysenterie.
Exspectatief (e x s p e c t o, afwachten), afwachtend, benaming voor die wijze van ziektebehandeling, waarbij het natuuriijke verloop der ziekte niet wordt gestoord door
geneeskundige maatregeien, dan alleen bij
dreigende verschijnselen.
Exspiritio, exspirium (geneeskundig Lat.),
uitademing. E. p rolon g at a, veriengde
(beter verlangzaamde)uitademing ; een teken
van zwelling van het slijmviies of ophoping
van slijm in de fijnere iongpijpjes (bronchioli),
waardoor het ontwijken der lucht wordt
belemmerd; ook bij emphyseem.
Exspiratorische dffspnoea, bemoeiiijking der
uitademing.
Exspiratorisches Keuchen (D., steunend hijgen), bij zwelling der peribronchiale klieren.
Exstinctiemethode, genezing der syphilis
door lang voortgezet gebruik van zeer kleine
giften kwikzilver.
Exstinctio (Lat., uitbiussing), in de artsenijbereidkunde: het door wrijven z6 fijn verdelen van kwikzilver in een zalf of door
schudden in een vioeistof, dat het niet
meer zichtbaar is („doodwrijven").
Exstirpatio (Lat.), uitroeiing, volledige verwijdering van een ziek deei of van een
orgaan of een gezwel.
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Exstrephia, vgl. Ectropia.
Exsuccitio, exstictio, (Lat.), uitzuiging.
Exsudatief, tot uitzweting geneigd. E x s udatieve diathese (A. Czerny), zie Diathesis; een lichaamsgestel, dat aanleg vertoont tot klierzwellingen en ontstekingachtige uitzwetingen, vooral eczeem, bij
kinderen; gaat met prikkelbaarheid van de
geest gepaard. E. o n tst ekin g, ontsteking,
waarbij exsudatie op de voorgrond treedt.
Exsuditio, exsuditum (Lat.), uitzweting,
het uitgezwete, hetgeen bij ontsteking uit
de bloedvaten naar buiten komt. Men onderscheidt onder de exsudata (exsudaten),
1e naar hun zetel; 1. v r ije, op de vrije
oppervlakte van het lichaam of binnen
zijn natuurlijke holten., 2. inte rstitiele
(geinfiltreerde), tussen de weefsels en
weefseldelen, welke daardoor of uit elkander worden gedrongen, Of verwoest. 3.
parenchymateuse, in de weefseldelen
zeif, vooral in de epithelium- en kliercellen. 2e naar hun voorkomen: 1. sereuse
(weiachtig) van de geaardheid der bloedwei
(is het exsudaat rijker aan eiwit, dan heet
het albumineu s, eiwitachtig). 2. s i ij macht i g e. 3. f i b r i n e u s e (vezelstofachtige),
die vast zijn, met hier en daar weiachtige
vloeistof in ruimten tussen de vezels. 4.
sereu s-f ibrineus e, met vezelstofvlokken,
drijvende in de weiachtige vloeistof. 4.
fi brineu s-etterig e, als bovendien etter
in de vloeistof gemengd is. 6. p u r u I e n t e
(etterige) en, naar verdere bijmengselen
sereus-etterige en slijmerig-etterige. 7. haemorrhagische (bloedige),
als rode bloedlichaampjes of bloedkleurstof
gemengd zijn met een der genoemde exsudaten. 8. ichoreuse (ExWp, eigenlijk bloedwater, doch van ouds door de heelmeesters
gebezigd voor stinkende, dunne etter) rottig
exsudaat, als het exsudaat is gaan rotten.
Ext., in de ontleedkunde, verkorting van
externus (uitwendig, naar buiten gelegen); in de artsenijbereidkunde, verkorting van extend e, spreid uit, strijk uit;
bijv. supra linteu m, op linnen.
Extise (LexcrrocaLq), verrukking, g eestve rvoering, sterke beperking van de aandacht
op bepaalde inwendige voorstellingen of
gevoelens, met min of meer volledige opheffing van het uitwendig waarnemingsvermogen en soms met cataleptische toestand der spieren.
Extensie (e xt e n s i o), strekking, rekking
(ook kunstmatige, om gebroken of ontwrichte leden weder in de juiste houding
to brengen); vgl. Contra-extensie. E.-verb an d, rekverband, waardoor blijvende rekking op een deel wordt uitgeoefend.

Extrapericardiaal

Extensiteit, uitgebreidheid, als tegenstelling
van intensiteit.
Extensor, sc. musculus, strekker; nl. een spier,
die een lid strekt.
Exteroceptieve 'reflex, reflex opgewekt in
een orgaan na prikkeling van een ander b.v.
spiercontractie na prikkeling van de huid.
Syn. Fremdreflex. Vgl. Proprioceptieve reflex, Eigenreflex.
ExteroceptOren, receptoren (zie aid.) in de
huid.
Extinctio, = exstinctio.
Extra-agglutinine, ander aggiutinine dan men
bij een gegeven bloedgroep zou verwachten.
Extrabuccial, buiten de mond gelegen.
Extrachromosale factor, een factor die bij
de overerving (b.v. van de vatbaarheid voor
gezwelvorming) een rol speeit en niet gebonden is aan de chromosomen.
Extractie (ext r a h o, uittrekken), in de verloskunde, uithaling van de vrucht met de
hand (manuele E.) of door middel van
instrumenten (forcipale E.); in de artsenijbereidkunde het bereiden van extracten
(verkort extr.), E. dents s, het trekken
van een tand of kies.
Extractiestoffen, niet kristaliiseerbare stoffen, die men door middel van water uit viees
kan trekken, en weike men nog niet nader
scheikundig kan bepaien (bestanddeien van
het vieesextract); in ruimere zin, dergelijke
stoffen, getrokken uit piantaardige of dierlijke stoffen door middel van water, alcohol
of aether.
Extraduraal, buiten het harde hersenviies
(dura mater) liggend.
Extraerythrocytair (verkort E.E.),zich buiten
de rode bloedlichaampjes bevindend.
Extraheren, uittrekken; zie Extractio.
Extramediaal of extramediaan, buitenwaarts van de middellijn.
Extramembraneus, buiten de (ei)viiezen
plaats hebbende; van een zwangerschap, tijdens weike de vliezen, door onevenredigheid
tussen de groei der baarmoeder en der
placenta, of wel door poging tot afdrijving,
gescheurd zijn, zodat de vrucht zich buiten
de vruchtzak ontwikkelt.
Extramuraal (m u r u s, wand), buiten de
wand liggend; van een myoma der baarmoeder, dat aan de buitenkant van de
baarmoeder zit.
Extrapericardiaal wrijven, een wrijvend geluid, of een gevoel aisof men iets ruws
voelt heen en weer gaan, dat men kan
waarnemen bij pericarditis externa (zie
ald.), indien zich op de buitenzijde van
het hartezakje vezeistof heeft afgezet,
welke bij de bewegingen van het hart
tegen het borstvlies wrijft.
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Extraperitoneaal, buiten de buikvliesholte
liggend of geschiedend (bijv. keizersnede).
Extraperitonealisatie, operatieve losmaking
van een orgaan van het peritoneum.
Extrapleuraal, buiten de borstvliesholte liggend of plaats hebbend; vgl. Thoracoplastiek.
Extrapyramidaal stelsel, een groep centra
in de hersenen en het ruggemerg, buiten
de pyramiden. Stoornissen in dit stelsel
brengenextrapyramidalesyndromen
(zie aid.) te weeg ; syn. pallidostriair
stelsel.
Extrastroom (in de physiologie) de stroom,
die bij het openen en sluiten van de hoofdstroom door zelf-inductie ontstaat in een
stroomkring, die uit vele windingen bestaat; de sluitings-extrastroom heeft een
richting, tegengesteid aan die van de hoofdstroom; de openings-extrastroom heeft
dezeifde richting ais de hoofdstroom en
versterkt deze dus.
ExtrasSistole (crucrro)A, samentrekking), vgl.
Systole; een door een bijzondere, bijv.
van een ongewone plaats uitgaande prikkel veroorzaakte ontijdige samentrekking
van het hart, of delen daarvan; bij ziekten
van de hartspier, arterio-sclerose, schrompeinier, vagusneurose, vergiftiging met
tabak, digitalis, enz.; men onderscheidt
ventriculaire E., ais al teen de kamers
het verschijnsel vertonen, at rioventr icu I ai re E., ais kamers en boezems zijn
aangedaan en boeze m-E., ais alleen de
boezems extrasystolae hebben; vgl. Allorhythmie, Parasystolie.
Extra-uterine zwangerschap, buitenbaarmoederlijke zwangerschap; zie Graviditas
extrauterina.
Extravasitio (e x t r a, buiten; vas a, vaten),
het naar buiten komen van bloed uit de
vaten binnen het lichaam; het uit de vaten,
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niet buiten het lichaam gekomen bloed heet
extravasaat.
Extremiteit (ext remus, uiterst), lid, my.
ledematen.
Extrinsic (Eng.), van buiten afkomstig. E.
Facto r (zie Factor), de uit het voedsel afkomstige stoffen, welke de normale bloedvorming mogelijk maken, en weaker ontbreken pernicieuse anaemie doet ontstaan;
vgl. Intrinsic. E. incubation (Eng.), de
ontwikkeling in een insect van een ziekteverwekker van mens of dier.
ExtrOrsus (Lat.), naar buiten gekeerd; vgl.
I ntrorsus.
Extrospectie, (extra, buitenwaarts, s picere kijken), het willekeurig richten van de
aandacht op gebeurtenissen buiten het
eigen ik. Vgl. Introspectie.
Extroversio, (Lat., vert o, wenden) =
ecstrophie. Ook een geesteshouding, overwegend gericht op gebeurtenissen buiten
het eigen ik. Vgl. Introversie.
Extubitie (t u b u s, buis), het wegnemen van
de buisjes na intubatie (zie ald.).
Exdberans (Lat., overvloedig te voorschijn komend), sterk woekerend, een benaming voor
de hypertrophische vorm van lupus (zie aid.).
Exulceratio (u I c u s, zweer), vorming van
zweren. E. simplex (Dieu lafoy), kleine
abscesjes in de submucosa van de maag,
welke hevige bloedingen kunnen teweegbrengen door het aanvreten van bloedvaten.
ExutOria, ni. remedia (exuo, naar buiten
trekken), geneesmiddelen, die ter plaatse,
waar zij worden aangewend, een oppervlakkige verzwering der uitwendige huid
veroorzaken en, volgens de oude opvatting, daardoor de materia peccans (zondigende, ziekmakende stof) naar buiten trekken ; vgl. Epispastica.
ExutOrium, de door middel van exutoria open
blijvende wond (fontanel); zie Exutoria.
Eye-strain (Eng.), = asthenopia (zie aid.).

F
F., afkorting voor eind- (finale) trilling in
het electrocardiogram (zie aid.). F., (op
recepten) fiat, fiant of fac, er worde (worden)
bereid, of, bereid!
Fabilla (Lat., boontje), sesambeen (zie ald.)
in het buitenste spierhoofd van de m.
gastrocnemius.
Fabismus, (Lat., fa b a, boon), bonenziekte,
haemoiytische anaemie, veroorzaakt door het
inademen van bonenstof of door het eten
van bonen, Syn. Favisme.

Face grippee (Fr.), = facies abdominalis,
(zie aid.).
Facet (f a c ett e, Fr. verkleinw. van face, aangezicht; slijpvlakte van een edeisteen),
bijv. hoornviies-facet, platte piek op het
hoornviies, achtergebleven van een genezen hoornvlieszweer; facettenogen, samengesteide ogen der geieedpotigen, bestaande uit een aantal viak op eikander
gedrongen wigvormige oogjes, waarvan elk
bestaat uit een lens of facet (cornea ge-
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naamd), een glasachtig lichaam en een
aanduiding van het netvlies (retinula).
Facetent (Eng., aangezichtstent), een ruim
masker van cellophaan om zuurstof toe te
dienen.
Facial's (van fa c i e s, aangezicht), tot het
aangezicht of tot de aangezichtszenuw behorend, zie Carotis, Nervus. F.-kn i e, zie
Geniculum. F.-paralyse of F.-parese, verlamming der spieren, wier beweegzenuw
de n. facialis is, indien deze ziek is; syn.
mimische aangezichtsverlamming, verlamming van Bell. F.-p henomee n, samentrekking (bij tetanie) van alle door de
n. facialis beheerste spieren, indien men
met de vinger of percussiehamer krachtig
van boven naar beneden over het gelaat
strijkt; syn. verschijnsel van C h voste k.
Facies (Lat.), 1. aangezicht; 2. in de ontleedkunde, vlakte, oppervlakte. 1. F. a bdominalis, het ingevallen gelaat met koude,
spitse neus en ingezonken ogen bij algemene
buikvliesontsteking. F. a n to n i n a, ectropium, oogspierverlammingen, keratitis e
lagophthalmo, verlies van traansecretie; bij
lepra. F. approximalis, zie Approximaal.
F. buccalis, zie Bucca. F. cholerica,
choleragezicht, de kenmerkende gelaatsuitdrukking van de choleralijder in het stadium
algidum. F. d i st a I is, zie Distaal. F. g ast r Ica, het gelaat van de chronische maaglijder
met scherp getekende neus-lipplooien, vale
kleur, vermagering. F. h i p p o c r at i ca s.
d e co m pOsita, vervallen gezicht, de treffende verandering in het gelaat bij de
stervende, door Hippocrates o.a. in
zijne Praenotationes Coicae beschreven. F.
H u t c h i n s o n i, de eigenaardige gelaatsuitdrukking van lijders aan ophthalmoplegia
ext. (zie aid.). F. labialis, de facies vestibularis (zie ald.) der snij- en hoektanden.
F. I eo n t in a, de verandering in de gelaatsplooien door vorming van infiltraten bij
lepra (zie ald.), syn. leontiasis. F. lingualis,
de facies oralis (zie ald.) der ondertanden.
F. m a s t i ca I i 5, het kauwvlak van molares
en praemolares. F. m es ialis (v.eaoc, midden), de vlakte der tanden, die gekeerd
is naar de voorafgaande tand, naar het
mediane vlak van de tandboog. F. m yast hen i ca, slapheid van alle gelaats- en spraakspieren. F. m y o p at h i c a, spieriijdersgezicht, bij dystrophia muscuiorum progressiva
(zie aid.). F. occlusalis (Lat. occlusus,
gesloten). Zie F. masticalis. F. orilis (Lat.
os, oris, mond) de vlakte der tanden, die
gekeerd is naar het cavum oris (zie aid.).
F. ovirica s. ovarian a, de eigenaardige
gelaatsuitdrukking bij vrouwen met eierstokgezwellen (Spencer Wells, Winckel).
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F.palatinalis(Lat.,palatum, gehemelte)
de facies oral's (zie aid.) der boventanden.
F. progenaea vgl. Progenaeus. F. vara
(varus, gekromd), eenzijdige inbuiging van
de buitenomtrek van de onderkaak, voornl.
door contractuur van de m. pterygoideus
ext.; vgl. Agnathie. F. v es tibularis (Lat.
v est ibulu m, voorhof), de vlakte der
tanden, die gericht is naar het vestibulum
oris (zie aid.). 2. F. a rt iculari s, gewrichtsvlakte. F. auriculari s, oorvormige gewrichtsvlakte van het heupbeen ter verbinding met het heiligbeen. F. I u nata,
halvemaanvormig, met kraakbeen overtrokken gedeelte van de gewrichtskom
van het heupbeen. F. m a I ir i s, de oppervlakte van het jukbeen, welke onder de
wang iigt.
Factitius (Lat.), kunstmatig.
Factor (Lat., dader), medewerkende oorzaak.
Zie Extrinsic en Intrinsic.
Facultatief (facu Itas, vermogen, geiegenheld), in naar willekeur bepaaide omstandigheden geschiedend. Facultatieve p aras i et e n, planten of dieren, die niet noodzakelijk parasiet zijn op andere levende
wezens, maar ook zelfstandig kunnen leven;
tegenstelling : obiigaat. F.steri liteit, willekeurige onvruchtbaarheid, nl. door de
bevruchting willekeurig te beletten ; vgl.
Neo-malthusianisme.
Fadenreaktion (D., draadreactie), als een
druppel bloed van iemand, die aan typhus
lijdt of kort te voren heeft geleden, wordt
gevoegd bij een cultuur van typhoidbacillen,
rangschikken deze zich in draden.
Faeces (meerv. v. faex), fae cal i a, drek,
uitwerpselen, ontiasting ; faeculént, drekachtig, bijv. wat de stank betreft, zoais
faeculente braking.
Faex (Lat.), afzetsel op de bodem van een
vat, gist. F. medicinalis, gist voor geneeskundig gebruik gereinigd.
Fagopyrismus, chronische vergiftiging door
boekweit (fagopyrum).
Fakirhand (van het Arab. fa k i r, dat arm
betekent, bedelaar; Fakirs, een secte van
asceten, die zich onder meer op zeifpijniging
toeleggen), de hand met in de handpaim
gedrukte nageis in sommige gevallen van
paralysis agitans.
Falcadlna (Fa I cad o, een plaats), een in
istrie inheems syphilide; syn. skerljevo, mal
de Fiume.
FalcifOrmis (fa Ix, sikkel), sikkeivormig; zie
Processus, Sinus.
Falsetstem, ook faussetstem, = fistelstem, kopstem, het hoge register der stem,
waarbij de borstkas nauwelijks meetrilt,
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en slechts de randen der stembanden trillen;
tegenstelling: borststem.
Falx (Lat.), sikkel. F. ce rebel! i, sikkel der
kleine hersenen, voortzetting der F. a r eb ri, hersensikkel, een in de middellijn loodrecht naar beneden lopend uitsteeksel van
het harde hersenvlies, dat van de crista galli
tot de protuberantia occipitalis interna aan
de schedel bevestigd is en in de fissura
cerebri longitudinalis indringt. F. i n g u in a i l s, Iiessikkel, peesstrook in het naar
de middellijn gekeerde (mediate) gedeelte
van het Iieskanaal, welke naar de bovenvlakte van het schaambeen loopt; syn.
processus falciformis.
Fames canina (Lat., hondenhonger), geeuwhonger; syn. boulimia.
Fango (Ital.), modder, nl. die uit de vulcanische hete bronnen (Battaglia in N. Italie,
ook in de Eifel); ook koude modder, zoals
in bad Walesteijn (Rokanje).
Faradisatie, de geneeskundige toepassing van
de Faradische stroom, de in 1831 door
de Engelse natuurkundige Faraday (17911867) ontdekte geinduceerde electriciteit of
inductiestroom.
Faradische hand, faradisatie, waarbij de
ene, vochtig gemaakte electrode op het
lichaam van de zieke, de andere op dat
van de arts ligt en de stroom wordt gesloten, doordat de arts met zijn hand de
zieke aanraakt.
Faradische sensibiliteit, gevoeligheid der
huidzenuwen voor Faradische stromen.
Faradisch penseel, metalen penseel, dat als
electrode dienst doet bij het faradiseren.
Faradocutaan, zie Electrocutaan.
Fardminum, (Lat.), kwade droes; syn. milieus farcinOsus; vgl. Maliasmus.
Farmerskin (Eng., boerenhuid), ruwheid van
de huid, overgebleven na huidontstekingen.
Syn. Seemannshaut (D., Zeemanshuid).
Fascia (Lat., bandje), 1. in de ontleedkunde,
peesbiad, bindweefselachtig vlies, dat spieren
of groepen van spieren bedekt of omgeeft.
F. antebrichi i, onderarmpeesblad, dat
de spieren van de benedenarm bedekt.
F. axi I !iris, okselpeesblad, gedeelte der
F. pectoralis in de okselholte. F. brich ii,
bovenarmpeesblad, bedekt de opperarmspieren. F. bu cco-p har3'rng ea, wangkeelpeesbiad; loopt over de M. buccinator
naar de constrictores pharyngis. F. bu I bi,
oogpeesblad; vgl. Capsula Tenoni. F. c I i tOridi s, bindweefselachtig omhulsel van de
kittelaar. F. col I i, halspeesblad ; van het
tongbeen naar het borstbeen en de sleutelbeenderen. F. Coo p e r i, 1. = F. cremasterica; 2. bindweefselachtige onderlaag van
de tunica dartos (zie aid.). F. cOraco-
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clivi cu liris, ravenbeks-sieutelbeenpeesblad; tussen de m. pectoralis major en
minor, van het sleutelbeen en het ravenbeksuitsteeksel omlaag naar de F. axillaris.
F. cOracopéctorilis, ravenbek-borstspierpeesbiad; overtrekt de m. pectoralis
minor. F. cremasterica (Cooperi),
voortzetting van het peesbiad van de m.
obliquus abdominis ext. over de m. cremaster. F. c r i b r 6s a, zeefvlies, doorzeefd vlies
op de bodem der fossa ovalis (zie aid.). F.
c r u r i s, onderbeenspeesbiad; omgeeft de
spieren van het onderbeen. F. dentita
h i ppocim p i, getande grauwe streep tussen fimbria hippocampi en fissura hippocampi.
F. diaphrigmatis pelvis inferior,
superior, peesbiad onder en op het
„middenrif van het bekken", de m. levator
ani. F. diaphrigmatis urogenitilis
inferior, superior, benedenste en bovenste biad der F. perinaei (zie aid.). F.
d o rsi I is ped is, peesblad over de spieren
van de voetrug. F. van Dupu yt re n, gedeeltelijk verschrompelde aponeurosis palmaris (zie aid.) met contractuur van een of
meer vingers tengevolge. F. endo pe I v in a
s. hypogistrica, zie F. pelvis. F. endot ho r a c i c a, peesbiad aan de binnenzijde van
de ribben, bedekt door het borstvlies. F.
i I iaca, heupbeenspeesbiad; loopt van de
lendenwervels en de crista iliaca onder de
liesband door naar de voorzijde van het
dijbeen; bedekt de m. iiiopsoas. F. infras pi n a t a, bedekt de spieren der fossa infraspinata. F. infundibulifOrmis, trechtervormig peesbiad = tunica vaginalis propria
(zie aid.). F. interOssea dorsilis
(b r a c h i i, p e d i s), bedekt de rugzijde der
musculi interossei dorsales. F. lata, breed
peesbiad, het opperviakkig geiegen biad
van het dijpeesblad, dat al de dijspieren omgeeft. F. I u m bod o rsil is, lenden-rugpeesblad, to verdelen in een opperviakkig biad
(tussen de dwarsuitsteekseis der lendenwervels en de darmbeenskam) en een diep
liggend biad, achter de m. quadrates lumborum en voor de m. sacrospinalis lopend,
van de iaatste ribben en de dwarsuitsteekseis
der lenden-wervels naar de darmbeenskam. F. n uchae, nekpeesbiad; voor de
m. cucullaris en de mm. rhomboidei, uitgaande van de linea nuchae (zie aid.). F.
o btu ratO ri a, peesbiad van het verstopte
gat, in het kleine bekken, aan de binnenvlakte van de m. obturator int.; sluit het
foramen ischiadicum minus (zie aid.) af.
F. parotideo-masseterica, oorspeekselklier-kauwspierpeesbiad; van de jukboog,
het tepeivormig uitsteeksel en de oorschelp
over de m. masseter en de oorspeekseikiier
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heen naar beneden, naar de F. colli. F.
pect in e a, kampeesbiad; van de kam van
het schaambeen over de m. pectineus heen
naar de voorzijde van de dij. F. pectoral is
super f., oppervlakkig borstpeesblad ; van
het borst- en sleutelbeen omlaag naar de F.
superf. abdominis. F. pelvis, bekkenpeesblad ; aan de binnenzijde van het kleine
bekken; het gedeelte dat de ingewanden
overtrekt, heet F. endopelvina. F. peni s, de
bindweefselachtige omhulsels der drie sponsachtige lichamen van het lid. F. perine i,
bilnaadpeesblad ; tussen de twee zitbeensknobbeis en de schaambeensvoege; vormt
met de m. transversus perinei profundus
en de m. sphincter urethrae membranaceae
het trigonum urogenitale (zie aid.). F.
p h a r. 3 n g o-b as iliris, keelschedelbodempeesblad ; het vrij liggende bovenste gedeelte
van het keelpeesblad, vlak onder de basis
cerebri. F. plantari s, voetzoolpeesblad,
aponeurosis plantaris (zie aid.). F. p r a eve rte brill s, vOOrwervelpeesbiad ; van de
schedelbodem over de voorste halswerveis
naar de borstholte; gaat over in de F.
endothoracica. F. p rOst at a e, voorstaanderpeesbiad, gedeelte van de F. pelvis; bedekt de
voorstaanderklier van achteren en van ter
zijde. F. salpingopharngea, = ligamenta salpingo-pharyngea. F. su bscap ulari s, bedekt de voorzijde van de m. subscapularis. F. superficiali s, oppervlakkig
peesblad, de oppervlakkige laag der algemene lichaamspeesbladen. F. superficialis
perinê i, oppervl. peesblad van de bilnaad;
bekleedt de m. buibo-cavernosus en m.
ischio-cavernosus. F.s u p r as pinata, bovendoornspeesblad ; bedekt de spieren der fossa
supraspinata. F. Ta r i n i, = F. dentata. F.
tem porali s, slaappeesblad tussen de linea
temporalis en de jukbeensboog. F. Tenon i,
= F. bulbi. F. transversa abdominis,
dwars buikpeesbiad; van het middenrif naar
de liesband, aan de binnenvlakte van de
m. transversus abdominis. F. um bill cal i s,
navelpeesbiad; een deel der F. transversa
in de streek van de navelring. 2. in de verbandleer, zwachtelverband. F. n o d 6 s a s.
solari s, knoopverband, waarbij de randen
der zwachteltoeren als zonnestralen uiteenlopen, en dat eerst bij de slaap onder het
van de andere zijde komende einde doorgehaald en dan rondom de schedel wordt
geleid. F. repen s, kruipende zwachtel,
waarbij tussen elke omgang (om het onderbeen bijv.) een strook huid bloot blijft. F.
spirali s, het bedekkende, juist aangelegde
zwachtelverband om de ledematen; syn.
dolabra.
Fasciculair, tot een fasciculus (zie beneden)
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behorende. F. trekkinge n, fibrillaire trekkingen, (zie aid.).
Fasciculus (Lat., verkleinw. van fa s c is),
bundeltje, in 't bijzonder van zenuwvezels;
syn. funiculus, tractus. F. accessOri us
intern us m. pharngo-palatini, vezels
van die spier, die naar de achterrand van
de choanae gaan. F. anterior proprius
(F lechsig i), grondbundel van de vO6rstreng van het ruggemerg. F. inter oI at eralissuperficialis,zie F. Gowers,
F. arcifOrmis olivae, een deel der
fibrae arcuatae externae aan het benedeneinde der oliva (zie aid.). F. arcuatus,
boogbundel, lopende van de voorhoofdsnaar de achterhoofdskwab over de grote
ganglia heen. F. Arnold i, van de frontale
lagen der gevoeissfeer naar de grijze stof
van de pons (vgl. F. T ii r k). F. Arnold iMeynert, middeiste bundel van de pedunculus cerebri (zie aid.). F. cerebellospinilis dorsalis et ventralis, s. spin ocerebralis (een onjuiste term), kleinehersenzijstreng (F o v i I I e). F. c é re b r ospinilis anterior, beter ventralis,
pyramide-v6Orstreng. F. cerebrospinalis
laterilis, meer gebruikeiijk dorsilis,
pyramide-zijstreng. F. c6 r p o r is rest ifOrmis s. c6 rtico-s pinali s, de pyrannidebanen. F. cune it us (c uneu s, wig), streng
van Burdach. F. Giacomini (Quain), de
dwars lopende bundel over de uncus gyri
hippocampi. F. gricilis (Lat., stank), streng
van Goll. F. lateralis plexus brachia1 i s, de zijdelingse bundel der pars infraclavicularis van de plexus brachialis. F. l ateralis
proprius (F lechsig i), eigenlijke zijbundel, zijstrengrest. Fasciculi long i, =
fibrae arcuatae cerebri (zie aid.). F. long itudinilis in f., onderste lengtebundel
van het telencephalon (zie aid.); van de
achterhoofds- naar de siaapkwab. F. long itudinalis coli, zie Taeniae. F. longitudinalis medians medullae, middeiste
lengtebundel, voortkomende uit de fasciculi
anterior proprius en lateralis proprius van
het ruggemerg. F. longitudinalis medians pontis s. crus medullae obiongatae ad eminentiam quadrigeminam s.
funiculus teres, dikke bundel van witte
vezels van de kleine hersenen naar de
pons. F. longitudinalis medians tegm e n ti, middeiste lengtebundel van de
hersenkap. Fasciculi longitudinales
pyramidiles pontis, van de basis pedunculi cerebri naar de pyramiden. F.
longitudinalis sup., = F. arcuatus.
F. marginili s, randbundel; aan de ventrate buitenste laag van het ruggemerg.
F. medians plexus brachialis, mid-
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delste bundel der pars infraclavicularis van
de plexus brachialis. F. medianus co mm iss 6 rae, de vezelbundel in het midden van het velum medullare anterius.
F. nuclei olivae, wortelbundel van de
n. hypoglossus in het verlengde merg.
F. o b I iq u us (po n ti s), schuin naar buiten
lopende bundel van de brug van Varol.
Fasciculi pedanculo-mamillares s.
tegmento-mamillires, van de pedunculus cerebri naar de nucleus van de corpora
mamillaria. F. posterior plexus brachiali s, achterste bundel der pars infraclavicularis van de plexus brachialis. F. py r amidi' is anterior, pyramide-v6Orstreng.
F. pyramidalis lateralis, pyramidezijstreng. F. pyramidalis renis, =
pyramida renalis; zie ald. F. r a d i 6 r u m
Bergman n, ependymplooi achter de massa
intermedia van het diencephalon. F. retr °flex u s (Meynerti), omgebogen bundel;
van het ganglion habenulae naar het ganglion interpedunculare. F. Roland i, voorste
deel van de funiculus lateralis medullae
oblongatae. F. Schultze, bundel met
kommavormige doorsnede van dalende takken der achterste wortelvezels van het ruggemerg. F. so I i t a r i u s, eenzame bundel, de
afdalende wortel van de (gevoels)kern van de
N. vagus (Gierke, Krause). F. subcalI Os us, bundel onder het corpus callosum
van veer naar achteren. F. s u I co-m a rg inalis (Spalteholz), uit het voorste
corpus quadrigeminum naar het verlengde
merg. F. thilamo-mamillaris, bundel
van Vicq d'Azy r. F. Tii rk, zijbundel
van de pedunculus cerebri; ook syn. voor
F. Arnold i, van het corpus mamillare
naar de thalamus opticus. F as ciculi
transversi aponeurOsis plantaris,
dwarsbundels in het peesblad van de voetzool; syn. ligamenta natatoria, zwembanden.
palF. transversi aponeurOsis
m ari s, id. in de handpalm. F. uncinatu s,
tussen de gyrus uncinatus en de voorhoofdskwab. F. v e rti ci I i s, loodrechte
bundel, tussen gyrus fusiformis en lobulus parietalis. F. Wenckebach, spierbundel, die uit de rechter boezem van
het hart naar het infundibulum omhoog
9 aat.
Fascinitio (Fr., betovering), hypnose.
Fascfola (Lat., bundeltje), cindrea (Lat., asgrauw, grijs), 1. het achterste gedeelte der
fascia dentata hippocampi. 2. (in de parasitologie), tegenwoordige naam voor distomum
hepatica et lanceolata.
Fastfdium (Lat.), weerzin bijv. tegen spijzen,
misselijkheid.
Fastigium (Lat., top), 1. het hoogtepunt, bijv.
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van een ziekte, acme. 2. (in de ontleedkunde), uitspringend gedeelte van het
dak van de vierde hersenkamer in de richting der kleine hersenen.
Fataiteit (fat u i t as, onnozelheid), sterke
graad van stompzinnigheid.
Fauces (Lat., meerv. v. faux), keel; vgl.
Isthmus faucium.
Fausse couche (Fr.), miskraam.
Fausse reconnaissance (Fr., verkeerde herkenning), het gevoel alsof men een toestand,
waarin men verkeert, reeds eerder heeft
doorleefd.
Fausse route (Fr., verkeerde weg), het ongewild doorboren van de urinebuis met een
catheter, of van het traankanaal bij het
sonderen.
Fauteuil (Fr., armstoel). F. a liens (Fr.,
armstoel met banden), dwangstoel voor
krankzinnigen. F. obstetrical, baringsstoel, waarop vroeger de barende vrouw
zat. F. trepidant, F. vibratoire, trilIingsstoel, stoel voor vibratie-behandeling
(zie ald.).
Faux-germe (Fr., valse kiem), = mola (zie
aid.).
Favismus, zie Fabismus.
Favus (Lat., honingraat), hoofdzeer, „kletskop", baardzeer, „kaikklieren", de door
Achorion Schoenleini (zie aid.) veroorzaakte
huidziekte, meestal op het behaarde hoofd
(F. capitis) of in de baard (F. barba e);
gekenmerkt door gele, in het midden uitgeholde, door een haar doorboorde plaatjes (satulae, schoteltjes), of meer uitgeholde urceoli (kruikjes) bestaande uit
schimmeldraden. Onderscheiden in F. d ispe rs u s, verspreide, en F. confertus opeengedrongen favus; verder F. squarr6s us (korstig, escharOsus (zie Eschara) s.
suberinus (suber, kurk), vgl. Herpes
tonsurans, Onychomycosis favosa; syn. tinea
vera s. favosa s. lupinosa; porrigo favosa s.
lupinosa.
Faxensyndroom (D., Faxe n, fratsen), een
groep verschijnselen, hierin bestaande, dat
de patient malligheden doet, „zich als een
gek aanstelt", vermoedelijk onbewust, am
zich door krankzinnigheid aan een bepaalde
situatie to onttrekken.
Febricitatio, febriciteren (febricitare bij
Celsus), lichte koorts hebben.
Febricula (verkleinw. van febri s), lichte,
spoedig voorbijgaande aanval ener koortsige ziekte (F. typhOsa, F. variolOsa); vgl.
Ephemera. F. typh Os a, = maltakoorts.
Febriftiga, nl. remedia (fe bris en fug io,
voor iets viuchten), koortswerende middelen; syn. antipyretica.
Febris (Lat.), koorts. F. a m p u I I o s a, zie F.
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bullosa. F. as éptica s. inson s, vgl. aseptisch. F. asthenica s. adynamica s.
tOrpida (t orpo r, verdoving), koorts met
grote zwakte, vooral van het hart; vgl.
Asthenisch, Adynamisch. F. bull Os a, zie
Pemphigus neonatorum; syn. dermatitis
exfoliativa neonatorum. F. bill 6 sa et
haemoglobin L r i c a, zwartwaterkoorts
(Eng. blackwaterfever). F. can i co l a r i s,
veroorzaakt door infectie met leptospira
canicola (zie aid.) van de hond, gelijkende
op de ziekte van Weil (zie Leptospira) en
andere leptospirosen. F. comit it a (com e s, begeleider), = malaria perniciosa.
F. continua, aanhoudende koorts; syn.
continua. F. disse ct a (Lat., in stukken
gesneden), malaria met lange tussenpozen.
F. ephemeri ca, vgl. Ephemera. F. e r rat i c a, onregelmatige koortsaanvallen (vgl.
Erratische rillingen) bij verouderde malaria
en septicopyaemie. F. fl av a, gele koorts.
F. g is tric a, maagkoorts, koorts met verschijnselen van maag- en darmcatarrh, vaak
een lichte buiktyphus. F. g land u lari s,
klierkoorts. Zie Mononucleosis. F. hectic a
(ixv.x6c, zich bevindend (G alenos), lets
dat zich heeft vastgezet, blijvend is geworden), teringkoorts, gekenmerkt door
normale of te lage morgentemperaturen,
bij uitterende ziekten. F. herpetic a,
koorts, die zonder andere verschijnselen
dan herpes facialis, vooral labialis, in weinige
dagen voorbijgaat; vgl. Ephemera. F. hung arica, vlektyphus. F. ictero-haemorrhig i c a, ziekte van Weil. F. intermittens,
tussenpozende koorts, vooral malaria. F.
melitensi s, = maltakoorts (zie ald.). F.
miliaris (m iliu m, gierst), gierstkoorts,
sudor anglicus (Engelse zweetziekte) der
middeleeuwen ; koortsige ziekte met vorming van heidere kleine blaasjes op de huid;
vaak dodeiijk, soms epidemisch; syn. miliaria
epidemica. F. monoleptica en polylept i c a (tkov6q, en rcauX7prrt.x6c, — eens of
meermalen treffend, aantastend), koorts met
een of meer aanvallen van kortere of langere
duur. F. nervosa, zenuwkoorts, oude
benaming voor buiktyphus, onderscheiden
in F. nervosa stilpida (stupidus,
verstomd) „zenuwzinkingkoorts", met bewusteioosheid of verdoving en F. ner y Os a
vers it i li s (Lat., zich voortdurend bewegend), met onrust. Ook worden bij zenuwachtige mensen soms geruime tijd durende
en vanzelf genezende temperatuurverheffingen zonder aantoonbare oorzaak wel
febris nervosa genoemd. F. puerperall s,
kraamvrouwenkoorts. F. quartin a, q u ot i d i a n a, vierdedaagse, anderdaagse koorts;
vgl. Malaria. F. rectl rren s, zie Typhus
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recurrens. F. rem itten s, koorts met
afwisselend hoge en lagere koortstemperatuur. F. subintrans (Lat., binnensluipend),
sluipkoorts; vgl. Malaria. F. s t h é n i ca s.
synochilis (s0. 6voc, kracht; oiSvoxoc, aanhoudend), aanhoudende koorts, waarbij de
werkzaamheid van het hart onverminderd
of verhoogd (F. hyperstheni ca) is. F.
subcontinu a, koorts met geringe voorbijgaande dalingen (remissies) der koortstemperatuur. F. te rt i an a, derdedaagse
koorts; vgl. Malaria. F. traumatica
(Tpceivacc, verwonding), wondkoorts. F. t r (5p i ca, vgl. Malaria tropica. F. typo i n y e rso,
koorts met omgekeerd type, ni. met de
hoogste tem peratuur des morgens. F.
ti n d u I a n 5, (Lat., golvend, met het oog
op de koortslijn), = Maltakoorts, zie aid.
F. urethrili s, catheterkoorts, na prikkeling van de urinebuis. F. u veo parotid e a (H eerfordt 1909), ontsteking van de
uvea (zie aid.) en van de oorspeekseiklier,
verwant met de ziekte van Besnie rBoeck (zie aid.) Syn. Uveoparotitis. F.
woltqnica, Fiinftagfieber, trench
feve r, P. U. 0. (pyrexia of unknown origin),
vijfdagenkoorts, loopgravenkoorts. Sedert
het begin van 1916 aan de Franse en Russische fronten door Duitse en Engelse artsen
beschreven ziekte, die vroeger echter ook is
voorgekomen, o.a. in Polen. Soms koortsaanvallen van 1-2 etmalen, met tussenpozen
van vijf dagen ; soms kortere tussenpozen of
langduriger aanvailen; soms geen koorts,
maar alleen hevige pijnen in de benen. Worth
verwekt door de rickettsia quintana en overgebracht door iuizen. Niet dodeiijk, herstellingstijdperk lang.
Fecunditio (Lat.), bevruchting.
Fegaritis, fegar (Spaans), vgl. Stomatitis
ulcerosa.
Feiung, stille- (D., feien, van feeenmacht
voorzien, krachtig beschermen) onvatbaarheid voor infectie, nadat kiemen of virus het
lichaam zijn binnengedrongen en beschuttende stollen hebben doen ontstaan zonder
merkbare ziekte (Pfaundler).
Fel (Lat.), gal, syn. bilis; fel I e u s, betrekking hebbende op gal, bijv. vesica fe I lea,
galblaas. Zie A-gal, B-gal, C-gal.
Feldfieber (D., veldkoorts) = Schlammfieber,
zie Modderkoorts.
Fellatio (Lat.), tegennatuurlijke bevrediging
der geslachtsdrift door het lid in de mond
van een ander te brengen.
Felleus, op gal (fel) betrekking hebbend.
Felon, Engelse uitdrukking voor paronychia (zie ald.); felon is een Fr. woord,
ontstaan uit fell o, dat in middeieeuws
Latijn voorkomt, en waarvan men de af-
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komst niet weet; het betekent: „deloyal
envers son seigneur".
Feminismus, = effeminatio (zie aid.).
FemoraHs, tot de dij behorend.
Femorocele, dijbreuk; syn. hernia femoralis.
Femur (Lat.), dij (been).
Fenestra (Lat.), venster, min of meer ronde
opening in een been. F. cochleae (rot ti n d a, triquetr a), venster naar het
slakkenhuis, aan de naar het midden gekeerde wand der trommelholte. Fe n é s t r a e
p a r i e t a I e 5, symmetrische atrophische plekken of openingen in de wandbeenderen.
F. vestibuli (oval's), venster naar de voorhof, hoger gelegen opening in dezeifde wand,
bedekt door de stijgbeugel.
Fenestratie, het maken van een of meer
openingen, b.v. een biijvende opening in het
labyrint van het oor ter vervanging van de
functie der fenestra ovaiis, bij otoscierose
(operatie van Lem per t). Ook het maken
van openingen in een verband, om een
plaatselijke aandoening te kunnen controleren.
Fermentatie, door fermenten veroorzaakte
ontieding, in 't bijzonder gisting ; vgl.
Diastase, Hydrolyse, inversie.
Fermentatief, door fermenten veroorzaakt.
Fermenten, stollen, die zekere scheikundige
processen aan de gang brengen of versnellen zonder zelf eraan deel te nemen (catalysatoren). Naar gelang de fermenten
cellen zijn of voortbrengselen daarvan,
onderscheidt men gevormde en ongevormde
fermenten; syn. enzymen. De belangrijkste
zijn de kooihydratenspiitsende (amylolytische), de eiwitspiitsende (proteolytische),
de vetspiitsende (lipolytische) fermenten, de
gistingsfermenten, de oxyderende fermenten
(oxydasen) en de stollingsfermenten (leb,
fibrineferment).
Fermentontsporing, vermeerderde uitscheiding van fermenten in bloed en urine, ais
de normale afvoerwegen verstopt zijn.
Fermenturfe, het lozen van urine, die fermenten bevat.
Ferrata-cel, zie Haemohistioblast.
Ferritine, een ijzerhoudend proteine, het eerst
geisoleerd uit de milt van het paard. In deze
vorm wordt ijzer opgesiagen ais reserve in
de lever.
Ferrometer (J o II e s), toestel tot bepaling
van het ijzer en daardoor tot schatting van
het gehalte van het bloed aan haemogiobine.
Ferrum (ijzer) candens (brandend), gloeiend
ijzer, tot het aanbrengen van brandwonden
of het wegbranden van ziekelijk weefsel;
syn. cauterium actuate.
Fertiliteit (f erti lit as), vruchtbaarheid.
Ferula (Lat., roede), spalk.

Fibrillair

Festination (Fr., het haasten), lichte graad
van propuisie (zie aid.).
Fetaal, zie Foetaal.
Fetichismen (Fr. van fetiche, afgod, to yermiddel), afwijking in de geslachtelijke gevoelens, waarbij de zinnelijke lust en de
bevrediging daarvan worden teweeggebracht door het zien van een bepaaid manneiijk of vrouwelijk kledingstuk of van een
bepaaid lichaamsdeel van een man of vrouw.
Fetus, zie Foetus.
Feu (Fr. vuur) d es dents, = lichen strophulus (zie aid.). F. persiq ue, gordelroos,
F. St. Antoine, F. sacre, middeleeuwse
benaming voor anthrax, herpes zoster en
ergotismus (zie aid.). F. vo I ag e, erysipelas
migrans (zie aid.).
Fibrae (Lat.), vezels. F. ansitae (ans a,
lis), lisvormige zenuwvezels; van de lamina
terminalis over het chiasma naar het tuberculum cinereum lopend. F. a rc i fO rm es, boogvezels; in bogen lopende vezelgroepen in verschillende delen der hersenen; syn. F. arcuatae. F. circulires,
spier van M ii I l e r (de kringvormige vezels
van de m. ciliaris). F. co m m issu riles,
vezelen, die de beide heiften der grote
hersenen met elkander verbinden. F. heterodesm6ticae (trepoc, een andere;
8cap.6co, binden), vezels, die ongelijksoortige delen der grijze zenuwstof onderling
verbinden, terwiji F. homodesmOticae
(0.6g, gelijksoortig) onderling gelijksoortige delen, bijv. de voorhorens van het
ruggemerg met elkander verbinden. F.
intercruriles (i ntercolumnares),
peesvezelbundels tussen het crus superius
en inferius van de uitwendige liesring. F.
lenti s, lensvezels. F. meridionales,
spier van Briicke; de meridionaal en
straalvormig lopende vezels van de m.
ciliaris. F. o b I fq uae, schuine vezels van
de spierwand van de maag (de binnenste
laag hiervan). F. perforantes, doorborende zenuwvezels, die het hoornviies van
achteren naar voren doorboren. F. p NSpriae cerebri, = F. arcuatae Arnold!,
tussen twee aangrenzende delen der hersenschors. F. radicles, circulares, de
straais- en kringsgewijze lopende vezelen
van de musculus ciliaris. F. rad icu lires,
wortelvezels, die in het ruggemerg komen
of eruit ontspruiten. F. zon u tires, vezels,
die de zonula ciliaris (zie aid.) vormen.
Fibreus, uit (stevig) bindweefsel bestaande.
Fibrillae (verkleinw. van fi bra, vezel), zeer
fijne vezels; voornl. gebezigd voor de
kleinste bestanddelen van de ascylinders der
zenuwen en van het bindweefsel.
Fibrillair, uit fibrillae bestaande, vezeiig.
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Fibrillaire trekkingen, kort durende
samentrekkingen van enkele bundels van
zieke spieren, bijv. bij spinale spieratrophie, of van de tong; o.a. bij dementia
paralytica. Ook van het hart.
Fibrillenschede, schede van H e n I e (zie
Aanhangsel).
Fibrillenzuur, een door Bethe ondersteld
bestanddeel der zenuwvezels, waarvan volgens hem het geleidingsvermogen afhankelijk zou zijn.
Fibrilleren, fibrillaire trekkingen van het hart,
b.v. boezemsidderen. Vgl. Pulsus perpetuoi rreg u laris.
Fibrinasthenie (Occitz*, zwak), gering gehalte van het bloed aan fibrine.
Fibrine, vezelstof, de eiwitstof, die zich bij
de stolling van het bloed afzondert. F.cylinder s, oudere, onjuiste benaming
voor urinecylinders. F.-ferment, enzym,
dat bij de bloedstolling werkzaam is; in
tegenwoordigheid van oplosbare calciumionen ontstaat het uit een in het bloedplasma aanwezige stof, prothrombine, door
inwerking van thrombokinase, afkomstig
uit de leuco- en thrombocyten. F.-g e n er at o r e n, de stollen uit welker vereniging
fibrine ontstaat. F.-w i g, = anaemisch
infarct (zie aid.). F. polie p, = placentapoliep.
Fibrineschuim, een stof die fibrinogeen en
thrombine bevat en bloedstelpend werkt.
Fibrineus, fibrine bevattend, dus gemakkelijk
stollend, fibrineachtig; vgl. Exsudatio, Pneumonia fibrinosa. Fibrineuse ontsteki n g, ontsteking, gepaard gaande met
fibrineuse exsudatie.
Fibrinogeen, globuline in het bloedplasma,
de lymphe, de chylus enz., waaruit onder
de invloed van fibrineferment fibrine ontstaat, benevens een stof, die in het plasma
opgelost blijft, de fibrineglobuline (H a mmarsten).
Fibrinolase, een hydroliserend enzym, dat
bloedstolsels tot oplossing brengt. (Fibrinolyse).
FibrinOlysis (XISai.c, oplossing), het verschijnse!, dat bij plotseling overledenen het bloed
na de stolling weer vloeibaar wordt (Y u d i n,
1936).
Fibrinopenie (=Nita, armoede), to weinig
fibrine in het bloed.
Fibrinoplastische stof, het door A. S c h m i d t
veronderstelde serumglobuline, dat aan de
vorming van fibrine zou deelnemen. Syn.
paraglobuline (W. K 0 h n e), serumcaseine
Pan u m).
FibrinorrhOea plastica, = dysmenorrhoea
membranacea (zie aid.).
Fibrinurfe, = chylurie, (zie aid.).

Fibroplasten

FibriopapillOma, vlokkengezwel, vooral in de
urinebiaas voorkomend.
Fibroadenfe (B a n t i), kenmerkende verandering in de milt bij de ziekte van Bant I,
waarbij zich in de follikels van uit het centrum bindweefsel ontwikkeit, en de intima
van de miltaderen en takken van de poortader verdikt wordt; syn. spienomegalia
fibroadenica.
FibroadenOma, zie Fibroma.
FibroadenOsis, pijnlijke knobbeis in de
mammae.
Fibroangieima, zie Fibroma.
Fibroblasten, jonge bindweefselcellen, waaruit de bindweefseivezels voortkomen; syn.
inoblasten.
FibroblastOma, = fibroma.
Fibrocartiligo, vezeikraakbeen. F. b as a, l i s,
vezeikraakbeen, dat verschillende spieten
en gaten der schedelbasis opvult. F. i nterarticulir i s, = discus articularis,
schijf van vezeikraakbeen tussen de samenstellende beenuiteinden van sommige gewrichten. F. interve rte b ra I is, tussenwerveischijf. F. naviculari s, binnen in het
ligamentum calcaneo-naviculare piantare.
FibrochondrOma, zie Fibroma.
Fibrocyten, cellen in het bindweefsel.
FibroepitheliOma, gezwel, bestaande uit
nieuw gevormd bindweefsel en epithelium.
Fibrofed, bindweefselgezwel, dat nog andere
weefselelementen bevat; zie Fibroma.
Fibrolip6ma, gemengd gezwel uit bind- en
vetweefsel.
Fibroma, bindweefselgezwel; bevat het nog
andere eiementen, dan noemt men het mede
daarnaar: fibroadencima, -angiOma, -carcinoma, -chondrOma, -myx6ma, -sarcoma, enz.
F. central e, gezwel door woekering van
de tandpuipa. F. moil Li scum (V ircho w),
week, celrijk bindweefselgezwel der huid,
soms met hoiten met een siijmige inhoud;
syn. F. a reo lire, moiluscum fibrosum. F.
mollusctim multiplex, zie Neurofibromatosis. F. periarticulire difftlsum,
zie Synovitis fungosa. F. s a r co m at 6 d es,
= fibrosarcoma.
FibromatOsis, gezwelachtige woekering van
het bindweefsel. In overeenstemming met
hetgeen is vermeld bij Fibroma spreekt men
van FibroadenomatOsis, FibroangiomatOsis
enz. Zie ook Maladie cystique.
Fibromp5ma, vgi. Myoma.
Fibromyx6ma, gemengd gezwel, uit bind- en
slijmweefsel bestaande.
FibroneurOma,zie Neurofibroma.
Fibropericarditis, bindweefselachtige verdikking van het hartezakje.
Fibroplasten, = fibrobiasten.
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Fibroplastisch sarcoma, fibrosarcoma, sarcoma met rijkelijke bindweefselvorming.
Fibrorhabdomycima, gezwel bestaande uit
elementen van fibroma en van rhabdomyoma
(zie aid.).
Fibrosis pancreatis congenitilis, aangeboren bindweefseiwoekering in de alvleesklier.
Syn. Coeliakie (zie aid.). F. testis (S i mmond s), bindweefseiwoekering tussen de
kiiereiementen van de zaadbal.
Fibrositis, slepende ontsteking of woekering
van het fibreuse steunweefsel; vgi. Fibromatosis.
Fibrostenoserend, vernauwing veroorzakend
door littekenweefsel.
Fibula (Lat., naaid), kuitbeen.
Fidzji-uitslag, = Framboesia (zie aid.), weike
op de Fidzji-eilanden voorkomt.
Fievre (Fr.), koorts; zie Febris. F. b o u t o nneuse (Fr., vgi. Bouton), Afrikaanse kustkoorts, goedaardige vlektyphusachtige ziekte
in de omgeving der Middeilandse Zee, beginnende met een primair affect (dche
noire) en overgebracht door een hondeteek,
rhipicephalus sanguineus (zie aid.); vgi.
Babesia. F. de lait sec, condense, (Fr.),
koorts, die bij zuigelingen soms ontstaat
door het gebruik van melkpoeder of gecondenseerde melk.
Fil de florence (Fr.), zeer stevige hechtzijde,
vervaardigd uit het spinorgaan der zijderups.
Filiria, draadworm; orde der ronde wormen.
F. Bancrofti, vgi. F. nocturna. F. d i CI rn a,
dagdraadworm, embryo van F. loa, die
alleen bij dag in het bioed wordt aangetroffen ; alleen in West-Afrika. F. d r act5nculus s. medinènsis, zie Dracuncuius. F. 16 a (inheemse benaming), onder de
huid en onder het oogbindvlies bij WestAfrikaanse negers; veroorzaakt de Kalabargezwellen (zie aid.). F. nocturn a, nachtdraadworm, embryo van F. Bancrofti, die
alleen bij nacht in het bioed wordt aangetroffen, zich verder ontwikkeit in een bloedzuigende mug (Ban c roft), en opnieuw in
de mens geraakt ais F. Bancrofti, die zich
vooral in de lymphvaten ophoudt en tropische chyiurie, chylocele, elephantiasis Arabum en iymphscrotum kan veroorzaken. F.
Ocul i, = F. loa. F. perstans, biijvende
draadworm ; veroorzaakt kro-kro (zie aid.)
F. singuinis hOminis,deembryonenvan
F. Bancrofti en F. loa, (zie aid.), F. v6Ivulu s,
opgerolde draadworm (L euckart), draadworm onder de huid, verbreid over een groot
gebied van West- en Centraal Afrika.
Filariasis s. filariOsis, draadwormziekte, de
ziekten, door filaria veroorzaakt.
Filarifcirm, gelijkend op filaria.

Fissdra

Filicismus, slepende vergiftiging met extract
van de mannetjes varen (extr. filicis).
Filiêre (Fr.), toestel om de dikte van catheters en bougies te meten; vgi. Charriêr e.
FilifOrmis (Lat.), draadvormig; van de pots,
als deze zeer kiein is.
Filipunctuur, het doorhalen van fijne zilveren
of flu de Florencedraden door een aneurysma (zie aid.), om daarin kernen voor de
bloedstolling te vormen.
Filtraat, hetgeen door een filter loopt.
Fiitrum, 1. filter, van filtreerpapier of van
een poreuse stof (C ham berlan d-filter),
weike de bacterien tegenhoudt. 2. Het
bruggetje tussen de beide neusgaten, dat
van de bovenlip naar de punt van de neus
loopt.
Filum (Lat.), draad, meerv. fiia. Fi la cor on a r i a, kroondraden; bundeis vezels van
de beide trigona fibrosa naar de annulus
fibrosus van het linker hart. Fi I u m durae
matris spinali s, vgi. Vagina terminalis.
Filum gust at 1 v u m, uitloper der smaakcellen in de smaakbekers. Fi la I at eralia
ponti s, zijdraden van de brug, vezelbundels aan de bovenrand der brug van Varo I.
Fila ol fa ct 6 r i a, reukdraden; de zenuwdraden, weike, uit de buibus olfactorius
komende, de nervus olfactorius vormen.
Fila radiculiria anteriora, poster i o r a, voorste, achterste worteldraden van
het ruggemerg; de neurieten (zie aid.)
van de gangiioncellen der voorste hoornen
en der ganglioncellen van de intervertebrale
of spinaie ganglia. F. terminal e, einddraad ; het bindweefselachtige verlengstuk
van het ruggemerg beneden de eerste lendenwervel.
Fimbria (Lat., franje), F. hi ppocim p i,
smalle, witte streep op de holle zijde van
de hippocampus. F. tuba e, franjeachtige
uitlopers van de eiieiders bij de eierstok.
De langste uitioper (F. ovaric a) bereikt
de eierstok.
Fimbriittus, van franje voorzien.
Fimbriocele, breuk, weike fimbria bevat.
Fish-skin-disease (Eng., visvelziekte), =
ichthyosis (zie aid.).
Fissipiar (fissu s, gespleten; pario baren),
zich door splijting (deling) voortplantend.
Fisstira (Lat.), spleet, gleuf. F. abdom inili s, intestinalis, vesico-intestinalis, aangeboren buikspleet, waarbij de
darn, soms ook de urineblaas te voorschijn
komt. F. a n i, aarskioof; hardnekkige,
opperviakkige zweer aan de aarsopening.
F. antitrago-helicina, spleet aan het
oorkraakbeen tussen antitragus en helix.
F. calcarina (caicar, spoor), aan de
naar het midden gekeerde vlakte van de
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achterhoofdskwab der hersenen, tussen
cuneus en gyrus lingualis. F. cerebri
I at eralis (S ylvi i), zijspleet der hersenen
tussen de slaap- en voorhoofdskwabben
aan de buitenvlakte van het hersenhalfrond. F. cerebri longitudinalis, lengtespleet der hersenen, tussen de beide
haifronden. F. cerebri transversa,
dwarsspleet tussen de grote en kleine hersenen. F. chorio id eae, spleet in de embryonale hersenen, door welke de tela
chorioidea (zie aid.) in de hersenkamers
naar binnen wordt gestulpt (E dinge r).
F. co I I ate ri I i s, verbindingsspieet, aan
de onderviakte van de achterhoofdskwab,
tussen gyrus hippocampi, g. lingualis en
g. fusiformis. F. d o rsal is medullae,
spleet in de lengte van de achterzijde van
het ruggemerg ; syn. septum dorsale. F.
Glaser i, zie F. petro-tympanica. F. h i p p ocimp i, tussen gyrus hippocampi en g.
dentatus. Fissurae interpilares, spieten tussen de peilercellen van het orgaan
van Corti in het slakkenhuis. F. limbic a,
randgroeve tussen het reukgedeeite der
hersenen en de rest daarvan ; syn. fovea
limbica, fovea rhinal is externa. F. limitans
fossae rhom bold eae, grensgroeve van
de ruitvormige groeve (bodem der vierde
hersenkamer). F. longitudinalis cerebri, = F. cerebri longitudinalis. F. long itudinilis ant., post., = F. mediina
a n t., p o s t., voorste en achterste lengtespleet in de middellijn van het ruggemerg.
F. occipitalis perpendicularis, = F.
parieto-occipitalis, F. occipitalis t ea n sve rsa, = F. caicarina. F. or b ita I is
i n fe r i o r, onderste oogkuiispieet, tussen de
grote wiggebeensvieugel en de bovenvlakte
van het bovenkaaksbeen. F. orbitalis
s u p e r i o r, bovenste oogkuilspieet, tussen
de grote en de kieine wiggebeensvleugel. F.
ossiu m, spleetbreuk, barst van een been.
F. pa r ieto-occi p i ta I i s, wand-achterhoofdspieet, tussen de kruinkwab en de achterhoofdskwab aan de middenvlakte der hersenhalfronden. F. pericardiaco-p erit onelli s, spieet in het middenrif. F. petr obasiliris s. petro-occipitalis, rotsbeen-achterhoofdspleet, tussen de pyramide
van het siaapbeen en de pars basilaris van het
achterhoofdsbeen. F. p e t r o-s q u a m .5 s a,
rotsbeen-schubspleet, tussen de voorviakte
en de schub van het siaapbeen. F. petr otympan ica (G I as e r i), rotsbeen-trommelspleet, tussen de naar boven gerichte kant
van de pyramide en het trommeihoitegedeelte van het siaapbeen. F. p I e u r operitoneali s, spleet in het middenrif.
F. prima, secunda, tertia, voorste,
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mickle!ste, achterste spieet in de kieine
hersenen, voigens Elliott Smith. F.
p t e r y g o i d e a, vleugelbeenspleet, tussen
de beide platen van het vleugelbeenuitsteeksel van het wiggebeen. F. pt6ryg omaxi I lir' s, vleugelbeenkaakspleet, tussen
de fossa pterygopaiatina en de fossa infratemporalis. F. Santorin i, = incisura cartilaginis ductus acustici externi (zie aid.). F.
spheno-maxillaris, wiggebeenskaakspleet, = F. pterygomaxillaris. F. sphen ooccipitalis, wiggebeensachterhoofdsspieet, de scheiding tussen het wigge- en
het achterhoofdsbeen aan de helling van
Blumenbach. F. spheno-petrOsa, wiggebeens-rotsbeenspleet tussen het wiggebeen en de pyramides van het siaapbeen. F.
spin al i s, zie Spina bifida. F. s p i ri I is, in de
lamina spiral's ossea van het slakkenhuis. F.
stern i, aangeboren spleet van het borstbeen. F. Sylvi i, = F. cerebri lateralis. F.
transversa ce re 1)61 I i, dwarsspleet tussen de achterzijde van het verlengde merg en
de voorzijde der kieine hersenen. F. t ran sversa cerebri, = F. cerebri transversa. F.
qmpan 0-m astoidea, trommelholtetepelbeenspleet, tussen processus mastoideus
en porus acusticus ext. F. urethrae inf.,
sup.; vgl. Hypospadia, Epispadia. F. v e ntrilis medullae (obiongitae), gleuf
aan de buikzijde van het ruggemerg (verlengde merg). F. I/ es i co-g enitalis, vgl.
Ectropia vesicae.
Fistelstem, = faisetstem, faussetstem, kopstem.
Fistelsymptoom, de duizeiing en nystagmus
(zie aid.), die optreden ais men verdichtingen
teweegbrengt in de gehoorgang. Syn.
Symptoom van T u I I i o, zie Aanhangsel.
Fistula (Lat., pijp), fistel, een niet van nature
aanwezige verbindingsopening tussen de
opperviakte van het lichaam en een klier,
kanaal of inwendige hoite, ontstaan door
verzwering (pijpzweer), of aangeboren, of
kunstmatig aangebracht (F istu la co rnplet a); komt de verbinding niet geheel
tot stand, dan spreekt men van F. i n co rnplet a; een fistel waarvan de randen met
slijmvlies bekleed zijn, noemt men I i pfiste I. Naar de aard der stoffen, die door
de fistel komen, onderscheidt men de
fistels in etter-, drek-, tranenfistels, enz.
F. a n i, endeldarmfistel, completa of incompleta externa (met aiieen een uitwendige opening) of interna (met alleen een
inwendige opening). F. auris co ngenit a,
aangeboren oorfistel, overblijfsel van de
eerste kieuwspleet; meestal vOOr het oor,
boven de tragus of in het oorlelletje. F.
bimu cos a, fistel tussen twee slijmvliezen,
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nl. van twee aan elkander vergroeide darmlissen. F. co I I i conger) ita, aangeboren
halsfistel; fistel met zeer nauwe opening,
welke naar het strottenhoofd, de luchtpijp
of de keelholte leidt, of slechts naar het
celweefsel, en ontstaan is door gebrekkige
sluiting der derde of vierde kleuwspleet of
gebrekkige vereniging van de derde of vierde
kieuwboog. F. I ac r i m a i i s, traanfistel,
meestal van de traanzak, zelden van de
traanklier of -buis naar de huid. F. oesOphago-tracheilis, fistel tussen slokdarm
en luchtpijp. F. recto-vaginilis, rectov es i ca I i s, fistels tussen de endeldarm en de
schede of de urineblaas. F. u r et h rocu tin ea penis, = hypo- of epispadia (zie
aid.). F. vèsi co-u mbili cil is, blaasnavelfistel, van de navel naar de top der urineblaas; uit het vruchtleven overgebleven
urachus (zie ald.). F. v es i co-vag inalis,
urineblaas-schedefistel meestal verzwering
na langdurige druk van de schedel op de
weke delen bij een moeilijke bevalling.
Fixatie-absces (Fochier 1891), absces (absces de fixation), teweeggebracht door inspuiting van terpentijnolie, ten einde
„afleidend" to werken op ontstekingen of
dreigende bloedvergiftiging; vgl. Anachorese, Seton.
Fixator (fig o, vastmaken, M et chni koff),
= amboceptor (zie aid.). Syn. immuunlichaam, praeparator, substance sensibilisatrice.
Fixeerpunt, het punt, waarop de blik gericht
is.
Fixeren, bevestigen. 1. in de oogheeikunde,
het oog op een punt richten. 2. in de microscopie, a. de behandeiing van voorwerpen met vloeistoffen, waarin zij hard
worden en beter geschikt voor het microscopisch onderzoek. b. het bevestigen van
bacterien bevattende stoffen op het dekglaasje, meestal door verwarming. 3. in de
photographie, na de ontwikkeling van het
negatief, de verwijdering van de nog aanwezige lichtgevoelige stoffen van de plaat
door middel van bepaaide vloeistoffen. 4.
in de heelkunde, het vasthechten of vastzetten van een orgaan of deel van een
orgaan. 5. het vastgehecht zijn van een
orgaan aan andere organen door vergroeiingen.
Fixeringsreactie, = complementbinding (zie
aid.).
Fixum (in de beroepsleer), een vast bedrag.
Flack test (Eng., proef van Flack), bij persen
in staande houding daait de bloeddruk, in
liggende houding niet. Zie ook Flack, Aanhangsel.
Flagellitor (Lat., geseiaar), iemand die een
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ander geselt uit sadistische (zie aid.) belustheid; Flagellantismus, de zuchttot
geselen.
Flagellum, zweepdraad (aan spermatozoa).
Flattering (Eng., siddering), boezem- of
kamerfladderen, met tot 300 slagen per
minuut, een onaangename gewaarwording
aan het hart, alsof dit trilt en alsof de hartstreek ieeg is; syn. fluttering.
Flatulentie (f I a re, blazen), opgeblazenheid
van de darmen; syn. meteorismus.
Flatus (Lat.), wind, de lozing van darmgassen. F. vag inal is, zie Garrulitas vulvae.
Flavon, vitamine P, antihaemorrhagisch.
Fletcheren, zorgvuldig en langdurig fijnkauwen van het voedsel, gelijk dit door de
Amerikaan Horace Fletcher (een leek)
is aanbevolen.
Flexibilitas area (Lat., wasachtige buigzaamheid), vgl. Catalepsie.
Flexio (Lat., buiging), 1. in de physiologic, de
door de buigspieren veroorzaakte beweging. 2. in de leer der vrouwenziekten, F.
uteri, inknikking van de baarmoeder op
de grens tussen lichaam en hals, hetzij
vO6rover (a n t efl é x i o), achterover (r etroflèxio), of zijwaarts (lateroflexio).
Flexor (Lat., buiger), buigspier, een spier die
buiging van een lid teweegbrengt.
Flextira (Lat., bocht, in het bijzonder van een
darm). F. duodén o-j ejunali s, scherp
gebogen overgang tussen de twaalfvingerige
darm en de nuchtere darm. F. hepatica,
= F. co li de xt ra, de rechter bocht van de
karteldarm. F. I i en 51 is, = F. co li sin ist ea, de linker bocht van de karteldarm.
F. sigmo id ea (E, sigma, de Griekse s),
de S-vormige bocht van de dikke darm, ook
kortweg „de flexuur" genoemd; syn. S.
romanum.
Flimmerscotoom (D.), = scotoma scintillans (zie aid.).
Flintglas (flint, Eng. vuursteen), glas, dat
loodoxyde, soms ook boorzuur bevat en
het licht sterk breekt; vgl. Crownglas.
Floccilegium (floccus, viok; legere,lezen,
oplezen), vlokkenlezen; vgl. Crocidismus,
Carphologie.
Flocculitio, het neerslaan van vlokjes in een
vloeistof.
FlOcculus (Lat., vlokje), een kwabje aan de
ondervlakte der kleine hersenen, aan weerszijden van het verlengde merg. F. se c u nd a r i u 5, bijvlokje, een soms voorkomend
kwabje naast de flocculus.
Floride (florid u s, bloeiend), geheel ontwikkeld, hevig (van phthisis).
Flotteren (f1 o t t e r, Fr., d rijven), heen en
weder bewegen.
Fluctuatie-wet (M a c k e n z i e), de levende
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weefsels verkeren afwisselend in een toestand van rust en werkzaamheid.
Fluctuatio (Lat., golvend zijn), een eigenaardig gevoel van vloeistofgolving, dat de
tastende hand waarneemt bij het drukken of
kloppen op de veerkrachtige wand ener
holte, waarin zich een vloeistof bevindt
(absces, buikwaterzucht, enz.).
Fluid (Eng. vloeibaar), aanduiding van inhoudsmaten ; fl uid dram (drachme) =1;12
fluid ounce (ons, 28,417 cm') = 3. fluid
scruple (scrupulus).
Fltiidum (Lat.), iets vloeibaars; zo noemde
men vroeger de dragers der electrische en
magnetische krachten, die men zich als
vloeistoffen voorstelde; ook het „dierlijke
magnetisme" dat de somnambule-toestand
teweegbrengt, werd voorgesteld als overgebracht door een fluidum, dat van de
magnetiseur uitging.
Fluor (Lat.), uitvloed. F. a I b u s, witte vloed,
ieder niet bloedig vochtverlies uit de vrouwelijke geslachtsdelen; syn. leucorrhoea. F.
albus posterior, verlies van etterig slijm
uit de aarsopening, bijv. bij aambeien.
Fluorescentiescherm, zwart bordpapieren
scherm, bestreken met fijn poeder van
bariumplatinacyanuur, dat onder de invloed
van Röntgen-stralen fluoresceert, en, achter
het doorstraalde voorwerp gehouden, de
door dat voorwerp geworpen schaduwen
donker doet uitkomen tegen de fluorescerende omgeving.
Fluoroscoop, = cryptoscoop.
Fluoroscope, onderzoek met Rontgenstralen
en een fluerescerend scherm. Ook microscopisch onderzoek naar microOrganismen
(b.v. leprabacillen, tuberkelbacillen) gekleurd met fluorescerende stoffen (b.v.
auramine) in het ultraviolette licht van de
fluorescentielam p.
FluorOsis dentalis, een tandafwijking, gestippeld email, toegeschreven aan fluorhoudend
water, komt ook in Indic voor.
Fluttering (Eng.), = flattering, zie ald.
Fltixio (fl u 0, vloeien), = hyperaemia activa
s. arterialis (zie ald.).
Fltixus (Lat.), vloed, vermeerderde afscheiding, vloeiing (bloeding uit de vrouwelijke
geslachtsdelen). F. capillorum (C elsu s)
= alopecia, uitvallen van het haar. F. co e I i ac u s (xoatocx6c, het onderlijf betreffende),
diarrhoea chylosa. F. salinu s, zoutvloed;
vgl. Eczema. F. se bace u s, huidsmeervloed,
seborrhoea.
Focaal, tot de focus (zie aid.) behorend.
Fo ca le verlichting, verlichting van het
oog door het licht van ter zijde er op to
laten vallen door een sterke bolle lens. F.d istanti e, brandpuntsafstand. F. i n fe ct i e,
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algemene infectie, uitgaande van een etterhaard, b.v. een abscesje aan een tandwortel.
Focus (Lat., haard), brandpunt, van een
lens, een ontsteking, een epidemic. Focusbuize n, Röntgen-buizen, waarvan de cathode als een holle spiegel is gevormd,
in welks brandpunt de anticathode is aangebracht. Vgl. Perifocaal.
Foecunditio, = fecundatio.
Foetial, betrekking hebbend op foetus.
Foetalisitie, bij hogere dieren blijven foetale
kenmerken bestaan (retardatie, zie ald.),
die bij lagere dieren verdwijnen; b.v. de huid
van de mens blijft (bijna) even onbehaard
als die van den foetus, terwijl de kale aapfoetus verandert in een behaarde aap
(Foetalisatie-hypothese van L. Bo I k, bestreden door K. de S n o o).
FOetor (Lat., stank). F. ex o re, slechte reuk
uit de mond. Bijv. nw. fo et i d us, stinkend.
Foetus (Lat.), het ongeboren kind; bijv. nw.
foetaal.F.papyriceuss.compressus,
de papier- of platgedrukte foetus, mummieachtig verschrompelde( gemummificeerde)
vrucht, die slechts tot geringe ontwikkeling is gekomen, en door de andere gezonde
tweelingsvrucht is platgedrukt. F. sanguinolentu s, bloedige vrucht (E. Mart i n), gewoonlijk syphilitische, dode vrucht,
die niet in rotting, maar in verweking verkeert; de huid en inwendige organen zijn
met bloedwei doortrokken. Het meervoud
van foetus is foetus en niet foetera.
Ram (een hete wind in de Alpen), een door
electriciteit gedreven hetelucht-douche.
Foie cardiaque (Fr.), de vet bevattende muskaatnootlever bij hartlijders met stuwing;
vgl. Hepar moschatiforme. F. ficellè, (Fr.
ficelle, koord), lever verdeeld in vele lobben
door snoeren bindweefsel. Vgl. Hepar
lobatum.
Folianus (p rocessus f.), het uitsteeksel van
Foli (Venetiaanse ontleedkundige, 16151654), de lange hamersteel.
Folie (Fr.), krankzinnigheid. F. a deux,
waandenkbeeld dat zich mededeelt aan
een echtgenoot of een andere innig medelevende persoon (vgl. Psychische besmetting). F. a double forme, F. alterne,
circulaire krankzinnigheid (zie aid.). F. avec
conscience, krankzinnigheid met dwanghandelingen (compulsieve krankzinnigheid).
F. brig h t i q u e, stoornissen van de geest
bij morbus Brightii (zie aid.). F. ca rd i aq u e,
1. hartwoelen, sterke arhytmia cordis. 2.
krankzinnigheid bij hartlijders. F. comm u n e, gewone acute manic of monomanie.
F. du d o u t e, ziekelijke twijfelzucht. F.
musculaire, ziekelijke onrust der spie.
ren bij chorea. F. rai son n ante (Fr. r al_
13
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sonne r, redeneren), krankzinnigheid met
schijnbaar ongestoord vermogen om Iogisch
te spreken; syn. F. d es act es, F. instinct i v e. F. du toucher, krankzinnige lust
in huiselijke bezigheden. F. uterine, =
nymphomanie.
Folinezuur, zie Foliumzuur.
FOlium (Lat., blad), F. vermis, blad van
de worm, het meest naar de zijde van
het achterhoofdsgat liggend deel van de
bovenste worm (vermis superior) der
kleine hersenen; syn. F. cactl minis.
Foliumzuur, een vitamine van de b-groep,
nodig voor de normale, normoblastische
bloedvorming. Syn. Folinezuur. Chemische
naam pteroylglutominezuur.
Folliclis, tuberculeuse huidaandoening met
harde knobbeltjes onder de huid, of oppervlakkige meer uitgebreide infiltraten (zie
ald.), die bruine vlekken of littekens achterlaten.
Folliculair (follicularis), op de folliculi gelijkend of betrekking hebbend; vgl. Enteritis.
Folliculaire catarrh, = conjunctivitis folliculosa s. follicularis. F. s j an ke r, zachte
sjanker, die verzwering van haarfolliculi
teweegbrengt; syn. ulcus molle miliare.
FolliculakeratOse (dc privans), verdwijnen van
de hoornstof uit de haarfollikels.
Folliculine, het hormoon uit de folliculi van
De Graaf in de ovaria. F. Spiegel, zie
Spiegel.
Folliculitis, ontsteking der haarfolliculi. F.
abscedens in fin t u m, tot abscessen aanleiding gevende F. bij kinderen. F. barb ae,
= sycosis; zie ald. F. d ecilvans (cal v u s,
kaal), kaalmakende F. der haarfolliculi;
syn. uierythema acneiforme s. sycosiforme.
F. gonorrhOi ca, ontsteking der klieren
van L i tt re bij druiper; syn. periurethritis.
F. nuchae sclerOticans = dermatitis
papillaris capillitii, zie ald. F. pa raii rethrall s, = paraiirethritis. F. rubr a, =
keratosis pilaris faciei, zie ald. F. u I ce rOsa
t rópica, zie Aleppobuil.
Folliculeima malignum ovarii, kwaadaardig
eierstok-folliculoma, van de wand van een
eifollikel uitgaand endothelioma.
FolliculOsis, = conjunctivitis folliculosa.
FolliculOsus, = follicularis.
Folliculus (verkieinw. van fo I I i s, lederen
zak), 1. zakvormige huidkiier; 2. haarzak
(F. pili). 3. ophoping van lymphcellen
(lymphfollikel); vgl. DeGraaf (Aanhangsel).
F. dentis, tandzakje. Folliculi lingual es, tongfollikeis, kleine lymphfollikels, die boven het slijmvlies van de wortel
der tong uitsteken en te zamen de tonsilla
lingualis (zie aid.) vormen. F. oaphori,
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eierstokfollikel, zie De G raaf (Aanhangsel).
F. p i 1 i, haarzak.
Follikelblasteem (Accavivco, spruiten) de
moedercellen van het epitheel der follikels
van het ovarium.
Follikelcellen, de gladde cellen rondom het
ei in de folliculus otiphori.
Follikelcyste, zie Krooncyste.
Follikelzone (V)vyl, gordel), het schorsgedeelte van de eierstok, dat de folliculi
oaphori bevat.
Fomentum (foveo, warmen), warme omslag of de daartoe gebezigde vloeistof. F.
siccu m, droge warme omslag, kruidenkussen.
Fonction proteopexique (Fr.) (vgl. Insuffisance proteopexique), de eigenschap der
lever (met name de cellen van K u pffe r, zie
Aanhangsel) om de eiwitbestanddelen uit
het voedsel vast te houden, zodat zij het
bloed niet overstromen.
Fons pulsitilis (Lat., kloppende bron), de
weke plek van de kinderschedel; zie (grote)
Fontanel.
Fontanel (Ital. fontanell a, fonteintje), 1.
een kunstmatig, door gloeiend ijzer of trekpleister verwekte en (door het inbrengen
van „fontanelerwten" of door prikkelende
zalven en poeder) onderhouden zweer, tot
” afleiding" van schadeiijke stoffen ; vgl.
Exutorium. De oude heelmeesters brachten
deze fontanellen dikwijls aan op het ontmoetingspunt van de kroonnaad en de pijlnaad,
daarom heet ook dit fontanel. 2. de bij kleine
kinderen nog niet verbeende plek daar ter
plaatse op de schedel (g rote fontane I),
volgens Hy rtl zo genoemd als fons, bron
van het hersenvocht, dat naar de oude
voorstelling dikwijis bovenop de schedel
als korsten indroogde. 3. de kleine fontanel, tussen het achterhoofds- en de
wandbeenderen. 4. de zijfontanellen, nl.
de voorste, fonticulus sphenoidalis, begrensd door het voorhoofds- en wandbeen
en de grote wiggebeensvleugel, en de
achterste, fonticulus mastoideus, begrensd
door het tepelgedeelte van het slaapbeen,
het wandbeen en het achterhoofdsbeen.
Fonticulus (Lat. fonteintje) = fontanel. F.
C ass e ri, = F. mastoideus (zie Fontanel).
F. major s. frontilis, grote of voorhoofdsfontanel. F. minor s. occipitalis,
kleine of achterhoofdsfontanel. F. s p h enoidali 5, zijfontanel (zie Fontanel).
Footdrop (Eng.), het hangen van de voet in
plantaire flexie bij verlamming van de N.
peroneus.
Foramen, meerv. foramina (Lat.), gat.
Foramina alveolaria, tandkassen. F.
apicisofapicale, de opening, die, door de
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wortelpunt van een tand heen, de verbinding vormt tussen de pulpa dentis (zie aid.)
en het periodontium (zie aid.). F. ca rOt
cum externum, internum, de beide
uiteinden van de canaiis caroticus. F. co ec u m, blind gat, aan het ondereinde der
crista frontal's. F. coecum linguae,
blinde inzinking in de middellijn van de
rug van de tong, waarin de ductus lingualis
(zie aid.) uitmondt; syn. F. Morgagni. F.
coecum medullae oblongitae, kieine
groeve aan het buitenste uiteinde der
fissura mediana anterior (zie aid.). F. costot ran sve rsar u m, tussen elk ligamenturn colli costae, het dwarse uitsteeksel
van de borstwervels en de haizen der ribben, overeenkomende met de foramina transversaria der halswervels. F. e p i p I6i cu m
(zie Epiploe•n), opening van het net; ingang
der bursa omentalis links van het lig. hepatoduodenale. F. ethmoidale anterius,
post e r i u s, zeefbeengaten, in de naad tussen zeef- en voorhoofdsbeen. F. fronta1 e, voorhoofdsgat; zie incisura frontalis. F.
incisivu m, de opening aan de mondzijde
van de canalis incisivus (zie aid.). F. i nf rao r b ta I e, gat onder de oogkas, de
voorste opening van de canalis infraorbitalis. F. infrapiri fO r m e, het onder de
musculus piriformis liggend gedeelte van
het F. ischiadicum majus. F. i n t e r v e ntri cu I are, opening tussen de hersenkamers, nl. tussen de derde en de zijkamers.
F. interve rte b ri I e, tussenwervelgat,
ontstaande doordat de incisura inferior en
superior van teikens twee op eikander
voigende wervels boven eikander liggen.
F. ischiadicum majus, groot zitbeensgat (taziov, heup), gevormd door de incisura
ischiadica major, het lig. sacro-spinosum en
lig. sacro-tuberosum. F. ischi id icum
minus, klein zitbeensgat, gevormd door
beide genoemde banden en de incisura
ischiadica minor. F. jugular e, strotadergat,
tussen de pyramide van het siaapbeen en de
incisura jugularis van het achterhoofdsbeen.
F. jugu lire s p u r i u m, vats strotadergat,
bij de foetus. F. lice r u m (lace r, verscheurd), onregeimatig gevormde opening
tussen de achterrand van de grote wiggebeensvleugel, de punt van de pyramide van
het slaapbeen en de pars basilaris van het
achterhoofdsbeen. F. Lusch kae, verbinding
tussen de zijventrikeis der kieine hersenen
en de subarachnoidale ruimte. F. M ag e n d i
= apertura medialis ventriculi quarti. F.
magnum, = F. occipitale magnum. F.
m an di b u l a r e, onderkaaksgat; midden in
de binnenvlakte van de tak van de onderkaak, ingang van de canaiis mandibularis.
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F. m asto id e u m, tepelbeensgat; in de
naad tussen het tepelgedeelte van het
siaapbeen en het achterhoofdsgat. F. m e mbranae flaccidae (Rivini), een soms
voorkomende opening in het trommelvlies.
F. m e n ta I e, kingat; in de onderkaak,
onder de eerste of tweede vaise kies;
buitenste opening van de canaiis mandibularis. F. MonrOi, = F. interventricuiare.
F. M org ag n = F. coecum linguae. F.
n asi I e, neusgat; een fijne opening, van
de suicus ethmoidalis van het neusbeen,
door dit been heen, naar de voorviakte
ervan. F. nutricium (n utri o, voeden),
voedingsgat, opening in een been, waardoorheen de bioedvaten in de canalis nutricius (zie aid.) geraken. F. o btu ritu m,
verstopt gat, gevormd door het schaambeen
en het zitbeen. F. occipitile magnum,
groot achterhoofdsgat in het achterhoofdsbeen. F. Opti cu m, gezichtszenuwgat; tussen de beide worteis van de kieine wiggebeensvleugel, tot doorgang voor de gezichtszenuw en de oogsiagader. F. ova le, eivormig gat; 1. tussen de middelste en achterste
wortel van de grote wiggebeensvieugel, tot
doorgang van de derde tak van de n. trigeminus. 2. (soms biijvende) foetale opening
in het tussenschot tussen de harteboezems.
F. pa I at Inumm aj u s, groot gehemeltegat;
de onderste opening van de canalis pterygopaiatinus in de horizontale plaat van het gehemeitebeen. Foramina palatina min o r a, kieine gehemeitegaten, uitmondingen
der canales paiatini (zie aid.) voor de kieine
gehemeitezenuwen. Foramina pap i I lir i a, tepeltjesgaatjes, de uitmonding der
urinekanaaitjes aan de punt der nierpyramiden. F. parietal e, wandgat, nabij de
bovenrand van het wandbeen aan de buitenzijde. F. q u ad r i lite ru m, vierhoekig gat;
syn. F. venae cavae. F. Rivin = F. membranae fiaccidae. F. rot a n d u m, rond gat,
tussen de voorste en middelste wortel van
de grote wiggebeensvleugel, voor de tweede
tak van de N. trigeminus. Foramina
s a c ri lia anterior a, voorste, achterste
heiligbeensgaten; 4 paren gaten, de voorste
aan de uiteinden der dwarsiijnen van het
heiiigbeen. F. singular e, enkel gat; in
de bodem van de inwendige gehoorgang.
F. sphen o-p a I at in u m, wiggebeensgehemeltegat, tussen de processus orbitalis
et sphenoidalis van het gehemeltebeen en
het wiggebeenslichaam. F. spin Os u m (spin a, doorn), doorngat; aan de achterwand
van de grote wiggebeensvleugel, achter- en
zijwaarts van het F. ovate. F. sty lo-m asto Id e u m, stift-tepelbeensgat; de onderste uitmonding van de canaiis Fa llopii aan de
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ondervlakte der pyramide van het slaapbeen.
F. suprao r bi tile, vgl. Incisura supraorbitalis. F. suprapirifOrm e, het boven
de musculus piriformis liggend gedeelte
van het F. ischiadicum majus. F. T hebesi i,
zie F. venarum minimarum. F. tentOrii
(vgl. Tentorium), aan het voorste uiteinde
van de sinus rectus (zie aid.). F. t ran sve rsir i u m, dwarsgat, in de dwarse uitsteeksels der halswerveis. F. venae cav a e,
gat voor de holle ader in het peesachtig
middengedeelte (centrum tendineum) van
het middenrif. Foramina venarum minimarum (T hebesi I), uitnnondingen van
de kleine adertjes aan de binnenviakte
van de rechter boezem. F. vertebral e,
wervelgat (zie Vertebrae). F. Winslowi i,
= F. epiploicum. F. zyg o m it i c o-o r b it i I e, opening van de canalis zygomaticus in
de oogkasvlakte. F. zyg o m it i c o-f acial e,
id. aan de aangezichtsvlakte. F. z y g omit i co-temporal e, id. aan de slaapgroeve-vlakte van het jukbeen.
Forced drainage (Eng., geforceerde drainage),
bij meningitis intraveneuse inspuiting van
een hypertonische zoutoplossing, gepaard
met lumbale punctie ten einde de hersenviiezen te ontlasten.
Forceps (Lat.), 1. tang. F. cren it a (c r e n a,
kerf), koorntang. F. obstetrici a, verloskundige tang. 2. (in de ontleedkunde). F.
major en minor, vezelbundels, die van
de hersenbalk uitstralen naar de achterhoofds- en de voorhoofdskwabben.
Forcipressuur (p r e m o, drukken), voorlopige
bloedstelping door het bloedende gedeelte
in een tang te vatten en samen te drukken.
Forensis (bijv. nw., van forum, marktplein,
gerechtsplaats), tot de rechtszaken behorend.
Med icina forensi s, gerechtelijke geneeskunde; vgl. In foro.
Formatief (fo r m o, vormen). Form at ieve
prikkels, prikkels, die tot vermeerdering
der cellen (V irchow) of tot verandering
in de vorm (Pfeffer) aanzetten.
Formitio reticuliris (Lat., netvormig weefsel), netsgewijze dooreengevlochten grijze
zenuwvezels, in het ruggemerg ter zijde
van de hats van de achterste hoorn, in het
veriengde merg ter zijde tegen de grijze
vc5Orzuil, en in de pons Varoli; syn. processes
reticularis.
Forme fruste (Fr.), niet voikomen tot ontwikkeling gekomen vorm ener ziekte; vooral
bij morbus Basedowi gebezigd.
Formicitio (fo r m i c a, mier), mierengekruip;
het gevoel alsof mieren op de huid kruipen,
veroorzaakt door vaatkramp of door druk
op gevoelszenuwen; het „slapen" der ledematen ; syn. myrmecismus, zie aid.
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Formolgelreactie, wanneer men bij serum
enige druppeis formol voegt en zich in 2
uur een gel vormt, zo vast, dat zij niet uit
het buisje kan vioeien, bevat het serum
abnormaal veel globuline.
Formula (verkleinw. van form a, gestalte,
voorschrift), in de artsenijbereidkunde,
voorschrift voor een geneesmiddel. F.
offi ci nails (offici n a, werkplaats van
een apotheker), voorschrift, dat in de
pharmacopoea is opgenomen en met een
bepaalde naam, bijv. puivis opii compositus, is aangeduid; in tegenstelling met
F. magistrilis (magister, meester), een
voorschrift, dat door de arts naar eigen
inzicht is opgesteld. Formulae a m st elod am e n s e s, enz., plaatselijke verzameling van voorschriften van veel voorkomende samenstellingen van geneesmiddelen,
ter vergemakkelijking van de receptuur.
Formulirium, verzameling van voorschriften
van geneesmiddelen, bijv. het F. roterodamense (Rotterdams F.).
FOrnix (Lat., gewelf. F. cerebr i, naar
boven gebogen laag van merghoudende
stof vlak onder de balk der hersenen;
van het achtereinde lopen de beide „benen",
crura fornicis, naar de hippocampus. F.
conjunctivae, overgangsplooi tussen het
bindvlies van het ooglid en dat van de
oogbol. F. Irani I, schedelgewelf. F. p h aqngi s, keeigewelf, het bovenste deel der
keelholte. F. vag i n a e, schedegewelf, het
deel der schede, dat achter de portio vaginalis uteri omhoog gaat.
Forward failure (Eng., voorwaarts tekortschieten), Amerikaanse uitdrukking voor
ontoereikende hartwerking ten gevoige
van onvoldoende bloedvoorziening der slagaderen van het hart uit, met daardoor veroorzaakte verminderde doorstroming der
nieren; b.v. bij ingedikt bloed der barenden.
Vgl. Backward failure.
Fossa (Lat.), groeve; vgl. Fovea. F. acet ab u l i, groeve van de heupkom, waaruit
het lig. teres ontspringt. F. ant helici s,
groeve aan de achterzijde der oorschelp,
beantwoordende aan de anthelix. F. ax i II a ri s, okselholte; syn. axilla. F. bulb i,
verwijde piaats van de mannelijke urinebuis tussen de pars membranacea en cavernosa. F. can in a, hondstandgroeve, verdiepte plaats midden in de voorvlakte van
het bovenkaaksbeen. F. c a rcitica (M a lgaign i), carotisgroeve, de onderste hoek
van het trigonum caroticum, waarin men
de A. carotis gemakkelijk kan voelen.
Foss ae cerebellar es, kleine hersengroeyen, de beide onderste uithollingen in de
schub van het achterhoofdsbeen, waarin
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de kleine hersenen passen. F. ce rebri
lateralis (S ylvi i), zijgroeve der hersenen,
in de diepte der fissura cerebri lateralis. F.
co e cal i s, blindedarmsgroeve, een uitpuiling van het buikvlies voor de blinde darm.
F. co ndylo id ea, groeve achter de gewrichtsuitsteeksels van het achterhoofdsbeen. F. co rono id ea, groeve aan de
voorzijde van het opperarmbeen, boven de
trochlea, waarin bij sterke bulging de
processus coronoideus van de ellepijp komt.
F. cranii anterior, voorste schedelgroeve, de bodem der schedelholte, voorzover gelegen voor de achterrand der
kleine wiggebeensvleugels. F. cranii m ed i a, middeiste schedeigroeve, tussen de
voorste en de achterste. F. cranii post eri o r, achterste schedeigroeve, gevormd
door de achtervlakte van het wiggebeenslichaam, de pars basilaris, panes condyloideae
en het onderste gedeelte van de schub
van het achterhoofdsbeen, de achter- en
bovenvlakte van de pyramide en het tepelgedeelte van het slaapbeen. F. cubi tit i s,
elleboogskuil van het opperarmbeen. F.
d i g as tric a, groeve, waarin de musculus
digastricus ontspringt, aan de binnenvlakte
van het onderkaaksbeen. F. g I a.n dulae
lacrimili s, groeve voor de bovenste traanklier in het oogkasgedeelte van het voorhoofdsbeen. F. gutturals s, keelgroeve,
in het midden der buitenzijde van de basis
cranii, waartegen het geweif der keelbolte
aanligt. F. hyalo id ea, uitholling voor de
lens van het glasachtig lichaam. F. h y pop h3s eos, groeve in de bovenvlakte van
het wiggebeenslichaam, waarin de hypophysis cerebri Iigt. F. i I fa ca, darmbeensgroeve, het uitgeholde voorste gedeelte
aan de binnenzijde van het darmbeen. F.
i I eo-pe ct in ea, groeve tussen de musculus ileopsoas en m. pectineus in het
trigonum femorale. F. incudis (i n c u s,
aambeeld), aambeeldsgroeve in het slaapbeen, voor het korte been van het aambeeld. F. infracl a v iculari s, ondersleutelbeensgroeve, inzinking onder het buiteneinde van het sleutelbeen; syn. groeve
van Mohrenheim. F. infraspinata,
onderdoornsgroeve, groeve onder de spina
scapulae. F. infr at emporali s, voortzetting der slaapgroeve naar beneden. F.
intercondyloidea femoris, diepe inzinking aan de achterzijde van het dijbeen,
tussen de beide condyli. F. inter co ndyloidea tibiae ant.,post.,groevevoor
en achter de eminentia intercondyloidea
van het scheenbeen. F. intercru ra I i s,
= F. triangularis. F. interpeduncularis
(Tari n i), groeve tussen de pedunculi

Fossa

cerebri en de corpora mamillaria. F. ischi orectili s, groeve tussen de musculus
obturator internus en levator ani. F. j u g uI a r i 5, strotadergroeve, binnenwaarts van
het foramen stylomastoideum. F. M a lgaigni, = F. carotica. F. mandibular is, gewrichtsgroeve van de onderkaak,
achter het tuberculum articulare. F. m axi 'lads, = F. canina. F. navicularis auris,
vgl. Scapha. F. navicularis ossis sphenoidalis (n a v is, schip), = F. scaphoidea.
F. navicularis urethrae (Morgagni)
(schuitvormige) verwijding van de mannelijke
urinebuis viak achter de monding. F. navicularis vii I v a e, groefje achter het frenulum labiorum pudendi (zie aid.). Fossae
occipitale 5, achterhoofdsgroeven, de beide bovenste groeven aan de binnenvlakte
van de schub van het achterhoofdsbeen,
waarin de achterkwabben der grote hersenen rusten. F. olec ran i, groeve voor de
elleboogtop in de achterzijde van het
opperarmbeen. F. ovali s, eironde groeve.
1. doorschijnende plek (beantwoordend aan
het foetale foramen ovate) in de wand tussen
de beide boezems van het hart. 2. inzinking
in het oppervlakkig blad van de fascia
lata. F. p a r ot Id e a, oorspeekselkliergroeve, = F. retromandibularis. F. pate Ila r i s, 1. = F. hyaloidea. 2. knieschijfgroeve. = F. intercondyloidea femoris ant.
F. poplitea, knieholte. F. pterygoidea,
groeve in het vleugelvormig uitsteeksel
van het wiggebeen. F. pteryg o-p alat in a,
tussen de processus pterygoidei van het
wiggebeen, het gehemelte en het bovenkaaksbeen. F. radian s, spaakbeengroeve; boven het capitulum humeri, om het
hoofdje van het spaakbeen bij de armbulging op to nemen. F. rhombo id ea,
ruitvormige groeve in de vierde hersenkamer; vgl. Fovea. F. sacci I ac rimili s,
traanzakgroeve, gevormd door het traanen bovenkaaksbeen. Fossae sag ittales,
pijigroeven (in de richting van voren naar
achteren liggend); de twee gedeelten van
de rechter groeve in de lengte van de
lever, nl. de F. vesicae fel I e ae (naar
voren) en F. venae cavae (naar achteren
gelegen). F. scaphoidea (crx&cm, schuit),
schuitvormige groeve aan de achterzijde
van de basis der middenplaat van het vleugelvormig uitsteeksel van het wiggebeen.
F. scaphoidea auris, vgl. Scapha. F.
S carpae major, vgl. Trigonum femorale. F. subarcu it a, sleuf in het achterste
gedeelte van de binnenvlakte van de pars
petrosa van het slaapbeen, onder de Liltpulling voor de canalis semicircularis. F.
sublinguilis, = F. ovalis (2). F. sub-
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m ax illari s, onderbenedenkaaksgroeve;
aan de binnenkant van het onderkaaksbeen ter opneming van de glandula submaxillaris. F. s u b s ca p u I a r i s, onderschouderbladsg roeve ; de uitgeholde voorvlakte
van het schouderblad. F. supraclavic ula ris major, grote bovensleutelbeensgroeve; tussen het sleutelbeen, de voorste
buik van de m. omohyoideus en de m.
sternocleidomastoideus. F. s u p r a c I a v i c ula ris minor (Z a n g i), kleine sleutelbeensgroeve; tussen het sleutelbeen en de beide
hoofden van de m. sterno-cleido-mastoideus.
F. su p ras p i n it a, bovendoornsgroeve boven de doorn van het schouderblad. F.
Sylvi i, = F. cerebri lateral's. F. Tar i n i, =
F. interpeduncularis. F. t e m porali s, slaapgroeve, begrensd door de linea temporalis
van het wand-, slaap- en voorhoofdsbeen, de
binnenvlakte van de jukboog en de onderrand hiervan en de crista infratemporalis.
F. transversa he pat i s, = porta hepatis,
zie ald. F. triangularis auriculae,driehoekige oorscheipgroeve; tussen de crura
anthelicis (zie ald.). F. t r o c h a n t é r i c a,
draaiergroeve; aan de binnenvlakte van
de trochanter major van het dijbeen. F.
ulnaris, ellepijpsgroeve, = F. coronoidea.
F. venae ca v a e, groeve voor de holle
ader; vgl. Fossae sagittales. F. venae
umbili ca I i s, groeve voor de rest van de
navelader (lig. teres); het voorste deel van
de linker groeve in de lengte van de lever.
F. vesicae fe I I eae, groeve voor de galbiaas; vgl. Fossae sagittales.
FOssula (Lat., groefje). F. fenestrae cOchleae, groefje in het promontorium der
trommelholte, in weiks bodem het ronde
venster naar het slakkenhuis ligt. F. pet r 6 s a, rotsg roefje ; tussen fossa j ug ularis en foramen caroticum externum,
waarin het ganglion petrosum ligt. F.
prostatica, voorstaandergroefje; verwijd
gedeelte van de pars prostatica van de
mannelijke urinebuis. FOss u I ae to ns i I lir e s, amandeigroefjes, holligheden in de oppervlakte der amandelen. F. vermian a,
wormgroefje; achter in de achterste schedelgroeve, waarin een deel van de onderworm der kleine hersenen ligt.
Foto foetoe (Stadsbenen). Surinaamse naam
voor elephantiasis door infectie met filaria
bancrofti, omdat men deze infectie alleen
opdoet in de steden, waar de cuiex fatigans
leeft.
Foudroyant (Fr., bliksemsnel), zeer snel verlopend ; van ziekten of ziekteverschijnseien.
Fouiage (Fr., het volien van laken), een soort
massage.
Fourth disease (Eng., vierde ziekte), een acute
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uitsiagziekte, naast mazelen, roodvonk en
rode hond; syn. ziekte van Fi I ato wD u k es; vgl. Erythema infectiosum, Exanthema subitum.
Fovea (Lat. groeve.) F. articu 'iris superior, bovenste gewrichtsgroeve van de
atlas. F. capitis femoris, groeve in het
hoofd van het dijbeen, waaraan het lig.
teres zich vasthecht. F. c a p it uli radii,
holle gewrichtsvlakte van het hoofdje van
het spaakbeen; voor het hoofdje van het
opperarmbeen. F. centrilis retinae,
middengroeve van het netvlies, in de gele
viek. Foveae costa I es, ribbengroeven,
holle gewrichtsvlakten tussen de wervelbogen en de wervellichamen; voor de
hoofdjes der ribben. F. denti s, groeve
(in de atlas) voor de tand (van de draaier).
F. fe moral's, dijgroeve in het buikvlies,
ter plaatse van de binnenste dijbeenring.
F. i n t e r i o r, het achterste deel der F.
rhomboidalis. F. inguinalis lateral's,
mediali 5, zijwaartse en naar het midden gelegen liesgroeve in het buikvlies
van de voorste buikwand, ter plaatse van
de uit- en inwendige liesring. F. inte rligamentós a, = F. supravesicalis. F.
oblong a, langwerpige groeve, het onderste deel van de zijvlakte der cartilago arytaenoidea. F. ovali s, = fossa oval is. F.
pt erygoide a, groeve in het hoofdje van
het onderkaaksbeen, ter aanhechting van
de m. pterygoideus ext. F. rhomboidalis,
ruitvormige groeve, de bodem der vierde
hersenkamer in het verlengde merg. F.
sublinguali s, ondertongsgroeve, aan de
binnenvlakte van het onderkaaksbeen; voor
het voorste uiteinde der glandula sublingualis. F. s u b m ax i I I a r i s, onderkaaksgroeve,
achter de vorige; voor de glandula submaxillaris. F. s u p e r i o r, bovenste groeve,
op de bodem der F. rhomboidalis voor de
colliculus facial's. F. supravesi ca I is, bovenblaasgroeve, tussen de plicae vesicales
medialis en lateralis. F. triangulari s, driehoekige groeve; het middengedeelte van de
zijvlakte der cartilago arytaenoidea. F.
trochlei r i s, katrolgroeve, voor aan de
oogkuiiviakte van het voorhoofdsbeen; voor
de katrol van de pees van de musculus
trochlearis. F. u m b i I i ca I i s, naveikuiltje.
Foveolla (Lat., groefje). F. co cc3'rg ea, stuitgroefje, kuiltje in de huid boven het staartbeen. Foveolae ethmoidales,zeefbeengroefjes, in het neusgedeelte van het voorhoofdsbeen. Foveolae gastricae, maaggroefjes, in het maagslijmvlies, waarin de
maagkiieren uitmonden (Donders). Foveolae gran u lire s, korrelgroefjes, rondachtige kuiltjes aan de binnenvlakte der
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voorhoofds- en wandbeenderen, veroorzaakt door de granulationes arachnoidales
(Pacchioni) (zie aid.). F. p a I at Ina, gehemeltegroefje, vaak voorkomend groefje
in het slijmvlies achter in het harde gehemeite naast de middellijn.
Fractional test (Eng.), gefractioneerd maagonderzoek.
Fracttira (Lat., breuk), beenbreuk. F. co rnminutiva s. assularis (Lat., comminuo,
stuk slaan, ass u la, stukje), spiinterbreuk.
F. co mplet a, voiledige breuk, waarbij
het been in twee stukken is gebroken. F.
co mpli Cita, samengestelde beenbreuk,
open beenbreuk, waarbij de beenstukken
in een open wond liggen. F. d i recta,
rechtstreekse breuk, ontstaan op de plaats
waar het geweld heeft i ngewerkt. F. i n co mplet a, onvolledige breuk, waarbij de scheur
niet het been in tweeen verdeelt; syn.
infractio. F. indire ct a, breuk op een
plaats, verwijderd van de plaats waar het
geweld heeft gewerkt.
Fracture en bec de flute (Fr., breuk in de
vorm van het mondstuk van een fluit),
schuin lopende breuk van een pijpbeen,
met onderlinge verschuiving der breukstukken. F. en boil vert (Fr.), breuk
met geringe verpiaatsing der breukstukken,
gelijk bij een doorgebroken stuk sappig
hout (Eng., green stick fracture. D.,
Griinholzfraktur).
Fragilitas cissium congenita (Lat.), aangeboren breekbaarheid der beenderen; vgl. Osteopsathyrosis.
Fragilite globulaire (Fr., brosheid der bloedlichaampjes), verhoogde gevoeligheid der
rode bloedlichaampjes voor hypotonische
oplossingen; bij haemolytische icterus.
Fragmentitio (Lat., verdeling in brokjes).
F. s. segment at i o (Lat., verdeling in
afdeiingen) m yocard i i, eigenaardige splijting in de dwarse richting der spiervezeis
en spiercellen van het hart, vooral aan de
tepelspieren der linker kamer, ook zonder
voorafgaande spierontaarding, als verschijnsel van het sterven, of, bij dierproeven,
na doorsnijding der beide vagi. F. d e r
ce I ke r n e n, directe kerndeiing.
Fragmentocyten, uiteengevallen bloedcellen.
Fraise (Fr., geplooide halskraag), drilboor;
bijv. bij de trepanatie gebezigd (S u d e c k).
Fraisen (Duits, van het Oudhoogduits f raes a,
etymologisch hetzeifde als v rees, dat
oudtijds gevaar betekende), Beijerse yolksuitdrukking voor kinderstuipen; ook, voor
groene ontlasting bij kleine kinderen en voor
zekere huiduitsiagen.
Framboesia (frambozenziekte), lobbig-korrelige gezwellen van wild vices bij lupus,
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sycosis, sommige vormen van syphilis,
enz. F. trOpica (C harloui s), besmettelijke ziekte in de Tropen, waarbij kleine
knobbels onder de huid tot grote korstige
gezwellen uitgroeien; onder de korsten bevindt zich een etterende, rode oppervlakte,
die aan frambozen herinnert. Syn. yaws,
plan, parangi, tonga, polypapilloma tropicum,
buba.
Frambozentong, diffuus rode tong met rode
papels na afstoting van het beslag bij roodvonk.
Franklinisitie, toepassing der statische electriciteit in de geneeskunst (naar Be nj amin Franklin, staatsman en natuurkundige, 1706-1790).
F ran k I i n's brilleglas, zie Bifocale glazen.
Franzosen (D.), de parelziekte van het vee;
vroeger ook voor syphilis (Franzosenkrankheit).
Fremdreflex, zie Exteroceptieve reflex.
Fremissement (Fr., siddering), snorren, een
gevoel of geluid als van het snorren van
een kat. F. cat ai re (Lae n n e c), kattegespin, het voelbare ruisen bij hartklepgebreken, vooral insufficientia mitralis. F.
hydatique (Briancon) (/!Accsic, waterdroppel), het snorrend gevoel bij het kloppen op een echinococcusblaas (hydatide).
Fremitus (Lat., het gonzen, brommen), voelbaar trillen van het strottenhoofd of de
borstwand ten gevolge van de stemvorming, welk trillen zich aan de vaste delen
mededeelt (stemfremitus, fremitus pectoralis) en waarvan de versterking of verzwakking aanwijzingen geeft omtrent de
toestand der borstorganen. F. denti u m,
tandenknarsen.
Frenkelen, zie Frenkel, Aanhangsel.
Frenulum (Lat., toompje), F. cr istae u r et h r a I i 5, twee uiteenwijkende uitlopers
van de colliculus seminalis (zie aid.). F.
clitOridi s, verbinding tussen de ondervlakte van de kittelaar en de kleine schaamlippen. F. epigl Ott i d i s, vgl. Plica glossoepiglottica medialis. F. labii inferioris
et su perioris, lippentoompje, aanhechtingsplooi in de middellijn van het slijmvlies van de onder- en bovenlip. F. la b i Or u m pudend i, toompje der schaamlippen;
huidplooi tussen de grote schaamlippen
voor de commissura posterior. F. linguae,
tongbandje, tongriem; slijmvliesplooi in de
middellijn tussen het slijmvlies van de
mondbodem en de onderzijde der tong. F.
p rae p Cal i, voorhuidtoompje; aanhechtingsplooi in de middellijn tussen het binnenblad van de voorhuid en de onderzijde van
de eikel. F. veli medullirisanteriOris,
witte streng tussen de middengroeve van
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het vierheuvellichaam en het velum medullare anterius.
Frequent (van 't Lat. frequens), veelvuldig,
vaak; zie Pulsus.
Frequentie, menigvuldigheid van een verschijnsel, bijv. de polsslag.
Fretum Halleri (f retu m, zeestraat), vernauwde plaats in het embryonale hart tussen
de kamer en de bulbus arteriosus.
Frictio (Lat., wrijving), een soort massage
met de vingers.
Friesel (D.; in Oostenrijk Risel), gierstuitslag ; uitslag, bestaande uit heldere, korrelachtige blaasjes, hetzij verschijnsel ener
zelfstandige ziekte (vgl. Febris miliaris,
Miliaria, Engels zweet), hetzij andere uitslagziekten (mazelen, roodvonk, enz.) begeleidend, of in het kraambed, of ook veroorzaakt door hevig zweten (zweetfriesel; vgl.
Sudamina).
Frigiditas (Lat., koude), geringe of geheel ontbrekende geslachtelijke prikkelbaarheid.
Frigotherapie (f r i g u s, koude; Dsparcef,cc,
behandeling), toepassing van zeer hoge
graden van koude in de geneeskunde (Rao u I
Pictet).
Frog (Eng., kikker), = ranula, zie ald.
Froid (a) (Fr., in de koude), in de rustige
tussentijd tussen twee aanvallen van appendicitis; vgl. a Chaud.
Frillement (Fr.), zacht wrijfgeruis.
Frons (Lat.), voorhoofd. F. quadrat a, vierhoekig voorhoofd, het uitpuilende voorhoofd van kinderen met Engelse ziekte; syn.
caput quadratum.
Frontaal, in de richting van het voorhoofd,
dus evenwijdig met de lichaams-as en loodrecht op het middenvlak (frontaal viak,
frontale doorsnede).
Frontalis, tot het voorhoofd behorend (zie
Musculus, Gyrus, Nervus, Os, Sinus, Sutura,
Tuber, Vena).
Frontelement, snijtand en hoektand. Syn.
Fronttand.
Front olympien (Fr.), Olympisch voorhoofd,
het bovenmatig hoge en brede voorhoofd
bij geerfde syphilis.
Frottement (Fr.), het wrijven, wrijfgeruis,
dat men bij droge pleuritis of pericarditis
kan Koren, soms voelen. Een minder hard
wrijfgeruis wordt frOlement genoemd.
Frotteur (Fr., wrijver), geslachtelijk ontaarde
man, die in een gedrang zijn gesiachtsdelen tegen vrouwen tracht te wrijven.
Fructose, een sulker.
Fructosurie (oiipeo, wateren), lozing van
fructose in de urine.
Fruste (Fr. onvolledig, van 't Lat. f r u s t u m,
een stukje), onvolledig ontwikkeld; vgl.
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Frustran (D., van f r u st r a, tevergeefs; in de
geneesk. wordt als bijv. nw. frustan e us
gebruikt), vergeefs; van samentrekkingen
van het hart, waarbij de puntstoot wordt
waargenomen, zonder dat het tot een
waarneembare slagaderpols komt; bij zwakke
extrasystolae, zie ald. (Q u i n c ke).
F.S.H., afkorting van follicle stimulating
hormone (Eng.) = hormone van de voorkwab der hypophyse.
Ftigax (Lat.), vluchtig, snel verdwijnend; zie
Oedema fugax.
Fugues (Fr., van f u g a, vlucht) (C harcot),
zwerfziekte, onbedwingbare aandrift tot het
maken van zwerftochten bij stoornis van de
geest door vallende ziekte; syn. vagabondage.
Ftigus (in samenstellingen), verdrijvend, opheffend ; bijv. febrifugus, koortsverdrijvend;
vermifugus, wormdrijvend.
Fulguratie (f ulgu r, bliksem). 1. bliksemslag, werking van de bliksem op mens of
dier. 2. behandeling van kwaadaardige
gezwellen met vonken van een zeer hoog
gespannen electrische stroom (K e a t i n gH a rt).
Fuligo (Lat., roet), zwartbruin, roetachtig;
„fuligineus" beslag op de tong, de tanden,
de lippen van zieken met hoge koorts.
Ftilminans (Lat., met de bliksem treffend),
zeer snel dodelijk; syn. foudroyant (Fr.).
Fumigitio (Lat., beroking), het verbranden
van geneesmiddelen of specerijen ter inademing, of tot vernietiging van smetstoffen
of het verdrijven van stank.
Ftinctio (Lat., verrichting). F. I aesa, gestoorde verrichting, een der oude hoofdverschijnselen van ontsteking (met calor,
dolor, tumor, rubor, — hitte, pijn, zwelling,
roodheid).
Functioneel, de functie betreffend. F u n ctionele klepvliesgebreken, gebreken in de werking der hartkleppen, welke
niet door ziekte dier kleppen ontstaan, maar
door gebrekkige werking der delen, die
voor de werking der kleppen van gewicht
zijn, bijv. de papillaire spieren. F. n i e rd i a gnostie k, onderzoek naar het vermogen
ener nier om in het lichaam gebrachte
kleurstoffen (vgl. Indigokarmijnproef) in
de urine te doen verschijnen. F. prikkels
(V irchow), prikkels, welke de bijzondere verrichting van bepaalde cellen teweeg
brengen. F. z i e kte n, ziekten, die niet door
ontleedkundig aantoonbare veranderingen
gekenmerkt worden.
Hilda (Lat., slinger), slingerverband; om een
funda te maken wordt een zwachtel aan
beide uiteinden in de Iengte gespleten op
een stukje in het midden na, dat op de
wand wordt gelegd, waarna de vier slipper
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paarsgewijs aan elkander worden geknoopt.
F. maxillae, kaakslingerverband. F. n as i,
neusslingerverband.
Feindus (Lat.), bodem. F. 6c u I i, de achtergrond van het oog. F. hypertOnicu s, de
F. oculi bij hypertensie. F. uteri, het
bovenste dee! der baarmoederholte. F.
vaginae, het schedegewelf. F. ventr lc u I i, het wijdste gedeelte van de maag,
dat naar links en boven uitpuilt. F. ves i cae,
het bovenste gedeelte van de urineblaas.
Fundusklieren, lebklieren, klieren in de
fundus van de maag; vgl. Glandulae gastricae propriae.
Fiinftagefieber (D., vijf-dagenkoorts), zie
Febris Woihynica.
Fungeus (f ungosu s), zwammig; van zeer
zachte, sterk voortwoekerende, spoedig
bloedende, moeilijk genezende wondgranulaties (vleesheuveltjes).
FungifOrmis, zwamvormig; zie Papillae.
Fungoides, paddenstoelvormig.
Fungus (Lat.), zwam. In de heelkunde, een
breed gesteeld, van boven plat (paddenstoelvormig) gezwel; vgl. Polyp. F. articu I i, gewrichtszwam, fungeuse gewrichtsontsteking,
tumor albus (zie aid.). F. be n 1g n us tes tic u I i, goedaardige (in tegenstelling met
carcinomateuse of sarcomateuse) fungus van
de zaadbal, als deze nI. sterk granulerend,
na een verwonding of verzwering der bedekkende delen, te voorschijn komt; is de
tunica albuginea nog voorhanden, dan wordt
de fungus profundus genoemd, anders
superficialis. F. disease of India (Eng.),
Madurabeen (zie aid.). F. du rae matri s,
hersenzwam, een gezwel (gewoonlijk sarcoma meduliare, dat, van de hersenvliezen
uitgaande, de schedel doorboort en de weke
delen opheft. F. haem at O d es, bloedzwam,
syn. sarcoma teleangiectodes. F. m e d u Ili r i s, mergzwam; vgl. Carcinoma medullare. F. um b i l i c i, navelzwam, het granulerende navelstompje bij pasgeborenen. F.
vas cu lOsu 5, vaatzwam; syn. angioma.
Funiculaire myelitis en myelOse (funiculu s, streng, bundel), myelitis (zie aid.)
of myelOse (zie aid.) in bepaalde strengen van
het ruggemerg.
Funiculitis, ontsteking van de zaadstreng;
syn. spermatitis.
Funiculcise, aandoening van het gedeelte van
een ruggemergszenuw, dat zich bevindt in
het wervelkanaal.
Funiculus (Lat., touwtje), streng, bijv. de
verschiliende strengen waaruit het ruggemerg bestaat (funiculi medullae spinalis;
vgl. Fasciculus). F. ante r i o r, v6Orstreng.

Fustigatio

F. cune at u s, wigvormige streng, streng
van Burdac h. F. gricili s, slanke streng,
streng van G o I I. F. I at erili s, zijstreng.
F. ligamentOsu s, = ligamentum laterale
carpi ulnare (zie aid.). F. posterior, achterstreng. F. p y r a m i d a l i s, = pyramis (zie
aid.). F. Roland i, = F. cuneatus (zie aid.).
F. solitari s, alleenstaande streng (zie
Solitair). Verder, F. sperm at i c u s, zaadstreng. F. teres, ronde streng, ter weerszijden van het midden van de fossa rhomboidea. F. um bilicali s, naveistreng; zie
ook Fasciculus en Tractus.
Furchenkeratitis (Furche, D., gieuf; zie
Keratitis), ontsteking aan de rand van
het hoornvlies, waardoor daaromheen een
gieuf ontstaat.
Furfur (Lat., zemelen), fijne afschubbing der
huid; bijv. nw. fu HU reus, furfuriceus.
Furibund (furibundu s, razend), in razernij
verkerend, op razernij gelijkend.
Furor (Lat., woede), aanval van razernij; vgl.
Raptus. F. epilepticu s, sterke aanval
van toorn zonder voldoende aanieiding en
zonder stoornis van het bewustzijn, bij
lijders aan vallende ziekte. F. operand i,
overdreven zucht om operaties te verrichten. F. uterinu s, = nymphomanie
(zie aid.).
Fiirsorgearzt (D.), arts, die voorbehoedend
werk verricht, nl. aan consultatielokalen,
enz.
FurunculOsis, neiging tot steenpuisten (zie
Furunculus), meestal door een constitutionele (zie aid.) oorzaak, bijv. suikerziekte (F. diabetic a); ook het voorkomen
van zweren in het strottenhoofd bij suikerziekte wordt wel F. diabetica iaryngis genoemd (Leichtenstern).
Furtinculus, furunkel, steenpuist, bioedzweer; acute omschreven ontsteking van
de huid en het celweefsel, uitgaande van
de haarzakken, smeer- en zweetkiieren.
FusifOrmis (fus u s, spoel), spoelvormig, van
cellen en bacterien (bacillus fusiformis).
Sarcoma fusiforme is of een spoelvormig
gezwel, Of bestaat uit spoeivormige cellen.
Fusin (Lat., smelting), samensmeiting; bijv.
de samensmeiting der beelden, welke door
elk der beide open worden gezien.
Fusospirochaeteisis, ziekte van P I au t-V i ncent (zie Aanhangsel), aldus genaamd omdat
zij wordt veroorzaakt door infectie met een

spoeivormige bacil en een spirochaet, die in
symbiose !even. Syn. Fusospirillosis.
Fustigitio Oust is, knuppei), geseling der
huid tot geneeskundige doeleinden, bijv.
met het faradisch penseel.
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G
y-stralen, stralen, die van radio-actieve lichamen uitgaan en overeenkomen met Röntgen-stralen.
Gabelung (G a b e I, D., vork), zie Bifurcatie 2.
GalactagOga (Yana, meik; ckycoy6c, aanbrengend), n.I. remedia, zogdrijvende middelen.
Galacthaemie (oatza, bloed), = lipaemie,
(zie aid.).
GalacthidrOsis (tapwatg, het zweten), het
meikzweten, het zweten van sommige
kraamvrouwen, dat vroeger aan het „naar
binnen siaan" van zog werd toegeschreven.
Galactocele (x.0,7), breuk), 1. meikbreuk, uitzetting van een afgesioten meikgang der
borstkiier door de gevormde meik. 2. hydrocele (zie aid.) met vetrijke, meikachtige
inhoud (V i d a I).
Galactometer, meikmeter, toestel tot bepaling van het roomgehaite der meik; syn.
cremometer.
GalactOphorus (cpipo.), voeren), = lactiferus.
Galactopftnometer (n-oxv6q, dik), toestel
om de dichtheid van de meik te meten.
Galactorrhciea (4(,), vioeien), meikvioed,
overvioedige zogafscheiding, ook ais niet
wordt gezogen; vgi. Poiygaiactie.
Galactose, een hexose, die, te zamen met
glucose, melksuiker vormt.
Galactoseproef, na het gebruik van 40 gr
galactose worth de urine van de eerstvolgende 6 uur verzameld en onderzocht
op de hoeveelheid, die daarvan is uitgescheiden zonder te zijn omgezet door de lever
in glycose. Meer dan 3 gr onveranderde
glycose wijst op een gestoorde functie van
de lever, op een parenchymateuse icterus
en geen mechanische.
Galactostase (cy-recatc, stiistand), meikstuwing
in de borstklier.
Galactosurie (oiSpov, urine), het voorkomen
van galactose in de urine; soms verkeerdelijk gebruikt voor lactosurie (zie aid.).
Galacturie, = chylurie, (zie aid.).
Gale des gens du monde (Fr., schurft van
weigesteiden), schurft zonder andere verschijnselen dan jeuk en een enkeie papel.
Gilea (Lat.), helm. G. aponeu rOt i c a, peeskapje, het peesvlies der schedeispieren, dat
over het beenvlies der schedeibeenderen
heen ligt; peesblad der mm. frontalis en
occipitalis.
Galeanthropie (Fr., van yoak, wezel;
6'cvDpuyrroc, mens), kattewaan, inbeelding
van in een kat veranderd te zijn en overeenkomstig gedrag; vgi. Zoanthropie.
Galeatus, geheimde; benaming, afkomstig

van Char cot, voor zenuwlijders, die het
gevoel hebben van een drukkende helm
op het hoofd (casque neurasthenique).
Galenische middelen, de enkeivoudige,
meestal aan het plantenrijk ontleende geneesmiddelen en hun bereidingen (extracten
enz.), in tegenstelling met de scheikundige
of spagirische (zie aid.). Syn. Galenica, n.l.
remedia.
Galenismus, leer van Galen° s, betreffende
de invloed der vochten (zie humores) op
de temperamenten (zie aid.) en het ontstaan van ziekten (zie Humorale pathologie).
Galopans, galopperend, zeer snei aflopend,
bijv. phthisis, lues, paralysis gaiopans.
Galoprhythmus (Pot a i n), een zodanige
opeenvoiging der harttonen, dat zij klinken
ais het gaiopperen van een paard in de
verte; telkens twee korte en een lange toon,
waarop de nadruk komt (diastolische naslag, kort na de diastole); soms worth ook
een zodanige opeenvoiging, dat de bijkomende toon kort voor de systole komt,
gaioprhythmus genoemd.
Galvanisatie (naar Luigi Galvani, Ital.
natuurkundige, 1737-1798), geneeskundige
toepassing van de gaivanische stroom.
Galvanisch, op galvanisme berustend of betrekking hebbend. Galvanisc he du izelin g, gevoel van duizeling ais een galvanische stroom door de schedel gaat,
door prikkeling van het labyrint. Syn.
G. oorreactie, vestibulaire reactie.
G. lic ht reflex, zie Pupilreactie.
Galvanocaustiek (xowa-ruthc, brandend), toepassing van gloeihitte, door de galvanische
stroom verwekt; het brandinstrument,
daarbij gebezigd, heet galvanocauter
(may*, brander).
Galvanoliise, = electrolyse; scheikundige ontleding door middel van de gaivanische
stroom.
Galvanometer, instrument tot meting van de
sterkte van een galvanische stroom.
Galvanopalpatie, onderzoek naar de mate
van prikkelbaarheid der gevoels- en vaatzenuwen in de huid, door middel van vlugge
betasting (p al pati o) met een spitse anode
bij een stroomsterkte van 0.5-1.0 milliampere (M. Kahan e).
Galvanophoor, galvanisch element.
Galvanopunctuur, vgi. Electropunctuur.
Galvanotherapie, = galvanisatie.
Gamint, = gametocyt (zie aid.).
Gambiakoorts, paardeziekte in Senegambia
door een trypanosoma veroorzaakt; vgi.
Nagana.
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Gambrinismus (naar Gambrinus of Camb r i n u s, de Iegendarische uitvinder van
het bier), de gevolgen van Iangdurig en
overmatig gebruik van bier.
Gameten (yavirric, gade), paarcellen, cellen
die zich tot vorming van een nieuw wezen
kunnen verenigen; een ontwikkelingstrap
van malariaparasieten en soortgelijke plasmodia. Vgl. Anisogamie en lsogamie.
Gametoctt, halvemaanvormige malariaparasiet op de ontwikkelingstrap, die aan de
vorming der gameten voorafgaat; syn.
gamant.
Gametogonie, voortplanting door middel van
gameten.
Gammacismus (rIcilt.tcc, de letter g), keelstamelen, waarbij in plaats van de Duitse g
(= verzachte k) en de k, d en t worth gezegd.
Gamma-globuline, een isomeer van globuline. De meeste antilichamen bevinden zich
in het G.-g.; het heeft een beschuttende
werking tegen mazelen-infectie en andere
ziekten.
Gamma-rhythme, regelmatige golven in het
electroencephalogram, gemiddeld 50 per
seconde. Vgl. Alpharhythme en Betarhythme.
Gamogenesis (yo'ctLoq, huwelijk), voortplanting door paring.
Gamomanie, ziekelijke zucht om met alle
mogelijke vrouwen te trouwen.
GamOnen, stoffen in de kiemen van algen en
zee-egels, waaraan men een chemotactische
aantrekking toeschrijft voor de cel van het
andere geslacht.
Gampsodactylie (yce146c, krom; Vcx-roXoq,
vinger), onmogelijkheid om een vinger
(meestal de pink) te strekken.
Gangliitis, ontsteking van ganglioncellen; bij
de Fransen ook syn. voor ganglioma.
GangliofOrmis, in de vorm van knobbeltjes.
GangliOma, gezwel, uitgaande van lymphklieren of ganglia. G. em b ry on a I e sy mpat h i cu m, kwaadaardig neuroblastoma van
de sympathicus.
Ganglion (y&yyXtov, zenuwknoop, oorspronkelijk peesknoop), meerv. ganglia. 1.
in de ziektekunde, peesknoop; hard gespannen, vocht bevattend, vezelachtig zakje in
de nabijheid der peesscheden (tendinogeen
G.) of der gewrichten (arthrogeen G.) van
de hand- en voetrug, gevuld met een geleiachtige massa (colloied ontaard bindweefsel); syn. hygroma gangliOdes (Hi ppocrates).G.periostile(Riedinger),
vgl. Periostitis albuminosa. 2. in de ontleedkunde, ophoping van zenuwcellen in
het centrale of periphere zenuwstelsel; de
g rote ganglia noemt men de nucleus

Ganglion

caudatus, nucleus lentiformis en thalamus
opticus. G. a c 6 s tic u m, = G. spirale, G.
vestibulare. G. auricu lire, = G. oticum.
G. cardiacum medium (Arnoldi) en
superius (Wrisbergii), middelste en
bovenste hartganglion, in de loop van de
nervus cardiacus sup. G. cervicile
inf. medium en superius, onderste
middelste en bovenste halsganglion van
de sympathicus. G. ci !lire, in de oogkas, tussen de nervus opticus en de musculus
rectus externus; oorsprong der nervi
ciliares. G. cocqgeu m, stuitganglion
van de n. sympathicus, voor de eerste
stuitbeenwervel. G. c o e I fa cu m, darmganglion in de plexus coeliacus (zie ald.).
G. Gasseri, vgl. G. semilunare. G. g enicu I i, knieganglion in het rotsbeen, bij de
buitenste knie van de nervus facialis. G.
ha b en u I ae, in het trigonum habenulae.
G. I m pa r, ongepaard G., vgl. G. coccygeum.
G. interpedunculare, G. tussen de
pedunculi, in het voorste gedeelte der brug
van Varol. Ganglia intervertebrilia,
vgl. Ganglia interspinalia. G. jugu la re,
van de n. vagus, in het foramen jugulare.
G. van Lee (zie Aanhangsel), g. in de hats
van de baarmoeder. Gang lia lum bil i a,
lendenzenuwknopen van de grensstreng van
de sympathicus. G. M ec ke I i i, .---- G.
sphenopalatinum. G. mesentericu m inf.,
onderste darmscheilzenuwknoop, in de
plexus (sympathici) aorticus abdominalis. G.
m e s e n t é r i c u m sup., bovenste darmscheilzenuwknoop; vgl. Plexus coeliacus. G.
nervi 6 pti ci, de buiten de zenuwvezellaag
gelegen laag van het netvlies, welke de
ganglioncellen van de gezichtszenuw bevat.
G. n od Os u m, knopige zenuwknoop; in de
loop van de n. vagus, onder het foramen
jugulare. G. op ht halmi cu m, oogzenuwknoop = G. ciliare. G. Oticum (ok, gen.;
c't)T6c, oor), oorzenuwknoop; vlak onder het
foramen ovale aan de binnenzijde van de
derde trigeminustak. G. pet r Os u m, rotsbeenzenuwknoop in de fossula petrosa; van
de n. glossopharyngeus. G. ph re nicu m,
middenrifzenuwknoop van de n. sympathicus, aan de onderzijde van het middenrif.
Ganglia praevertebralia (Langley),
samenvattende benaming voor alle periphere ganglia in de lichaamsholten. G. prost it i c u m, voorstaanderzenuwknoop; in de
plexus prostaticus. G. re n a le, nierzenuwknoop in de plexus renalis (sympathici).
G. retinae, netvlieszenuwknoop; de ganglioncellen der binnenste korrellaag en
spongioblastenlaag. G. sac ra I i a, de heiligbeenszenuwknopen van de grensstreng van
de n. sympathicus. G. S car pae, = G.
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vestibulare. G. se milun are, abdominale,
= G. coeliacum. G. semilunare (Gasseri),
halvemaanvormige zenuwknoop van de gevoelswortels van de n. trigeminus in het
cavum semilunare der schedelbasis. G.
spheno-palatinum,wiggebeensgehemeltezenuwknoop, in de fossa pterygo-palatina.
G. soli re, zonvormige zenuwknoop; de tot
een ring samengegroeide ganglia coeliaca
van beide zijden. Ganglia spin al i a, ruggegraatszenuwknopen der achterste ruggemergswortels in de foramina intervertebralia. G. s pi rale, de zenuwknoop van de
gehoorszenuw in het slakkenhuis. G.
splanchnicum (Arnoldi), ingewandszenuwknoop van de n. sympathicus, in het
verloop van de n. splanchnicus major, vlak
boven het middenrif. G. ste I lit u m (vooral
bijdieren),=G.thoracicumprimumn.
sympathici, eerste borstsegment-ganglion
van de grensstreng van de n. sympathicus;
de nn. accelerantes voor het hart ontspringen
hieruit. G. submaxi I la re, onderkaakszenuwknoop van de n. lingualis boven de
glandula submaxillaris. G. s u p e r i us n e r v i
g losso p h a tin gei, bovenste (gevoels-)
zenuwknoop van de negende hersenzenuw;
in het foramen jugulare. G. segment i
(dorsale, ventrile), celgroepen in de
pons Varoli op de bodem der hersenkamer.
G. temporale (Scarpae), slaapzenuwknoop van de n. sympathicus; in de plexus
caroticus. Ganglia thoracalia, borstzenuwknopen, in de grensstreng van de
nervus sympathicus. Ganglia verte b r aI i a (L angle y), samenvattende benaming
voor de ganglia van de grensstreng van de
n. sympathicus. G. vesti bu lire (Scarpae), voorhofszenuwknoop van de n. vestibularis; op de bodem van de inwendige gehoorgang.
Ganglionair, op een ganglion gelijkend, ertoe
behorend. G. zen uwste Ise I, = autonoom zenuwstelsel.
Ganglioncellen, de kenmerkende celelementen van het zenuwstelsel in het centrale
zenuwstelsel, in de loop der cerebrospinale
en sympathische zenuwen in een ganglion
en in de zintuigorganen.
Ganglioneurcima, vgl. Neuroma gangliocellulare; syn. neuroganglioma.
GangOsa, (Spaans, gangOso, door de neus
sprekend), benaming, door de inboorlingen
der Zuidzee-eilanden gegeven aan een daar
inheemse misvormende neusontsteking; syn.
rhinitis mutilans.
Gangriena (riyypcavoc, vretende zweer),
versterf van weefsels of lichaamsdelen in
het algemeen; oorspronkelijk alleen gebezigd voor het tijdperk, waarin de afster-

Gasphlegmone

vende delen nog pijnlijk en heet zijn;
heet gangreen. Het droge gangreen komt
overeen met mummificatio (zie aid.). G.
bullosa serpiginOsa, voortkruipend
blazig versterf (K a p os i), huidziekte bij
lijders aan suikerziekte; vorming van blaren
aan de benen, met versterf op de bodem
dier blaren. G. emphysematosa, gasgangreen, ontwikkeling van gas in het
afstervende weefsel. G. n os o co miilis
(voaoxogiov, ziekenhuis), ziekenhuisversterf; een door besmetting van wonden onder
ongunstige omstandigheden in ziekenhuizen
heersende wondziekte. G. pulm6ni s, longversterf, rottige ontbinding van het longweefsel. G. senilis, ouderdomsversterf
aan de ledematen, gewoonlijk aan de tenen,
door verminderde werkzaamheid van het
hart en ontaarding der slagaderen. G.
septica (S amue I), vgl. Putrescentia. G.
s y m m é t r i ca, symmetrisch versterf, het
afsterven van symmetrische delen (vingerleden, oorschelpen, tenen, enz.) onder
zenuwinvloed; vgl. Raynau d, Aanhangsel.
Gangrene foudroyante (Fr.), biiksemsnel
versterf, snelle verwoesting van weefseis
na verwondingen.
Ganoblisten (rivoc, glans, nl. van het tandgiazuur), = ameloblasten (zie aid.).
Gap (Eng., hiaat), inzinking in de lijn van het
audiogram, die het totale verlies aangeeft
van het gehoor voor een gegeven toon.
Vgi. Dip.
Gargarisme (yocpyocpCto, gorgelen), gorgeidrank.
Gargouillement (Fr. geknor, geklater), plasgeluid, het geluid, dat door menging van
lucht en vioeistof ontstaat en wordt waargenomen bij beluistering der ademhaiing
als er grote hoiten in de long zijn (rile
caverneux) en bij betasting van de streek
van de blinde darm (G. intestinal) bij buiktyphus; syn. Platschergerausch (D.).
Gargoylism (Eng., gargoyle, Fr. gargouille,
spuwer, mismaakte figuren aan kerken en
fonteinen om het water of to voeren), een
misvorming van het skelet met oxycephalie,
scaphocephalie, kyphose, kleine ledematen,
sours oog- en zielsstoornissen, Syn. Dysostosis multiplex.
Garrtilitas (Lat., babbelachtigheid) vulvae,
het geluid, dat ontstaat, als gassen, in een
wijde slappe schede binnengedrongen, daaruit weder ontwijken; syn. incontinentia
vulvae, flatus vaginalis.
Gasgangreen, = gangraena emphysematosa
(zie aid.).
Gasphlegmone, putride (met rotting gepaard
gaande) phlegmone (zie aid.), waarbij door
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gasbacillen sterke ontwikkeling van gas
wordt teweeggebracht.
Gasserectomie (ix-rev.vo.), uitsnijden), gehele
of gedeeltelijke verwijdering van het ganglion Gasseri.
Caster (yorrhp), = maag.
Gistero-, zie Gastro-.
GasterOphilus ((piloq, vriend) een vlieg,
waarvan de larve zich ontwikkelt in de ingewanden van het paard. Zie Larva migrans.
Gastradenitis (yourrhp, maag; &Um klier),
ontsteking der maagklieren; zie Gastroadenitis.
Gastralgie (nyoc, pijn), maagpijn; syn. gastrodynie; vgl. Cardialgie, Mesogastralgie.
GastralgokenOsis, (xev6;, leeg) (Boas), korte aanvallen van pijn bij lege maag na het
gebruik van bepaalde spijzen of bij gemoedsaandoeningen, zonder stoornis in de
maagwerking.
Gastrectasie ( gx-rocaLc, uitrekking), beter
g as t r o-e ctasi s, maagverwijding.
Gastrectomie (ix-repo), uitsnijden), gedeeltelijke operatieve verwijdering van de
maag; syn. maagresectie.
Gastricismus, acute maagcatarrh; meestal
voor de Iichtere vormen zonder koorts
(bedorven maag); syn. status gastricus.
Gastricus, tot de maag behorend, erop betrekking hebbend; behalve digastricus, dat
tweebuikig betekent (zie Musculus).
Gastrine (E d kin s), secretine (zie aid.) van
het pylorusslijmvlies.
Gistrische koorts, zie Febris gastrica.
Gastrische crises, zie Crises.
Gastritis, maagontsteking, maagcatarrh. G.
acida (Jaworski en Glucinski) s.
hyperpeptica (Hayem), G. met overmatig zuurgehaite van het maagsap. G.
an aci d a, G. met gebrek aan zuur, voorloper van G. at rOphi cans, waarbij het
slijmvlies verschrompelt. G. exfo l i a tiva, chronische G., met afstoting van gedeelten van het slijmvlies (vgl. Exfoliatio).
G. diphtherica s. pseudomembranicea, G. bij diphtherie, waarbij zich
pseudomembranen (zie aid.) vormen. G.
phlegmoncisa s. submucOsa s. puru lent a, etterige ontsteking van de maagwand.
Gastroadenitis (aim klier), chronische ontsteking der maagklieren.
GastroanastomOse, operatieve vereniging
van twee van elkander verwijderd liggende
gedeelten van de maag, opdat de inhoud
van de maag een vernauwde plaats zal
kunnen omgaan.
Gastrocardiaal symptomencomplex, aan6. vallen van extrasystolae, gevoel van druk en
ff. pijn in de hartstreek, hartkloppingen en
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ademnood bij hoge stand van het middenrif.
Gastrocele, breuk, die de maag geheel of
ten dele bevat.
Gastrocnemius (xv-hµ7), kuit), vgl. Musculus
gastrocnemius.
Gastrocrises, vgl. Crises gastriques.
Gastrodiaphanie, gastrodiaphanoscopie
(8coupocivo), doorschijnen) (E i n h o r n), het
laten doorschijnen van licht, dat in de maag
gebracht is; resp. het beschouwen van het
schijnsel.
Gastrodiscoides, zie Amphistomum hominis.
Gastroduodenitis, catarrh van de maag en
het duodenum (zie aid.).
Gastroduodenostomie, operatieve vereniging van de maag en het duodenum.
Gastro(o)dynie (686v-t), pijn), = gastralgie.
Gastroelytrotomie ( AuTpov, omhulsel, schede), = laparocolpotomie.
Gastroenteritis (b-repov, de darmen), maagen darmcatarrh; de aan het Duits ontleende uitdrukking maagdarmcatarrh is niet
alleen minder juist gevormd, maar kan
ook verwarring teweegbrengen met „maagdarm", een oudere benaming voor duodenum.
Gastro-entero-anastomOse, enterostomie
(aT6p,cc, mond), een fistel, resp. het aanleggen daarvan, tussen de maag en de
dunne darm, meestal de nuchtere darm;
naar gelang van de ligging van de darmlis
voor of achter de karteldarm, onderscheiden in ante- en retrocolina en (naar gelang
de fistel in de voor- of achterwand van de
maag worth aangelegd) in anterior en
posterior.
Gastroenteropathie, maag- en darmaandoening.
Gastrogeen, van de maag uitgaande.
Gastrograaph (ypdcyco, schrijven) s. Gastrokinesiograaph (xivync, beweging), toestel
tot optekening van de bewegingen van de
maag (Einhorn).
GastrohelkOma ( gXxoc, zweer), maagzweer.
Gastrohysteropexie, vgl. Hysteropexie.
Gastrohysterotomie, zie Sectio caesarea.
Gastrojejunostomie, vgl. Gastroenterostomie.
Gastrokinesiograaph, zie Gastrograaph.
Gastrolieth (XL,D.oc, steen), maagsteen, bijv.
door het drinken van schellak ontstaan.
GastrolOog, maagarts.
GastrOlysis (X6atc, losmaking), operatieve
losmaking van de maag als deze aan de omgeving is vastgegroeid.
Gastromalacie (v.oaccxEcc, weekheid), maagverweking; meestal een verschijnsel dat na
de dood ontstaat.
Gastromegalie (p.iyocc, groot), sterke vergroting van de maag; syn. megalogastrie.
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GastromyxorrhOea (µu a, slijm), Iangdurige
vermeerdering van de slijmafscheiding van
de maag.
Gastropathie, maagaandoening.
Gastropexis (77.7) ,,c, vasthechting), het vastnaaien van de maag aan de buikwand.
Gastroplicatio (p I i co, vouwen), operatieve
vorming van een plooi in de maagwand
als deze door verslapping (atonie) is uitgezet; syn. gastroptyxis (nTgl.g, plooiing).
GastroptOsis (mr6acc, val), lage stand van
de maag.
Gastroptyxis, zie Gastroplicatio.
Gastropulmonaal stelsel, de gemeenschappelijke kiem voor de organen der ademhaling
en der spijsvertering bij het embryo.
GastropylOrectomie, resectie van de pylorus.
Gastrorrhagie (frilyvuliat, breken), maagbloeding.
Gastrorrhapie (gum°, naaien), het dichtnaaien van een opening in de maag.
GastorrhOea acida, zie Gastrosuccorrhoea.
Gastrosalivaire kringloop (s a I i v a, speeksel) de kringloop van sommige stoffen, die in
de maag worden opgeslorpt en met het
speeksel worden afgescheiden om weder in
de maag te geraken.
GastrOschisis (c Lacs, splijting), aangeboren
spleet in de voorwand van de buik; syn.
fissura abdominalis; vgl. Thoracogastroschisis.
GastroscOop (axoneco, bezien), maagspiegel,
toestel tot electrische veriichting en bezichtiging van het inwendige van de maag.
Gastrospismus (anaati,6c, kramp), maagkramp. VgI. Enterospasmus.
Gastrostaxis, (a-ccgcc, het druppelen), maagbloeding.
Gastrostenoplastiek (o-ewic, nauw), = Gastroplicatio.
Gastrostomie (crr6v.cc, mond), het aanieggen
van een maagfistel voor kunstmatige voeding.
GastrosuccorrhOea,beter G a s t r o c h y m o rrhOea (continua) (succus, zuil6c, sap;
Oca, vloeien), maagsapvloed, overvloedige
vorming van maagsap; syn. gastrorrhoea
acida.
Gastrostnaphie (cruvcpi), verbinding), =
gastrorrhaphie.
Gastrotomie (ritiavco, snijden), operatief openen van de maag.
Gastro(o)xynsis (6 )c, scherp, zuur) (Rossb a c h), zenuwaandoening, bestaande uit
aanvalien van braking van zeer veel zoutzuur bevattende massa's.
Gastrula (verkleinw. van gaste r), bekerlarve, darmlarve; ontstaat uit de blastula (zie
aid.) — dit proces heet gastru I at i e —
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door instulping, waarbij twee lagen (ectoderm en entoderm) ontstaan, en een kleine
opening (oermond) toegang geeft tot de
door het entoderm omgeven holte, de
oerdarm of darm-lichaamsholte. Sommige
dieren blijven op deze trap van ontwikkeling
staan.
Gavage (Fr., g a y e r, stoppen, mesten van
gevogeite), mestkuur.
Gaxen (D.), = anchophrasie, zie aid.
Gecanneleerd (c a n n e, Fr., riet), van een
gleuf of gleuven in de lengte voorzien ;
gecanneleerde sonde, sleufsonde.
Geconjugeerd, met eikander samengaande,
tot elkander behorende; geconjugeerde
verlamming der oogspieren, opheffing der zijwaartse beweging van beide oogbollen in een bepaaide richting.
Geen (zelfst. nw.), verkorting van pangeen.
-geen, betekent aan het eind van een woord
hetzij oorsprong, hetzij voortbrengsel of
voortbrengend; vermoedelijk uit het Duits
overgenomen en in het Duits weder uit de
Franse uitgang gene; bijv. antigee n, een
tegenwerkende stof voortbrengend; pang e e n, de veronderstelde deeltjes van de
kiemen der levende wezens, van weike elk
een de dragers ener latere eigenschap van
het wezen voortbrengt.
Gefractioneerd (fractionner, Fr., in stukken breken), in gedeelten geschiedend.
Gefractioneerde sterilisatie, sterilisatie op achtereenvolgende tijdstippen bij
betrekkelijk lage temperatuur; vgl. Pasteuriseren.
Gehumaniseerde lymphe (h u m a n u s, menseiijk), koepokstof, verkregen uit pokken,
weike zijn ontstaan door enting van oorspronkelijke koepokstof op de mens.
Geiger-counter (Eng. teller van G e i g e r),
een toestelletje, dat, op de huid geplaatst,
tikt als radioactieve stoffen passeren door de
huidvaten, en wel tikt het des te sneller
naarmate er meer van die stoffen passeren;
men meet er de sneiheid van de bloedstroom
mee en de doorgankelijkheid der bloedvaten.
Geimpacteerd, (Lat. impinger e, part. perf,
i m pact u s, instoten, indrijven), vastgekneld ; van tanden, die bij gebrek aan ruimte
niet kunnen doorkomen; van beklemd geraakte stenen of vast in elkaar gedreven
beenstukken bij een beenbreuk.
Gel (van g e I at i n a, gelei), vast mengsei, van
een colloidale (niet gekristalliseerde) vaste
stof met wisselende hoeveeiheden van de
vioeistof, waarin zij colloidaal opgeiost is
geweest; is dit water, dan is de gel een
hydrogel. Sommige hydrogels (stijfsel,
Arab. gom, eiwit) kunnen terstond met
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water worden gemengd tot een colloidale
oplossing (zie aid.); andere (gelatin)
alleen bij verwarming ; nog andere (ijzerhydroxyde, gestold eiwit) in 't geheel niet.
Gelatinise, enzym, afkomstig van bacterien,
dat gelatine vioeibaar maakt.
GelatinOsus, geleiachtig, lijmachtig.
Gelose, overgang van een colloide stof in de
gel-toestand (bijv. in de spieren, zie Myogelose).
Gelsemismus, vergiftiging met geisemium of
geisemine.
Gemeingefuhl (D.), het aigemene gevoel, de
som der zinnelijke gewaarwordingen. Het
meervoud, Gemeingefuhle, wordt gebruikt
voor onaangename of aangename gewaarwordingen, die niet, gelijk het gevoel
van warmte, koude, hardheid, enz., tot
het bewustzijn brengen de aard der prikkels, die de zintuigen treffen, maar, geiijk
honger, pijn, wellust, vermoeidheid, hoewel plaatselijk waargenomen, toch een
aigemene indruk van al of niet welbevinden in een bepaaide zin verwekken.
Gemelli (Lat.,) tweelingen; vgl. Musculi
gemelli.
Gemini (Lat.), tweelingen, syn. gemelli. G.
co njUn cti, „verenigde tweelingen", dubbelmonster.
Gemma (Lat.), knop, meerv. gemmae; de
eindorganen der smaakzenuwen, smaakbekers (calices gustatorii).
Gemmula, „kiempje" van een organel (zie
aid.) (D arwi n).
Gena (Lat.), wang.
Generalisatie-stadium, het begin ener ziekte, waarin de diagnose nog niet kan worden
gesteid, omdat de verschijnselen nog de
aigemene (generates) zijn van velerlei ziekte.
Generatie-psychose, zieisziekten, in verband
staande met de voortpianting (zwangerschap, het zogen, het kraambed). G.-c elle n,
kiemcelien.
Generitio (Lat.), voortbrenging. G. aequ Ivoca, automatica, spontinea, origin a ri a, oorspronkelijke voortbrenging, het
ontstaan van een levend wezen uit levenloze
stof.
Genesis (ybeat,c), ontstaan; in verbindingen
-g enés e, bijv. phylogenese (cpu?A, stam),
het ontstaan van de stam, de ontwikkelingsgeschiedenis der soort; vgl. Ontogenese.
Genetica, 1. (remedia) genetica, middelen, die op de gesiachtsorganen werken. 2. de
leer der afstamming, syn. -genica (vgl. eugênica).
Genica, zie Genetica.
Geniculitus (g e n u, knie- of knoopvormig);
vgl. Corpora geniculata.
Geniculum (verkleinw. van g e n u, knie)
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nervi fa ciilis, de uitwendige kniebocht
van de aangezichtszenuw, in het rotsbeen.
-genie, zie G en es e.
Genio- (y6ver.ov, kin), tot de kin behorend,
bijv. Genloglossus, Genfohyoideus;
zie Musculus.
Geniospasmus, kramp der kinspieren.
Genitial, tot het geslachtsleven of de geslachtsorganen behorend.
Genitile (sc. membrum), geslachtsiid, geslachtsdeel.
Genitalia (sc. membra, meerv. van het vorige),
geslachtsdelen.
Genitoblisten ((3Aoccrr6q, kiem), ongedifferentieerde cellen, waaruit weefsels, organen,
en, als zij voortbestaan na het foetale tijdperk, ook gezwellen ontstaan (D e S n o o).
Deze heten GenitoblastOma. — Syn.
Somatoblasten.
Genito-crurilis en -femciralis, zie Nervus.
Genito-mammaire reflexen, waarschijnlijk
niet bestaande reflexen, die zouden bestaan
uit opwekking der zog-afscheiding en
erectie van de tepel ten gevolge van prikkeling der geslachtsdelen.
Genito-rectial syndroom (Roegholt), bij
poradenitis (zie aid.), bestaande uit littekens
(of anamnese) van bubonen, elephantiasis
der uitw. geslachtsdelen, strictuur van de
endeldarm. Zie ook LymphogranulOma inguinale.
Genius, geest. G. morb i, het karakter ener
ziekte. G. epidemicu s, het in de heersende ziekten op de voorgrond tredende
karakter.
GenodermatOse, huidziekte, waarvoor een
zekere aangeboren aanleg vereist wordt
(Bettmann, 1922).
Genoplastie (Fr.), wangvorming, plastische
operatie aan de wangen (genae).
Genotkpus (y6voc, geslacht; TO7roct), stempelen), de eigenschappen van een organisme,
die op erfelijkheid berusten; vgl. Phaenotypus.
Genu (Lat.), knie. 1. in de ontieedkunde.
G. ci ps u I ae intern ae, zie Capsula interna. G. c6 rpor is call Os i, zie Corpus callosum. G. internum nervi faciilis, inwendige kniebocht van de aangezichtszenuw.
2. in de ziektekunde. G. extr 6 rsu m (e xtra versus, buitenwaarts gewend). = G.
varum. G. intrOrsum (intro versus,
binnenwaarts gewend), = G. valgum. G.
re cu r y at u m (Lat., naar achteren gebogen), overmatige strekking van het kniegewricht door verslapping van de achterwand der gewrichtsbeurs, de kruisbanden
en de kniekuilspier. G. v-i lgum (Lat.,
scheef), X-been, bakkersbeen, het naar
binnen staan van het kniegewricht; syn.

Genufnus
G. extrorsum. G. virum (Lat., krom), 0been, sabelbeen, naar buiten staan van het
kniegewricht; syn. G. introrsum.
Genuinus (g e n 0, voortbrengen), aangeboren,
natuurlijk, echt; genuine longontsteking, de
gewone, croupeuse longontsteking.
Geophagle (y-7), aarde; cpaystv, eten; bij
Hippocrates enAristotelesymTpayice
van Tp6yco; aor. g-rpocyov, eten), aard-eten,
meestal een verschijnsel van ziekten, vooral
in de Tropen, die met sterke bloedarmoede
gepaard gaan (ankylostomiasis, beri-beri,
anaemia tropica, hypohaemia intertropicalis), ook zou het de oorzaak der bloedarmoede kunnen zijn; vgl. Allotriophagie.
Geph#rophobie (yecpupoc, brug), vrees om
over een brug to gaan, brugvrees.
Geretineerd, niet doorgebroken (tanden).
Syn. Geimpacteerd.
Geriatrie, zie Gerontologie.
German measles (Eng., Duitse mazelen),
= rubeolae (zie aid.).
Germectomie (g e r m e n, spruit), operatieve
verwijdering van de tandkiem.
Germinatief de kiem betreffend, tot de voortplanting behorend. Germinatieve besmetting
bij syphilis is besmetting door middel van het
teelzaad.
Gerocomie, gerocOmium (y6pwv, grijsaard ;
xo tilc), verplegen), verzorging van oude
lieden, de plaats waar zij worden verzorgd,
het oudemannenhuis.
Geroderma genitodistrOfico (86p .a, huid;
g en itod istrofi co, Ital., met gestoorde
voeding der geslachtsdelen), Syn. G e r oder m le, zie Senilismus (R ummo en
Ferran i n i), vgl.:
Geromorphismus (v.opcp-h, vorm) (C h ar cot
en Fouque s), buitengewone rimpeling der
aangezichtshuid bij jonge lieden; syn.
rhytidosis, progeria; vgl. Cutis laxa.
Gerontologie, leer der verzorging van ouden
van dagen.
GerontOxon (Tgov, boog), ouderdomsring,
ook wel grijsaardsboog genoemd; een dof
witte smalle ring aan de omtrek van het
hoornvlies bij oude lieden, door vettige
ontaarding ; syn. arcus senilis. G. I e nti s,
grijsaardsboog der lens; troebeling in de
aequatorstreek der lens, welke jaren lang
plaatselijk beperkt kan blijven.
Geriistsubstanz (D., Geriist, getimmerte),
paraplastische stof (zie aid.) G. M a r k, uit
het beenmerg gevormde stof, arm aan cellen,
bij scheurbuik.
Gesaccadeerd, zie Saccade.
Gestatie (g e s t at i o, dracht), zwangerschap.
GestOse, zwangerschaps-toxicose.
y-globuline, zie Gamma-globuline.
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Giardia, tegenwoordige naam voor lamblia,
zie aid.
GibbOsitas, gibbus (Lat.), bochel; in 't bijzonder de bochel door werveltuberculose veroorzaakt; vgl. Kyphosis van Pott.
Gibraltarkoorts, = Maltakoorts (zie aid.).
Gigantismus (yiyac, reus), reuzegroei.
Gigantoblasten (E hrlic h), zeer grote rode
bloedcellen met kernen; vooral bij kwaadaardige bloedarmoede.
Gigantocyten, zeer grote rode bloedcellen
zonder kern.
GigantosOma (a& ti.cc, Iichaam), reuzegroei.
Gilje-ziekte, Noorse benaming voor endemische chronische uitslagziekten, naar het
Giljedal bij Stavanger genoemd; syn. radesyge, = boze ziekte.
Gillans' oedeem, met pellagra verwante
ziekte door gebrek aan vitamine in Engels
Oost-Afrika.
Gilvor (g i I v u 5, geelachtig, vaal), vale gelaatskleur bij cachexie.
Gingiva (Lat.), tandvlees.
Gingivitis, ontsteking van het tandvlees; syn.
ulitis.
Ginglymus (yiyyXvilog, scharnier), scharniergewricht; vgl. Arthrodia.
Gitterkeratitis (D., G i t t e r, tralievenster).
Zie Rasterkeratitis.
Gitterlunge (D.), zeeffistel, een longfistel,
bijv. na empyema, in welks bodem een aantal
gaatjes van bronchi zichtbaar zijn.
Glabella (g I a b e r, glad), voorhoofdsvlak,
1. het vlakke gedeelte van het voorhoofdsbeen tussen de beide arcus superciliares.
2. de onbehaarde huid boven deze plaats.
Glabella-reflex (M o r o), samentrekking van
de kringspier van het oog van de zuigeling
bij het bekloppen van zijn glabella.
Glairine (Fr. van glai r e, kleurloos siijm);
geleiachtige massa, die uit sommige zwavelbronnen der Pyrenaden bezinkt, en uit
plantaardige overblijfselen bestaat ; syn.
baregine.
Glindula (verkleinw. van g Ian s, eikel; door
Cels us voor de mesenteriale klieren gebezigd), klier, onderscheiden in klieren met
open uitlozingsbuis (g land u I a e a p 6 rt a e, eve h6nte s, open, uitvoerende kl.)
en gesloten kl. (Gl. cliusae); verder in
epitheliale, die een ongevormde afscheiding voortbrengen, en v as culai re (organa
cytogenea) die celvormige elementen voortbrengen. Gland ulae am brosiacae (in
verband met civ.f3poakc, godenspijs, met
het oog op het wellustgevoel), = glandulae praeputiales. G land ulae are °lanes (a reo I a, hof), grote smeerklieren
van de tepelhof der borstklier. G. Bart holin i, klier ter grootte van een erwt in
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de voorhof der schede, achter de bulbus
vestibuli, uitmondende aan de binnenzijde
der kleine schaamlippen. G. Blandini,
groep van kleine klieren aan de onderzijde
van de punt der tong. Glandulae b u cca les, wangklieren; slijmklieren aan de
binnenzijde der wangen. G Ian d u I ae b u lb o-u r et h riles (Cowperi), klieren aan
weerszijden van de middellijn van het vliezig
gedeelte der urinebuis, welke een deel der
zaadvloeistof leveren. G. carOti ca, vgl.
Glomus caroticum. Glandulae ce ru m in Os ae, oorsmeerklieren. Glandulae ce rv i di es, lymphklieren aan de hals. G I i rid ulae cervi dies Cite ri, slijmklieren van
de hats der baarmoeder. Glandulae
ci liar es (M o I I i) ooghaarklieren aan de
rand der oogleden. Glandulae ci rcu m an a I es, aarsklieren. G. co c cyrg ea, stuitklier; vgl. Glomus coccygeum. Glandulae
Co wper i, zie GI. bulbo-urethrales. G.
d u ct us Botalli, een roodbruine klier
dicht bij de ductus Botalli achter de N.
phrenicus. Syn. Lymphoglandula ductus
Botalli. Glandulae duodenales (Brunn eri), klieren in de submucosa en de
lamina propria van de twaalfvingerige darm,
die pepsine en diastase leveren. Glandulae
gastricae propriae, eigenlijke maagklieren in de fundus, met grote, heldere
hoofdcellen en Heine donkere dekcellen
(D., Belegzellen); syn. fundusklieren, lebklieren. Glandulae glomifOrmes (glom u s, kluwen), kluwenvormige klieren. G.
inte rscapuliris, klier tussen de schouderbladen, bij foetus en jonge kinderen,
bestaande uit bruin vetweefsel, gelijk in
het winterslaap-orgaan der winterslapers;
Fr., Masse hibernate. Glandulae i n t est inales (Lie be r ku h n i), darmklieren, die
het darmsap leveren; syn. crypten. G.
lacrimilis,traanklier.Glandulaelactiferae, zogklieren. Glandulae larngeae, slijmklieren van het strottenhoofd.
Glandulae linguiles, tongklieren; onderscheiden in voorste, anterior es (samen
vormend de G. Blandini s. Nuhni; zie aid.),
zijdelingse, late riles, achter aan de zijrand, en achterste, p ost erior es, op de
tongwortel. Glandulae lymphaticae,
lymphklieren. G lind u la man d i bularis,
onderkaaksklier, speekselklier op de bodem
der mondholte; de uitlozingsbuis heet
ductus Wharthonianus; syn. G. subm axi Ilaris. Glandulae molares, kiezenklieren ; in het wangslijmvlies ter hoogte van de
kiezen. Glandulae mucOsae, 1. slijmklieren, 2. (K rause), kleine klieren in de
fornix conjunctivae; waarschijnlijk accessorische traanklieren. Glandulae N u h n i, =
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G. Blandini. Glandulae olfactOriae,
reukklieren; in het reukslijmvlies. Gland uI ae p a I at I n ae, gehemelteklieren ; slijmklieren in het achterste gedeelte van het
harde gehemelte. Glandulae par at h yreoideae, bijschildklieren; 1 tot 4 eivormige kliertjes aan de zij- en achtervlakte van
de schildklier; syn. epitheliumlichaampjes,
lichaampies van Sandstrom. G. parOtis,
oorspeekselklier; viak vci■Or het oor, achter
het kaakgewricht op de tak van het onderkaaksbeen; de uitlozingsbuis heet ductus
Stenonianus. G. pinealis, pijnappelklier,
syn. corpus pineale, epiphysis cerebri. G.
p i t u i t a r i a, vgl. Hypophysis cerebri.
Glandulae praeputiiles, voorhuidsklieren; smeerklieren van de voorhuid en
de corona glandis; syn. klieren van Tyson,
G.ambrosiacae.G land u lae prostaticae,
voorstaanderklieren; klieren, in het weefsel
der prostata, die het prostaatsap leveren;
syn. corpus glandulare. Glandulae py16ri cae, portierklieren, vroeger slijmklieren
genoemd; in het slijmvlies van het portiergedeelte van de maag; vgl. G. gastricae
propriae. Glandulae sal i \files, speekselklieren. Glandulae sebiceae (sebum,
talk), huidsmeerklieren. G. sublingualis,
ondertongsklier, speekselklier onder de
bodem der mondholte. G. submaxi I la r i s,
onderkaaksklier, speekselklier op de mondbodem nabij de hoek der onderkaak. G I a ndulae sudoriferae (sudor, zweet),
zweetklieren. G. s u p rarenalis, bijnier
G. s. accessOria, bijnier van Marchand.
Glandulae tarsiles (Meibomi), ooglidklieren, die het sebum palpebrale leveren. G. thyr eo id ea, schildklier. Glandulae tysonianae s. Tysoni, = G.
praeputiales. Glandulae urethriles,
urinebuisklieren; in de pars cavernosa der
urinebuis; syn. klieren van Litt re, van
Skene. Glandulae uterinae, baarmoederklieren; in het slijmvlies der baarmoeder. Glandulae vestibulares majores, vgl. G. Bartholini. Glandulae
vestibulares minOres, kleinevoorhofsklieren; slijmklieren van het vestibulum
vaginae.
Glandularis, klierachtig, tot een Idler behorend.
Glans (Lat.), eikel; het verdikte uiteinde van
de roede en de kittelaar (G. penis en G.
clitOridis).
Glaucoma (yXce6x6N.toc, van yXceux6c, blauwgrijs), groene staar, verhoging van de
druk binnen het oog. 1. Pri mair g lauco o m, niet het gevolg ener voorafgaande
oogziekte, weder onderscheiden in G.
simplex, eenvoudig glaucoom, gestadig
14
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harder worden van de oogbol, zonder acute
aanvallen van pijn of ontstekingsverschijnselen, en G. inflammatOrium acLitum,
ontstekingsglaucoom. Het begin hiervan
heet G. Imminens s. prodromile,
dreigend, zich ontwikkelend glaucoom;
aanvallen van drukverhoging, welke weer
wijkt, doch ten slotte blijvend wordt
(habitus glaucomatOsus), eindigt met
G. a bsolUtu m, waarbij het oog geheel
blind en steenhard is, en ten slotte ook het
hoornvlies en de lens troebel worden
(cataracta glaucomatosa); bij G. f ü I m i n a n s,
bliksemsnel glaucoom (A. v. G raefe) heeft
dit . gehele proces in weinige uren plaats.
Verloopt het gehele proces traag of zeer
traag, dan spreekt men van G. inflamm atoriumsubacutumenG.i.chronicum.
2. Secundair glaucoom, syn. chorioiditis serosa, ophthalmia arthritica; kan het
gevoig zijn van de meest verschillende oogziekten ; hierbij het G. h a e m o r r h a g i cu m,
gevoig van thrombose der vena centralis
retinae. G. i n fan t i I e, (kinderlijk), =
hydrophthalmos, buphthalmos. Bijv. nw.:
glaucomateus.
Glaucosurie, lozing van groenachtige urine
(door indicaan).
Glazuurparels, witte glanzende kleine gezwellen aan de tanden, bestaande uit glazuur
(Eng. enamel nodules).
Glenoidilis (ykip7) , bij Galen os ondiepe
gewrichtskom), tot een gewrichtsholte behorend.
Gila (yXEcc, lijm), zie neuroglia. G.-k erne n,
de kernen van cellen der neuroglia (gliacellen) en van alle cellen die in het
steunweefsel van het centrale zenuwstelsel
voorkomen, ook die van binnengedrongen
leucocyten. G. reticu I u m, (Lat. reticuI u m, netje), het fijne netwerk, dat de structuur der glia vormt.
GlioblastOma, glioma, kwaadaardig gezwel,
bestaande uit neuroglia, in het centrale
zenuwstelsc:i of in het netvlies (Beer's
amaurotisch kattenoog); syn. astrocytoma;
vgl. Gliosarcoma.
GliomatOsis, vgl. Gliosis.
Gliopilema, (nkpc, wat dicht opeengepakt
is), het vlechtwerk der fijnste gliavezels in
het centrale zenuwstelsel; vgl. Neuropilema.
Gliosarcoma, 1. glioma, voornamelijk uit cellen bestaande; syn. glioblastisch sarcoma,
glioma sarcomatodes. 2. syn. voor medullair
sarcoma.
Gliosis, verspreide gliomavorming in het
centrale zenuwstelsel; door het versmelten
van het gezwel ontstaan soms holten (vgl.
Syringomyelie); syn. gliomatosis.

GlOmus

GliosOmata (aCupc, lichaam), eigenaardige
korreltjes in de glia.
Glischrobacterium (yMaxpoc, kleverig), bacterie, die voor de oorzaak van verslijming
der urine wordt gehouden.
Glischrurie (P ri m aver a), lozing van slijmige, taaie urine.
Globine, de kleurloze eiwitstof van het
haemoglobine.
Globomyekima (g I o b u s, bol; vgl. Myeloma),
rondcellig sarcoma.
GlobOsus, bolvormig; sputa globosa,
fluimen die, in water opgevangen, min of
meer bolvormige drijvende massa's vormen.
Gkibuli (meerv. v. g 16 bulus, bolletje), 1. in
de artsenijbereidkunde, zetpillen; bijv. GI.
vag i n il es, GI. martiiles, vgl. Martialia;
syn. suppositoria. 2. in de ontleedkunde
(GI. sanguinis) rode bloedlichaampjes.
Globulicide (c a e d o, doden), bloedlichaampjes vernietigend.
Globulifere cellen (fe ro, dragen), veelkernige witte bloedlichaampjes, welke de resten
van rode in zich hebben opgenomen.
Globuline, een eiwitstof, het eerst gevonden
in de witte bloedlichaampjes (globuli) door
Alex. Schmidt; onoplosbaar in water,
oplosbaar in slappe zout-oplossing.
Globulinereactie, zie N o n n e-A p e It.
Globulinurie, lozing van globuline in de
urine.
GlobulOsen, albumosen van globuline.
Globus (Lat., bol). G. h y s t é r i c u s, het gevoel
van een prop, die uit de maag opstijgt en
in de keel blijft zitten bij hysterische personen. G. mayor, minor, kop en staart
van de epididymis. G. p a I I i d u s (Lat., bleek),
het bleekgrijs gekleurde middelste en binnenste lid van de nucleus lentiformis (lenskern).
Glomerulonephritis (glomérulus, kluwentje; vecppOq, nier), nierontsteking, waarin
voornamelijk de kluwentjes van Malpighi
betrokken zijn; vgl. Nephritis.
Glomerulo-sclerOse, sclerose in de kluwentjesvan Malpighi.IntercapillaireG.S.,
met de vorming van hyaline massa's tussen
de capillairen der glomeruli. Zie ook Ki mmelstie I, Aanhangsel.
Glomerulo-tubulaire nephropathie, nieraandoening, waarbij tubuli (zie aid.) en glomeruli zijn aangedaan.
Glomórulus olfactOrius, reukkluwen; kluwen van zenuwvezels in de bulbus olfactorius, uit vezels van de reukzenuw en pyramidecellen van de bulbus samengeweven.
G. renalis, nier-vaatkluwen; het binnenste
van de lichaampjes van Malpighi (zie ald.).
Glcimus carciticum (g I o m u s, kluwen), carotisklier, kleine vaatklier bij de plaats, waar
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de carotin communis zich splitst; behoort
tot het chromaffine stelsel. G. chorio id e u m, een verdikte plaats van de plexus
chorioideus (zie aid.). G. co ccyTgeum
(L uschk a), stuitklier, vaatkluwen aan de
punt van het stuitbeen. G. cutineu nn,
arterio-veneuse anastomosen in de huid
der ledematen, vooral in het nagelbed en aan
de volaire zijde van de eindleden der vingers
en tenen.
Glomustumor, gezwel van het glomus
cutaneum. Syn. Glomangioo m.
Glcissagra, glossalgfe (yX6S66oc, tong; &pa,
het vangen, de buit; dikroc, pijn), pijn in
de tong.
Glossinthrax (vgl. Anthrax), miltvuur-carbunkel aan de tong.
Glossina, Afrikaanse steekvlieg die op mens
en dier trypanosomenziekten overbrengt.
G. mOrsitan s, Tsetse-vlieg, overbrenger
van Trypanosoma Brucei (naganaziekte). G.
palpili s, overbrenger van genoemde trypanosomasoort, en van Tr. gambiense
(slaapziekte); ook van Tr. dimorphon (gambiakoorts) en Tr. vivax. G. f us ca en pall 1di pe s, brengen dierenziekten over.
Glossitis, ontsteking der tong. G. disse ca n s
(Lat., opensnijder), G. met vorming van
diepe kloven in de oppervlakte der tong;
vgl. Lingua dissecta. G. exfo I i at iv a
marginita, landkaarttong, met rode plekken, omzoomd door witte onregelmatige
randen.
Glossocele (x4pq, breuk), het uitpuilen van
de tong bij sterke graden van macroglossie (zie ald.); syn. prolapsus linguae.
Glosso(o)dynia exfoliativa (686vm pijn ; e xfo liar e, ontbladeren), neuralgie van de
wortel der tong met afschilfering van het
epithelium (K a pos i).
Glossopalatinus, zie Musculus.
Glossopathie (ncic,914, aandoening), aandoening van de tong. Vgl. H u n t e r, Aanhangsel.
Glossophariingeus, zie Musculus, Nervus.
Glossophytle (cptyrOv, gewas), haartong (D e ss a i s); syn. nigrities linguae (zie aid.).
Glossoplegfe (rairraco, door een slag verlammen), verlamming der tong.
GlossoptOsis (7r-c6ac5, het vallen), naar
achteren vallen van de tong.
Glossospismus (csnacy.6c, kramp), tongkramp.
Glossostaphylinus, zie Musculus.
Glossotomie (Tiv.vco, snijden), gedeeltelijk of
gehele operatieve verwijdering van de
tong.
Glossy skin (Eng., glimmende huid), atrophie
der huid door neuritis; vgl. Liodermie.
Glottis (yAonsic, tongvormig mondstuk van
een fluit), het stemtoestel, gevormd door
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de beide stemlippen; vroeger de stemspleet (rima glottidis). G. voca I i s s. I I g amentOsa, de ware stembanden of de
spleet daartussen, pars intermembranacea
rimae glottidis. G. respiratOria s. cart i I a g i n e a, spleet tussen de gietkanvormige
kraakbeenderen ; pars intercartilaginea rimae
glottidis.
Gluc, vgl. Glyc; beide lettergrepen hebben
meestal, doch niet altijd dezelfde betekenis.
Glucogenese (y6vear,q, ontstaan), de vorming
van suiker uit eiwit en vet. Zie Neoglucogenese.
Glucopciron, sulker verbrandend agens in
insuline (M urli n).
Glumae suppositOriae (g I u m a, omhulsel,
schaal; s u p p o n o, onder jets plaatsen),
holle zetpillen van cacaoboter, to vullen
met geneesmiddelen.
Glutaeale reflex, samentrekking van de musculi glutaei bij het bestrijken van de huid
der billen.
Glutaeus (yXou-r6q, bil), tot de billen behorend (musculi, venae, arteriae, nervi).
Glutathion, een dipeptide, dat gemakkelijk
zuurstof opneemt en weer loslaat, en waarschijnlijk dienst doet bij de oxydatie en
reductie in de cel-stofwisseling.
Gluten (Lat., lijm), mengsel van proteThestoffen in zaad van koren, vooral van tarwe;
een taaie, geelachtig grijze stof, die, met
meel gemengd, als voedingsmiddel dient en
waaruit gluten brood (voor lijders aan
suikerziekte) voor een groot gedeelte bestaat.
Glutine, lijm, beenderlijm; vgl. Collageen.
GlutinOsus, uit lijm bestaande, kleverig.
Glutofed-proef (S a h I i), toediening van salicylzuur of jodium in een capsule van glutoied (met formaline behandelde gelatine,
die niet in het maagsap, maar wel in het
alvleeskliersap oplost); bij onvoldoende
werking der alvleesklier verschijnt het
salicylzuur niet of later dan in gewone omstandigheden in de urine.
Glycogeen (CI. Bernard, 1857), uit sulker
gevormde stof; dierlijk zetmeel, dat in
bijna alle dierlijke weefsels, vooral de lever
en de spieren, voorkomt en door fermenten
in druivensuiker wordt omgezet; reservestof, die naar behoefte verbruikt wordt; vgl.
Jodophilie. GI. ziekte, ziekte bij kinderen
met ophoping van glycogeen in de (vergrote)
lever en andere organen. Syn. G I y cog e n 6se (Jordan). Men spreekt van Hepatom egalie, Hepatonephromegalie en
Cardiomegal le, al naar gelang het glycogeen voornamelijk is opgehoopt in de lever,
in lever en Hier, of in het hart. Zie ook Von
Gierke, Aanhangsel.
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Glycogeneilysis, ontleding van glycogeen.
Glycogeneise, zie onder Glycogeen.
Glycogeusie (yeiknc, smaak), subjectieve
zoete smaak.
Glycohistechfe (EaTEov, weefsel, gzo.), bevatten), huid-diabetes, waarbij de huid plaatselijk of algemeen meer suiker bevat dan de
andere weefsels.
Glycolyse (S. Lepin e), ontleding van suiker;
het verdwijnen van de suiker in het organisme onder de invloed van glycolytische
fermenten of door verbranding.
Glycolytisch ferment (B. Lépin e), een ferment, dat uit de alvleesklier in het bloed
zou komen, dAir de glycolyse zou bewerkstelligen en bij suikerziekte naar men
zegt ontbreekt of to kort schiet.
Glycopenie (TrevEcc, armoede), verlaagd gehake aan glycose, bijv. van het bloed.
GlycOse, g I u co s e, druivensuiker; de rechtsdraaiende suiker, die bij diabetes in de
urine wordt gevonden. GI. aequivalen t,
de hoeveelheid glucose, die kan worden
geoxydeerd door de eenheid van het insuline.
Glycosurie (oUp(.7), wateren), lozing van
glycose bevattende urine; meestal, ter onderscheiding van de eigenlijke chronische suikerziekte, gebezigd voor de gevallen, dat,
na ruime toediening van suiker of andere
koolhydraten, suiker in de urine verschijnt;
syn. melliturie.0 rthog lycaemische GI.,
waarbij het gehalte van het bloed aan suiker
niet belangrijk is veranderd (zie Orthoglycaemisch); ook, vermoedelijk ten onrechte,
renale glycosurie genaamd. Zie Renalis.
Glycosynthese (crOvezacc, samenstelling), de
vorming van glycose uit haar samenstellende
delen.
Glykaemie (yXuxt5c, zoet), overmatig gehalte
van het bloed aan druivensuiker; vgl.
Hyperglykaemie.
.Glykaemisch effect (effect u s, uitwerking),
het stijgen van het gehalte aan suiker in het
bloed na toediening van glucose.
GnathOschisis (yvi&oc, kaak; crxicnc, het
splijten), aangeboren spleet in de kaak; vgl.
Schistoprosopie, Uranoschisma, Uranocoloboma.
Gnostische sensibiliteit (yvc)acc, het kennen), die gevoelsgewaarwordingen, welke op
hogere ontwikkeling der zintuigen wijzen;
het diepe gevoel, in tegenstelling met tasten pijnzin. Vgl. Vitale sensibiliteit.
Godemiche (Fr., misschien van 't Lat. gaude
mihi, vermaak mij, ook „bienfaiteur" genoemd) nagemaakte mannelijke geslachtsdelen, waarmede sommige overprikkelde
vrouwen haar begeerten bevredigen.

Gonocampsis

Goetheknochen (D.), de door G o et h e ontdekte tussenkaak.
Goitre (Fr., verwant met g u t t u r, vogelkrop), krop. G. ae r i e n, Iuchtkrop, huid-emphysema (zie aid.) aan de hals na hevig
persen bij de baring. G. card i aq ue (Revillio d), hartkrop, verharding der schildklier als gevoig van een hartaandoening.
G. exophtalmique = ziekte van Based ow, zie morbus Basedowi. G. plongeant
(Fr., onderduikend), krop, die van tijd tot
tijd door druk van buiten of diepe inademing
achter het borstbeen verdwijnt.
Golfschouder, tendosynovitis van de lange
pees van de M. biceps met arthrosis van de
sulcus intertubercularis humeri tengevolge.
GomphOsis (y6t.tpo5, spijker), 1. spijkergewricht, bevestiging van een been in een
holte van een ander been, bijv. van de
tanden in de kaken. 2. inklemming van
het ingedaalde kindshoofd in het bekken,
of van een beenstuk, bij een beenbreuk,
tussen andere stukken.
Gonacritia (in Engeland gebruikelijke uitdrukking, van yOvoc, zaad), 1. zaadloop.
2. mannelijk onvermogen.
Gonaden (yovh, nakomelingschap; as-hv, klier),
geslachtsklieren.
GonadotrOop hormoon (rpOnoc, richting),
hormoon (zie ald.) dat de werkzaamheid der
geslachtsklieren aanzet.
Gonadotrophine, hormoon van de hypophyse
en de placenta met gonadotrope (zie aid.)
invloed.
Gemagra (y6w, knie; d'cypa, vangst), kniejicht; vgl. Arthritis urica.
Gonalgfe, pijn in de knie.
Gonarthrftis, ontsteking van het kniegewricht; syn. gonitis.
Gonarthrocace (vgl. Arthrocace), tuberculose
van het kniegewricht.
Gonarthrotomfe (vgl. Arthrotomie), opensnijden van het kniegewricht.
Gonidia, (yovib zaad), klieren, die mannelijke
en vrouwelijke gameten produceren; ook
sporen of cellen, die asexuele sporen voortbrengen, zoals de algen.
GOnion (ywvioc, hoek) (in de anthropologic)
hoek van de onderkaak; syn. angulus mandibulae.
Gonioscopfe, onderzoek van de kamerbocht
van het oog.
Goniotomfe, opensnijding van de sinus venosus sclerae (zie Sinus) bij glaucoma met open
kamerbocht.
Gonftis = gonarthritis.
Gono-Ballungsreaktion, zie Ballungsreaktion.
Gonocimpsis (xcleprrco, buigen), verkromming van de knie.
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Gonocele, = spermatocele (zie aid.).
Gonochorismus (vogco, scheiden), geslachtsscheiding, verdeling der voortpiantingsstoffen over twee verschillende geslachten; tegenstelling van hermaphroditismus.
Gonococcus, de door A. Neisser in 1879
ontdekte boibacterie, die de verwekker
is van de druiper.
Gonocokkaemie (ccipc, bloed), algemene
besmetting van het bloed met gonocokken
(zie aid.).
Gonocyten, oergeslachtscellen.
Gonohaemie, zie Gonocokkaemie.
Gonorrhoea (yovOppoLoc (G a I e n o s), zaadvloed), druiper; syn. blennorrhoea.
GonorrhOica, bijv. nw. gevormd van gonorrhoea.
Gonorrhofsmus (S c h u s t e r), algemene besmetting van het Iichaam door gonocokken.
Gonoseptikaemie, vgl. Gonocokkaemie.
Gonosomial, betrekking hebbend op gonosomen.
GonosOmen, gesiachtschromosomen, zie
Chromosomen.
Gonotomie (rivoc, zaad; litivco, snijden),
ontmanning.
Gonotoxine, het toxine (zie aid.) der gonocokken.
Gonotrophische concordantie, het samengaan van voeding en voortplanting bij de
malariamug. G. D i sso ci at i e, de stilstand
van de voortplanting terwiji de voedselopname doorgaat.
Gordijnbeweging van Vernet, het verschuiven van de achterwand van de pharynx naar
de niet-verlamde kant bij eenzijdige pharynx-verlamming (door aandoening van de
N. giossopharyngeus), wanneer men een
reflexbeweging opwekt.
GOrdius (kiuwenworm, naar de Gordiaanse
knoop), Lange dunne worm (nematode),
parasiet van waterinsecten, die ook vrij in
het water leeft en daar eieren legt, en soms
in de maag van de mens geraakt. G. m ed inènsis vroegere naam voor dracuncuius
medinensis; zie ald.
Gorgeret (Fr. van gorg e, keel), gegleufde
geleidingssonde; een houten of nnetalen
gootvormige sonde met handvat, ter bescherming der omgeving bij het naar binnen
brengen van snijdende instrumenten in de
biaas, de endeldarm, de schede, enz. (conductor canaliculatus van Fabrici us von
Hi(de n, 1560-1634); vgl. Itinerarium.
Gotenburger stelsei, verkoop van sterke
dranken in het klein door beiangeloze verenigingen, die zorgen voor de minst schadelijke wijze van drankgebruik; ingevoerd
in Gotenburg in 1865.

Granulair

Goudsolreactie (C. Lang e), een purperrode
collodiale goudoplossing wordt eerst violet,
dan blauw en ten slotte neergeslagen door
cerebrospinaal vocht, dat rijk is aan eiwit
door lues.
Goutte (Fr., droppel, jicht; arth rite is gewrichtsontsteking in het algemeen). G.
ca I cai re, kalkjicht, vorming van knobbeis,
gevuld met Ca-phosphaat en -carbonaat en
organische kalkzouten aan de ledematen;
syn. Kalkgicht. G. de lait (melkdruppel),
instelling tot het verschaffen van melk aan
kinderen van onbemiddelden. G. m i I it ai re, nadruiper; in 't bijzonder de enkele
droppel, die zich bij de chronische druiper
's morgens vertoont.
Gouttiere (Fr., goot, spalk), gootvormige
spalk.
Gricilis (Lat., slank), zie Musculus, Funiculus.
Gradeerwerken (g rad u s, trede, schrede),
inrichting, om water, dat zouten bevat,
langzamerhand een sterker zoutgehalte te
doen verkrijgen, door het over dunne takjes
te laten lopen, waarbij het verdampt;
tevens gebezigd om zieken lucht met een
groot gehalte aan keukenzout te laten
inademen.
Grafts (Eng.), huidstukjes voor transpiantatie.
Grahambrood (naar de vegetarier G rah a m), zemelen bevattend brood, dat uit gerooste tarwe, rogge of mais zonder gist
wordt bereid; voor lijders aan diabetes.
Grain itch (Eng. graanjeuk), huidziekte bij
personen, die met graan omgaan, waarin
zich dierlijke parasieten bevinden.
Gram (gramoplossing, grampositief, gramnegatief), zie Aanhangsel.
Grande hysteric, zie Hysterie.
Grand mal (Fr.), de volkomen ontwikkelde
aanvallen van vallende ziekte; vgl. Petit mal.
Grands mouvements (Fr.), de bewegingen en
standen bij grande hysterie.
Granula (meerv. v. granulu m, korreltje).
1. de fijnere en grovere korreltjes in het
protoplasma der witte bloedlichaampjes,
al naar hun gedrag tegenover kleurstoffen
onderscheiden in oxyphiel of acidophiel
(zuur liefhebbend, d.i. gemakkelijk kleurbaar door zure kleurstoffen), basophiel
(bases liefhebbend), neutrophiel (de voorkeur gevend aan noch zuur, noch basisch
reagerende kleurstoffen) en amphophiel (in
dit opzicht onverschillig). 2. trachoomkorreis. 3. zeer kleine pilletjes (0,050 mgr.
wegend) met geneesmiddelen.
Granuliir, korrelig. Granulaire strop h i e, schrompeling van een orgaan, waarbij
de opperviakte hiervan een korrelig voor-
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komen krijgt; zie Cirrhosis hepatis en Nephritis interstitialis (schrompelnier). G ranulaire conjunctivitis, = trachoma
(zie aid.).
Granulitie, 1. vorming van vieesheuveitjes,
wild vices (g ran u lati es), weeiderig groeiend littekenweefsel in wonden. Men onderscheidt zwamachtige granulaties (g ran ulati on es fu ngOsae), die boven de opperviakte der huid uitgroeien; pijniijke, bioedrijke (G. erethicae, van ipagco, prikkelen) en siappe, langzaam groeiende (G.
tOr pi dae, van to r peo, verstijfd zijn). 2.
het voorkomen van granula in de witte
bloedlichaampjes. Gran u lat i es van Pa cchioni, zie Aanhangsei (syn. g ran u lati ones arachnoidales).
Granulatiegezwellen (infectieuse), vorming van gezwellen, die niet verder komen
dan het tijdperk van granulatie, en dan
tot regressieve metamorphose (zie aid.)
overgaan; zij zijn het gevoig ener besmetting. Hiertoe behoren tubercuiose, syphilis,
lupus, kwade droes, actinomycose, melaatsheid, rhinoscierose, gist- en oidiumbesmettingen. Syn. infectie-gezwellen.
Granuleren, granulaties vormen, Geg r anu leer d, gekorreld, bijv. urinecylinders, de
gekorreide laag van het netviies (reticulaire, moleculaire laag).
Granulle (Fr.), acute miliaire tubercuiose. G.
froide, koude G., knobbeltjes van epitheelcelien in de long, n i et door tuberkelbacillen, zonder koorts of cyanose. Vermoedelijk identiek met de huidknobbeitjes
bij lupus pernio, zie aid.
Granulocyten, witte bloedlichaampjes, die
granula bevatten.
Granulocytopenie (=via, armoede) vermindering van het aantal granuiocyten. Zie
Agranulocytose.
Granulocytopoiesis (coceiv, maken), de vorming van granuiocyten.
Granuloma, granulatiegezwel. G. an u lire
(R. Crocker), ringvormige, uit kleine
knobbeltjes bestaande zwelling op de
rug der hand; syn. lichen anularis. G.
Cosi no p h Ili cu m, een osteomyelitis eosinophilica, waarschijnlijk een goedaardige
vorm van de ziekte van H a n d-S c h U I le rChristian.ZieAanhangsel.G.fungoides
(Auspitz), zie Mycosis fungoides. G.
inguinale, = G. pudendi. G. fridis,
klein goedaardig gezwel van het regenboogviies. G. malignum, vgi. Lymphogranulomatosis. G. multiplex haemorrhigic u m (S e I le i), = sarcoma idiopathicum
multiplex haemorrhagicum (zie aid.). G.
pediculatum (gesteeid) benignum, zie
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Botryomyces. G. p u d é n d I, geslachtsziekte der inboorlingen van Zuid-Oost
Azle en Australia, veroorzaakt door spirochaeta aboriginalis (zie aid.). G. sarcom atOd es, = mycosis fungoides (zie aid.).
G.teleangiectOdeseuropaeum(Bennecke), vaatrijke woekering van bindweefsel met zweervorming, meestal aan de handen; waarschijnlijk door protozoa (door
Staphylococcus pyogenes aureus) veroorzaakt. G. telangiectOdes trcipicum,
vgi. Verruga peruviana. G. trichoph5Tticu m (M i be I I i), zie Sycosis parasitaria. G.
venereum, = G. pudendi, een virusziekte.
GranulomatOsis textus lymphatici (G ross,
1906), granulomatosis van het lymphweefsel = granuloma malignum.
Granulcisacel, cal van het ovarium, die
oestrogene stoffen en progesteron produceert.
GranulOsaceltumor, woekering van de granulosacellen.
GranulOsaklier, zie Corpus luteum.
GranulOse, 1. het voornaamste bestanddeel
der stijfselkorrels, dat de bekende reactie
met jodium geeft. 2. granulaire oogziekte,
conjunctivitis granulosa, = trachoma.
GranulOsis rubra nasi (Jadassohn), sterke
roodheid van de huid van de neus, waarop
zich donkerrode knobbeltjes vertonen, veroorzaakt door ontsteking der uitlozingsbuizen van de zweetklieren.
GranulcSsus (Lat.), korrelig.
Granum (Lat., korrel), grein; oud medicinaal
gewicht van ongeveer 65 mgr.
Graphie (ypeccpav, schrijven), (in verbindingen) -beschrijving; het schrijven; bijv. demographic, volksbeschrijving, dermographie,
het schrijven op de huid.
Graphion, -griphium (in verbindingen)
-graaf, graaph, toestel, waarmede iets wordt
opgeschreven, bijv. myographium, toestel,
waarop de beweging van een spier worth
opgetekend.
Graphische methode, voorstelling van bewegingen of statistische gegevens door
lijnen.
Graphologfe, schriftkunde, de herkenning
van psychische eigenschappen uit het schrift.
Graphospasmus (a/mm[1k, kramp), schrijfkramp; vgi. Mogigraphie.
Graved° (C elsu s), verkoudheid.
Gravelle (Fr., verkleinw. van grëve, grof
zand), graveel, niergruis; zeer kleine niersteentjes.
Gravida (Lat.), zwanger, ook gebruikt als
zwangere vrouw.
Gravfditas, zwangerschap, G. e x t r a u t e r fn a, zwangerschap buiten de baarmoeder, to
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onderscheiden in G. abdominali s, bulkzwangerschap, als het ei zich in de vrije
buikholte bevindt, G. ovaric a, eierstokzwangerschap, G. t u b a r i a, zwangerschap
in de tuba, en wel G. tu bo-abdomi nails
in de buikopening der moedertrompet en
G. interstitialis s. tubo-uterfna, in
het baarmoederlijk einde der trompet. G.
n e r v 6 s a, gewaande zwangerschap bij
zenuwachtige vrouwen, veroorzaakt door
opblazing der darmen (meteorismus); =
grossesse nerveuse.
Gravimetrie (g ravi s, zwaar), schatting van
het gehalte ener vloeistof aan zekere scheikundige stoffen door bepaling van haar
soortelijk gewicht.
Gravis-type (Lat., g ravi s, ernstig) der
diphtherie-bacillen, de kwaadaardigste soort.
Vgl. Intermedius en Mitis-type.
Green stick fracture (Eng.), = fracture en
bois vert, zie aid.
Greffe (Fr., enttwijg), overplanting. G. é p Idermiq u e, inpianting van opperhuid. G.
n e r v e us e, overplanting van zenuwweefsel (Nervenpropfung, Duits). G. climat iq u e (L ombroso 1897), de verplaatsing
van een mensenstam uit het ene klimaat
naar het andere.
Grenouillette (Fr., kikkertje), kikvorsgezwel,
ranula.
Grensstralen, stralen_ tussen ultraviolet en
ROntgenstralen.
Gressus (Lat.), gang, de wijze van gaan.
Grijpreflex, een kenmerkend verschijnsel
van aandoeningender praemotorische zone
der hersenen (area 6 van Brod man n):
aanraken van duim en wijsvinger heeft herhaaide langzame grijpbewegingentengevolge,
aanraking van de handpalm een langdurig
stevig vasthouden van het aanrakende voorwerp. Syn. Praemotorische reflex.
Grinder's asthma (Eng., grinder, slijper),
pneumoconiosis (zie aid.).
Grondstofwisseling, zie Basal metabolism.
Groomed whiskers (Eng., gekamde snor),
spiculae (zie aid.) in een beengezwel.
Grossesse nerveuse (Fr.), = graviditas nervosa.
Ground-itch (Eng., grondjeuk), grondschurft;
sterk jeukende huidaandoening met pukkels
en zweren bij lieden, die met blote voeten
[open, in Azle en West-indie (waterzweer
van Assam en Trinidad; syn. pani-ghao, sore
feet of coolies), waarschijnlijk veroorzaakt
door de larven van ankylostomum.
Grundumsatz (D.), syn. voor basal metabolism, zie ald.
Griinholzfraktur (D.). Zie Fracture en bois
vert.
Grtitum (nieuw-Lat., gort), vgl. Milium.
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GrypOsis (ypunk, krom), vgl. Onychogryposis; soms onjuist gespeld gryphosis.
Grypotonograaf, een gewijzigde oscillometer
(zie aid.) van twijfelachtige waarde.
Guajacproef (Almen, Van Deen), proef
om bloed op te sporen; hierbij wordt de
te onderzoeken stof met ijsazijn zuur gemaakt, met aether uitgetrokken en het
uittreksel met een oplossing van guajachars
en oude terpentijnolie of waterstofsuperoxyde behandeid; is er bloed, dan ontstaat een blauwe kleur.
Guberniculum (Lat., roer) testis (H u n t er i), bindweefseistreng, waardoor - de zaad bal
uit de buikholte door het lieskanaal naar de
baizak wordt getrokken.
Guineapokken, = frambOesia trOpica.
Gala (Lat.), slokdarm.
Gulfstream sickness (Eng. Golfstroomziekte),
hevige maag- en buikaandoening bij plotselinge verandering van weer in de Goifstroom.
Gamma (beter g u m m i, x6v.v.t, meerv,
gummata), gomgezwel (wegens " de veerkrachtige weekheid), granulatiegezwel (zie
aid.); in het derde tijdperk der syphilis in de
meest verschillende delen van het lichaam ;
syn. syphiloma. G. t u bercu I Os u m, =
scrofuloderma (zie aid.).
Gundu (negertaal), een neusgezwel bij de
negers van W.-Afrika; vgl. Anakre.
Gussfieber (D.), gietkoorts; tussenpozende
koorts bij slepende vergiftiging door zinkdampen.
Gustation color& (Fr.), gekieurde smaak; het
ontstaan van kieurgewaarwordingen bij
bepaalde smaakindrukken.
GustatOrius (g u s t u s, smaak), tot de smaakzin behorend.
Gustometrie, bepaling van de smaakzin.
Gtistus depravitus (Lat.), bedorven smaak.
Gutta (Lat., druppel), oude benaming voor
jicht, wellicht gelatiniseerd van het Fr.
goutt e. G. cid e n s (Lat., vallend), het
metaalachtig geluid van een vallende druppel,
dat bij het beluisteren van de borstkas
bij pneumothorax vaak wordt gehoord. G.
opica (Lat., ondoorschijnend), grauwe staar.
G. rosacea (Lat., rooskleurig), acne
rosacea (zie aid.). G. s e re n a (Lat., gianzend),
zwarte staar; zie Amaurosis.
Gutturaal (g ut tu r, keel), de keel betreffend.
Gymnastiek (yvv.vocaTtx65, van yo lLv6c, naakt,
omdat de Grieken daarbij naakt waren),
lichaamsoefeningen; heilgymnastiek is een
Germanisme, te vervangen door geneeskundige gymnastiek of gezondheidsgymnastiek.
Gynaecologie (yuvh, gen. yuvoctx6q, vrouw;
X6yoc, leer), de leer van de vrouw, met
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Hibitus

en sulcus corporis cailosi. G. cr u ci it u s,
gekruiste winding bij de hond. G. d e nt it u s, getande winding; vgl. Fascia dentata. G. fo r n i cat u s, geweifde winding,
= G. cinguli + G. hippocampi. Gyri
fron to I es, voorhoofdswindingen (drie) der
voorhoofdskwab. G. fusifO r m i s, spoelvormige winding, aan de basis der siaapkwab tussen sulcus collateralis en sulcus
temporalis inf. G. hippocampi, zeepaardwinding, aan de basis der siaapkwab
tussen sulcus collateral's en fissura hippocampi. G. in s u I ae, de windingen van het
eiiand van Reil (zie insula Reilii). G. lingu aI i s, tongwinding, aan de basis der achterhoofdskwab, tussen fissura caicarina en
sulcus collateralis. Gyri occipital es, achterhoofswindingen der achterhoofdskwab.
Gyri orbital es, oogkuiiswindingen aan
de ondervlakte der voorhoofdskwab. Gyri
pa r i eta I es, wandwindingen, lobuli parietales inf. en sup. G. p rae ce nt ril is,
post ce nt ril is, = G. centralis ant. en
post. Gyri proft5 n d i, windingen in de
diepte der voren van de schors der grote
hersenen. G. re ct u s, rechte winding aan
de ondervlakte der hersenen nabij en evenwijdig aan de lengtespleet. G. semiluniri s Retzi i, haivemaanvormige winding, =---nucleus amygdalae (zie aid.). G. s i g m o Id e u s, S.-vormige winding, de motorische
zone bij de hond. G. su b ca I !Os u s, onderbalkswinding, aan de middenvlakte der
hersenen achter de snavel van de balk.
G. supramarginali s, winding boven de
rand, voorste gedeelte van de lobulus
parietalis inferior. G. temporal es, windingen der slaapkwab. Gyri t rans it iv i,
overgangswindingen, korte windingen ter
verbinding van twee langere. G. uncin it u s, haakvormige winding, = uncus gyri
hippocampi.

betrekking tot de ziekten van de geslachtswerktuigen en de behandeling daarvan.
Gynaecomastie (v.oc6r6c, borst, vrouweborst), volkomen ontwikkeling der borstklieren bij de man.
Gynaecophoble, ziekelijke bevreesheid voor
vrouwen.
GynaecOphorus haematObius (cp6pco, dragen; het dier is aldus genoemd, omdat het
mannetje tijdens de paring het wijfje in
een kanaal in zijn buikholte draagt), = bilharzia haematobia of distomum haematobium
(zie aid.).
Gynaecrotie (xpoTeco, siaan), ziekelijke zucht
om.- vrouwen to slaan.
Gynandrie (yuyi) , vrouw; civhp, gen. ecv3p6q,
man), ontaarding der vrouw, waardoor zij
in Iichaamsbouw, stem en neigingen de
man nabij komt, of ook gedeeltelijk pseudohermaphroditisme, waardoor de uitwendige gesiachtsdeien schijnbaar een mannelijke
vorm hebben; vgl. Androgynie, Viraginiteit,
Hermaphroditismus.
GynandroblastOma, zie Arrhenoblastoma.
Gynatresieen, de verschiliende vormen van
aangeboren afsiuiting der vrouweiijke geslachtswerktuigen; vgl. Atresia.
Gynogameet = macrogameet, zie aid.
Gyratus (y5poc, kring), kringvormig (bij
huiduitslag).
Gyrencephial (in de morphoiogie), voorzien
van hersenen met windingen; tegenstelling : liencephaal, gladhersenig.
Gyrus, meerv. g y ri, hersenwinding. G.
angula ris, hoekwinding, om het uiteinde
van de sulcus temporalis sup. gebogen.
G. am bien s, omgaande winding bij het
konijn. G. centrilis ant., post., de
windingen voor en achter de sulcus centralis. G. cinguli, aan de middenvlakte
der hersenen, tussen de sulcus cinguli

H
H. (in de ROntgenologie), eenheid van Ho lzknecht (zie aid.).
Haardepilepsie = Schorsepilepsie, zie Epilepsia.
Haardreactie, waarneembaar aan een tuberculeuse ziektehaard na inspuiting van
tuberculine of onder invioed van andere
infecties, zoais griep; in tegenstelling met
een aigemene reactie.
Haarlinie, Haarstrang (D.), dunne lijnen in
het ROntgenologisch beeld der long.
Habenula (verkieinw. van haben a, teugel),
de twee steeitjes der glandula pineaiis

(zie aid.); achterwaartse voortzetting der
striae medullares. H. gang lionari s, =
ganglion spirale (zie aid.). H. pe rfo rata,
een weefsellaag in het oorlabyrint, die door
de vezels van de n. cochlearis doorboord
wordt.
Habitueel (h a b i t u s, gedrag, gewoonte),
vaak terugkerend, tot gewoonte geworden.
Habitus (Lat., gedrag, gewoonte), het uitwendig voorkonnen van het lichaam. H.
adenoides (W. Meyer, Kopenhagen
1873), het voorkomen der lijders aan keelvegetaties. H. apoplecti cu s, de ge-
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drongen gestalte, die naar vroegere inzichten
wees op aanleg tot beroerte. H. ente roptOticus s. paralticus, desmalle, magere
gestalte van mensen met aanleg tot enteroptose (afzakking der ingewanden); syn.
asthenia universalis, ziekte van Stiller.
H. musculiris, gespierd voorkomen. H.
p h t h is i c u s, teringachtig voorkomen,
smalle borstkas, enz.
Habrominia (Oc3p6c, behaaglijk), = amoenomanic (zie aid.).
Hachure (Fr. van hac he r, hakken), massage
door middel van hakkende bewegingen
met de pinkzijde der hand.
Hadernkrankheit (D., lompenziekte), miltvuur bij lompensorteerders.
Haem-, haemat-, haemato- en haemo(cdpc, gen. octv.crroc, bloed), (in samenstellingen) bloed-.
Haemadlpsa (8r,tideo), dorst hebben), een soort
van bloedzuiger in Japan, op Ceylon, enz.
Haemagglutinatie, het samenklonteren van
rode bloedlichaampjes; de daarbij werkzame stoffen heten haemagglutinen; vgl.
Agglutinatie.
HaemagOga (&yco*, aanbrengend; nI. remedia), middelen ter bevordering van menstruate of haemorrhoidale bloedingen.
HaemalOpia (octv.oc, bloed). 1. oogziekte,
waarbij de lijder alles als door een rood fioers
ziet. 2. = haemophthalmus, bloeding in het
oog; voor deze betekenis is haemalops
beter.
HaemamOeba, amoebe binnen in de rode
bloedlichaampjes; vgl. Laverania, Plasmodium, LeucocytozoOn.
Haerningio-endotheliOma, kwaadaardig gezwel, dat van het endothelium der bloedvaten uitgaat.
HaemangiOma, angioma (zie ald.) van bloedvaten, ter onderscheiding van lymphangioma.
HaemingiosarcOma, vgl. Perithelioma.
Haemaphefne (G uble r), bruinachtige, in
alcohol oplosbare stof, die bij geelzucht
vaak in het bloed voorkomt; misschien
afkomstig van haemateine. H.-icterus,
= urobiline-icterus zie ald.
Haemarthros (60.pov, gewricht), bloeding
in een gewrichtsholte.
Haematemesis (g[Leacc, het braken), bloedbraking.
Haematencephalfe, hersenbloeding.
Haemat(h)idrOsis (Eapck, zweet), zogenaamd
bloed zweten; afscheiding van zweet, dat
door bacterien rood gekleurd is.
Haemitica (nI. remedia) middelen, die invloed hebben op de samenstelling van het
bloed; verdeeid in: 1. haematica albuminOs a; eiwit benttende bloedmiddelen,
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weder onderverdeeid in H. a. co n fo rtint i a (versterkende) en H. a. nutritiva (voedende). 2. H. anorgani ca: anorganische
bloedmiddelen, nl. c a I c i c a (calcium-verbindingen) en m a rt i a l i a (ijzerverbindingen). 3. H. oleOs a: olie bevattende bloedmiddelen.
Haematine, zoutzuurverbinding van haemochromogeen (zie ald.).
Haematinometer, smal doosje met evenwijdige glazen wanden, om het gehalte van
het bloed aan kleurstof door kleurvergelijking te bepalen of om bloedkleurstof
in een vloeistof aan te tonen met behulp
van de spectroscoop.
Haematinurie, afscheiding van bloedkleurstof in de urine; vgl. Haemoglobinurie, Haematurie, Melanurie.
Haematoblisten pcia-rn, kiem), bloedplaatjes (H a y e m). Soms ook syn. van Proerythroblast (zie ald.).
Haematocathartica (xxkcp-nx6c, reinigend;
ni. remedia), bloedzuiverende middelen,
waaronder men ook de purgeermiddelen
rangschikte en de „houtdranken" tegen
syphilis.
Haematocele (xi]Xm breuk), bloedbreuk; gezwel, dat uit de vaten afkomstig bloed
bevat. H. funiculi spermitici, bloedbreuk in het celweefsel in de tunica vaginaiis communis, dat de zaadstreng omgeeft. H. intravaginali s, bloeding in de
hoite der tunica vag. propria testis, meestal
door bloeding in een hydrocele; syn. H.
tt.inicae vaginalistestis.H.retroOterina s. interperitonealis, bloedgezwel
in de holte van Douglas, dat de baarmoeder naar voren dringt. H. ante ii ter in a, bloedgezwel in de gleuf van het
buikvlies tussen blaas en baarmoeder.
H. extraperitonealis, bloeding in de
brede baarmoederband (thrombus ligamenti lati), meestal door bersting van
varices in het parametrium, of in de omgeving der schede tijdens de baring (thrombus vaginae). H. spontine a, vgl. Hydrocele.
Haematocephalon, = cephaihaematoma (zie
aid.).
HiematochrOmatOse (xpekta, kleur). Zie
HaemochromatOse.
Hiematoch#lurfe, lozing van urine, die
bloed en chylus bevat, vooral bij filariaziekte; vgl. Chylurie.
HaematocOccus ovis, vgl. Babesia ovis.
HaematocOelia (xoraEoc, buikholte), bloeding
in de buikholte.
HaematocOlpos (x6Xrcoc, schede), ophoping
van menstruatiebloed in de schede, als deze
door een ondoorboord maagdeviies of een
litteken gesloten is.
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HaematocOrnea, bloeding tussen de lagen
van het hoornvlies.
Haematocriet (xpt-c*, beoordelaar), toestel om door middel van centrifugatie het
volumen der bloedlichaampjes in het bloed
to bepalen (H e d i n).
Haematocrystalline, = haemoglobine.
Haematocystis (xiSaTt,c, blaas), cyste met
bloedige inhoud; ook blaasbloeding.
Haematocytolyse (x&rog, blaasje, cel; X6at.c,
oplossing), oplossing der rode bloedlichaampjes.
Haematocytotripsie (rpiack, wrijving, verbrijzeling), verbrijzeling van bloedlichaampies (Landois).
Haemateides, bloedig, bloedrijk (zie Fungus);
ook syn. voor haematoides.
Haematogeen, uit het bloed afkomstig (vgl.
Icterus), bloedvormend.
Haematoglob(ul)ine, = haemoglobine (zie
aid.).
Haematogonie, de verondersteide stamcel
(myeloblast?) van de rode en witte bloedlichaampjes.
Haematoides, op bioed gelijkend.
Haematoidine (V irchow), geelachtig rode
kieurstof in oude bloedingen, bijv. in het
corpus luteum (zie aid.); vermoedelijk
hetzelfde ais bilirubine.
HaematoidrOsis, = haemathidrosis.
Haematokinetica (nl. . remedia; xtvrynx6c
beweegiijk), middeien, die op de beweging
van het bioed invloed oefenen.
Haematologle, leer van het bloed in normale en ziekelijke toestand.
Haematolyse, = haemocytolyse.
HaematOma (aci+mr6co, met bloed bevlekken), bloedgezwel, ophoping van uit de
vaten getreden bloed; vgl. Haematocele. H.
arterial e, = aneurysma spurium( zie aid).
circumscriptum (omschreven). H. au r i c uI i re, = othaematoma (zie aid.). H. d u rae
mit ri s, vgi. Pachymeningitis. H. extr ad u ril e, bloeding tussen de schedelbeenderen en het harde hersenvlies; meestal
lit de art. meningea media. H. neon atOr u m, = cephalhaematoma. H. race m Os u m, (zie Racemosus), met het voorkomen
van opeengedrongen druiven. H. r et r outerinu m, = haematocele retraterina
(ret ro, van achteren); bloeduitstorting tussen de baarmoeder en de endeidarm.
Haematomediastinum, ophoping van bioed
in het mediastinum.
Haematometra, ophoping van menstruatiebioed in de baarmoeder door een beletsel
voor de uitvloeiing in het halskanaal of de
mond der baarmoeder; vgl. Haematocoipos, Haematosalpinx.

Haematoz6a

HaematOmphalus (OwpocX6c, navel), bloedgezwel in de navel.
Haematomyc6se, = microbiohaemie (zie
aid.).
Haematomyelia (t.weX6q, merg), bloeding
in het• ruggemerg; syn. myelitis apopiectiformis, spinale apoplexie; vgi. Myelomalacia,
Haematorrhachis. H. t u b u !iris (buisvormig), bioeduitstorting in het ruggemerg,
die zich in de lengterichting uitstrekt; syn.
H. centralis longitudinalis.
Haematonephreise, nierbloeding.
HaematonOsen, -pathieen, bloedziekten,
ziekelijke veranderingen van het bloed.
Haematopedesis, doorsijpeiing van bloed
door de vaatwanden; vgl. Diapedesis.
Haematopericardium = haemopericardium.
Haematophobie, ziekelijke vrees voor bloed.
Haematopoetine = Intrinsic factor, zie aid.
Haematopoiesis (not6co, bereiden), bioedbereiding, vooral de vorming van de rode
bloedlichaampjes; hae m at opoi et ische
facto r, zie Antiperniciosa-factor.
Haematoporphyrine (rcopcpSpa, purperkleur), rode bloedkleurstof, die ontstaat uit
haemoglobine door behandeling met sterk
zwaveizuur; werd voorheen ten onrechte
gehouden voor een normaal bestanddeel
van het bloed; wordt na gebruik van suifonal
in de urine gevonden (hae matoporphyrinurie), die dan wijnrood is; , dit verschijnsel kan ook zonder bekende oorzaak
ontstaan (S nappe r).
HaematOrrhachis (()Ocztg, ruggegraat), bloeding in de viiezen van het ruggemerg
(spinale meningeale apoplexie) door ziekte
of verwonding; vgi. Haematomyelie.
HaematorrhOea, bioedioop, sterke bloeding.
Haematosalpinx (cscalny, trompet), bloedgezwel in de moedertrompet; zie Haematometra.
Haematoscopie, onderzoek van het bloed
met spectroscoop, microscoop, enz.
Haematosine, = haematine.
Haematemis, 1. haematopoiesis. 2. het arterieel worden (door binding van zuurstof
uit de ingeademde lucht) van het bloed
in de longen.
Haematospermie (arcep.oc, zaad), lozing
van bloedig (roodbruin gekleurd) zaad bij
ontsteking van de zaadblaasjes, ziekten van
de voorstaanderklier, verouderde druiper.

Haematostitica s. haematosqptica, ni. remedia Ciaril lu, doen staan; crrovrcx6c, tot
stilstand brengend; aTOpco, stoppen,
aTurrnx6c, stoppend), bioedstillende middelen ; zie Haemostatica en Haemostyptica.
Haematoqmpanon (r6ti.nocvov, trommel)
bloeding in de trommelholte.
HaematozcSa PI)ov, Bier), dierlijke para-
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sieten in het bloed (filaria, bilharzia, malariaplasmodien enz.).
Haemattiria sine materia, haematurie,
waarbij geen afwijkingen in de urine worden
gevonden.
Haematurfe, bloed wateren; vgl. Haematinurie, Haemoglobinurie, Haematoporphyrinurie.
Haemautographie (L a n d o i s), het optekenen der polskromme door middel van het
bloed, dat uit een doorgesneden slagader
op een voortschuivende glazen plaat spuit.
Haementaria officinilis, Mexicaanse bloedzuiger.
HaemidrOsis, = haemathidrosis.
Haemine, zoutzure haematine, bruine rhombische plaatjes; zie bloedproef van T e i c hm a n n, Aanhangsel.
Haemoblisten (Pa p p e n h e i m), onvolkomen ontwikkelde erythroblasten in het
bloed van lijders aan leukaemie; zie Haematoblasten.
HaemoblastOse, (0 rt h), ziekten, veroorzaakt door woekering der bloed- en lymphevormende organen (leukaemie, pseudoleukaemie, lymphogranulomatose, myeloma,
chloroma, lymphosarcoma).
Haemochromateise, zeldzame ziekte, waarbij
door vernietiging van rode bloedlichaampjes, in de lever, de lympheklieren, de

alvleesklier, de schildklier een bruinachtig
pigment wordt afgezet (V. R e c k I i n ghause n). Syn. Haematochromatose, Diabete
bronze, zie aid.
Haemochromogeen, vgl. Haemoglobine.
Haemochromometer, vgl. Haemoglobinometer.
Haemocania (x6vt5, stof), bloedstofjes; zeer
kieine beweegiijke deeltjes die in het bloed
verschijnen na een vetrijke maaltijd, vet
gebonden aan andere stoffen (misschien
eiwitten).
Haemocriet = Internist.
Haemocrietwaarde, het celvolumen van het
bloed. Zie Haematocriet.
Haemocytolyse, vgl. Haemolyse.
Haemocytomater, toestel tot het tellen van
bloediichaampjes.
Haemocytotripsie (Tpif3co, verbrijzelen), het
in kieine deeltjes uiteenvallen van rode
bloediichaampjes.
Haemodromometer (A. W. Volkmann),
toestel om de sneiheid van het stromende
bloed te meten; vgl. Haemotachometer.
Haemodynamica, leer van de beweging van
het bloed.
Haemodynamometer, toestel in de vorm
van een manometer om de druk van het
bloed te meten, waartoe het toestel bij
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dieren rechtstreeks in een bloedvat wordt
gebracht.
Haemoflagellaten, parasieten in het bloed,
die van zweepdraden (flagellae) voorzien
zijn.
Haemofuscine (fuscu s, bruin), bruine stof
(zonder ijzer), ontstaan uit haemosiderine (zie
aid.).
Haemoglobinaemie, aanwezigheid van opgelost haemoglobine in het bloed; vgl. Haemoglobinurie.
Haemoglobiniemische degeneratie (E h rI h), ophoping van haemoglobine in het
midden der erythrocyten; bij anaemieen ten
gevoige van vergiftiging in het bloed.
Haemoglobine, de kieurstof der rode bloediichaampjes, bestaande uit de rode ijzerhoudende stof, haematine, en het eiwitlichaam globine; veel gebruikte afkorting:
H.b.
Haemoglobinequotient, breuk, waarvan de
teller het gehalte van het bloed aan haemoglobine aanduidt, de noemer het aantal
bloedlichaampjes, uitgedrukt in procenten
van het normale aantal. H. -s ca la (s c a I a,
ladder) (Tallquist), toestel om het gehalte van het bloed aan bloedkleurstof te
meten, waarbij een kleurenschaal dient ter
vergelijking.
Haemoglobinocholie (zokh, gal), aanwezigheid van haemoglobine in de gal.
Haemoglobinometer, instrument ter bepaling van het gehalte ener vloeistof aan
haemoglobine.
Haemoglobinurie, aanwezigheid van opgeloste bloedkleurstof zonder bloedlichaampjes in de urine; gevolg van oplossing der
rode bloedlichaampjes door transfusie van
bloed, septische ziekten, malaria (H. m a lir i c a), zwartwaterkoorts, vergiftigingen, verbrandingen of, bij aanval le n, zonder
medewerking van deze oorzaken (t r a n s Itoire of paraxysmale H.), bijv. na vermoeiende voetreizen of doorstane koude.
Paroxysmalenachtelijke H., metsterk
haemoglobine-houdende nacht-urine, die
overdag normaal is. Syn. Anaemia haemolytica cum haemosiderinuria, ziekte van
Marchiafava-Micheli (zie Aanhangsel).
Haemogrim (ypOcv.t.coc, geschrift), tabel van
de bevindingen bij een bloedonderzoek.
VgI. Leucocyten-formule.
Haemogregarinen, sporozoa, tot de coccidia
behorende, die als parasieten in de bloedlichaampjes van gewervelde dieren leven.
Haemohistioblasten, cellen, waarvan, naar
men veronderstelt, alle bloedcellen afkom•
stig zijn (zie Ferr at a, Aanhangsel); misschien zijn het onbeschadigde reticuloendotheliale cellen, of wel kunstproducten.
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Haemolipase, vet ontledend enzym in het
bloed.
Haemolyse (E h r I i c h), bloedontleding, losmaking van de samenhang tussen het stroma
der rode bioedlichaampjes en het haemoglobine, waardoor dit in de bloedwei komt.
S pecifi e ke H., bloedontbinding door de
bloedwei van een Bier, dat vooraf met bloedlichaampjes van een bepaalde diersoort was
behandeid; vgl. Complementbinding.
Haemolysine, de oplossende stoffen, die de
haemolyse teweegbrengen.
Haemolytisch, hetgeen haemolyse veroorzaakt of op haemolyse betrekking heeft.
HaemolSrtische icterus, geelzucht zonder leverziekte en zonder ontkleuring der
ontlasting, doordat de bloedkleurstof vrij
komt en hare ontledingsproducten in het
bloed komen; zie Fragilite globulaire. H a em oISTt ische streptocOkken, streptocokken, die van een zeer kwaadaardige be-.
smetting afkomstig zijn en in bloed-agar ontkleurde plekken doen ontstaan. H. ste Ise!,
zie Complementbinding.
Haemometer, vgl. Haemogiobinometer.
HaemomOnas praecox (Ross), = laverania
malariae.
Haemopathieen, bloedziekten.
Haemopathologie, leer der bloedziekten.
Haemopericirdium, bloeduitstorting in het
hartezakje.
Haemoperitoneum, bloeduitstorting in de
buikvliesholte.
Haemophilie (cpcMoc, vriendschap, neiging ;
beter haemorrhagophilie), bloederziekte, aangeboren neiging tot langdurige
en ernstige bloedingen bij de geringste
verwonding; syn. diathesis haemorrhagica.
Dit slecht gevormde woord is afkomstig
van H o p f (1828); G a l e n o s spreekt van
philaemus (cpEXcattoc). Sporadische H.,
niet op erfelijkheid berustende H. Vgl.
Pseudohaemophilie.
HaemOphilus influenzae, de influenza-bacil
van Pfeiffer, een pleomorph (zie aid.)
gram-negatief (zie G ram, Aanhangsel) microorganisme, dat septicaemie verwekt met
meningitis (maar niet de influenza).
Haemophthalmus (Ocp,O'ockl.6c, oog), bioeding
binnen in het oog, of in de voorste oogkamer (h yphiem a), Of in het glaslichaam
(H. internu s) 6f in de omgeving van
het oog, het ceiweefsel der oogkas of der
oogleden (H. externus).
HaemophStsalis, een teek, die piroplasmasoorten (zie aid.) overbrengt.
HaemopneumothOrax, pneumothorax (zie
aid.) met bloeduitstorting in de borstvliesholte.
Haemopoetica (=LIN, maken; scil. reme-
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dia), geneesmiddelen, die de bloedvorming
bevorderen.
Haemopoetinen, de hormonen (zie aid.), die
de vorming der bloedbestanddelen beheersen, afgescheiden in het pylorus-uiteinde
van de maag. V91. Neuropoetinen.
HaemOptoe, haemOptysis (oci467t-ruaLc, het
bloedhoesten), bloedspuwing, bioeding uit
de ademhalingswegen; vgi. Pneumorrhagie,
Haematemesis. H. p a ras i Ur i a, zie Distomiasis pulmonalis.
Haemorenile index, 1. verhouding tussen
de electrische weerstand van het bloed en
die van de urine; bij gezonde personen
3-5 : 1, bij onvoldoende nierwerking lager.
2. verhouding tussen het gehaite van het
bloed en dat van de urine aan anorganische
zouten; normaal 3; vgl. Am bard, Aanhangsel.
Haemorrhigia (kyvuli.c, verscheuren), bloeding. H. per an as t o m Os i n(OcvocaT61/comq,
monding), bloeding zonder zichtbare verwonding van een bloedvat, van Welke blocding men vroeger meende, dat zij piaats
had door bestaande kleine openingen
(stomata). H. per diabrOsin (81.c'cf3pcoatc,
het doorknagen), bloeding door verzwering
der vaatwanden. H. per di ae res i n
(8Loapecn.c, splijting), bloeding door verwonding van de vaatwand. H. per diapedesin (8ocrci3)atiq, het doordringen), het
naar buiten geraken van rode bloedlichaampies door de niet verwonde, maar door
ontsteking veranderde of door stuwing
uitgerekte wanden der haarvaten. H. per
rhéxin (VigLq, bioeding door verscheuring,
bersting van bioedvaten. H. parenchym at Os a, bioeding uit talrijke kieine aderen en
slagaderen, die in het parenchym (zie aid.)
der organen vaak dicht opeengedrongen
staan.
Haemorrhagine (Flexner-Hoguchi), addergif, dat ogenblikkelijke stolling van het
bloed teweegbrengt.
Haemorrhiaisch, met bloeding In verband
staande; vgl. Septicaemia haemorrhagica.
Haemorrhigische diathese, geneigdheld van het gestel tot bloedingen; vgl.
Haemophilie, Purpura. Hae morrhag ische erOsie, vgl. Erosie. Haemorrhagisch giaucoom (A. v. Graefe), glaucoma ten gevoige van bioeding uit de netviiesvaten. Haemorrhigische haard,
piaats, waar een inwendige bloeding heeft
plaats gehad. H. infarct, zie Infarct. H.
oedema, oedema (zie aid.) dat acuut optreedt en waarbij de huid zweit met bloedige
blaasjes; bij kieine kinderen, in het gelaat.
Syn. Purpura urticans. Haemorrh ig ische
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ontstekin g, waarbij zich veel rode bloedIichaampjes in het exsudaat bevinden.
Haemorrhoidilis, 1. in de ontleedkunde, gezegd van bloedvaten en zenuwen in de
omgeving van de endeldarm en de aars.
2. in de ziektekunde, betrekking hebbende
op haemorrhoides, (zie aid.).
HaemorrhOis, meerv. haemorrhóides
(catloppok van c`;,66.), vioeien), aambei, verwijding van de aderen van de endeldarm
door stuwing, waarbij zich nieuwe haarvaten vormen; hierdoor komt het soms tot
vorming van een soort angioma cavernosum; de bioedingen, die uit de zo ontstane knobbeis kunnen plaats hebben, heten
haemorrhoidaie bioedingen; de overige
ongemakken worden molimina ha emorrhoidalia genoemd. Is er geen neiging tot bioedingen, dan spreekt men van
blinde aambeien; is er door de prikkeling van het slijmvlies verhoogde afscheiding van slijm (fl uor alb us poste r i or), dan spreekt men van slijmaambeien. Soortgelijke gezwellen kunnen ook
in de biaas en de schede voorkomen; syn.
phlebectasia (varix) haemorrhoidalis.
Haemosialemesis (aEocXov, speeksel; gclecnc,
braking), bioedspeekseibraking; een vorm
van bioedbraking bij hysterie; het inslikken en weder uitbraken van bioedig speeksei.
Haemosiderine (aikpoq, ijzer), bloedijzer,
ijzer bevattende roestkieurige stof, afkomstig van de bioedkieurstof, die in de lever
en de milt voorkomt bij kwaadaardige
bloedarmoede (haemosiderosis).
Haemositen, bloed parasieten.
Haemospasie (arcciaLq, trekking),bioed afleiding ; het afieiden van bioed naar een
lichaamsdeel met behuip van de koplaars
van j u n o d (zie Aanhangsel).
Haemospermatismus, afscheiding van zaad,
met bloed gemengd.
Haemosporidien, protozoa (sporozoa), die in
het bioed parasiteren, en een hunner ontwikkelingstijdperken meestal in een insect
doorbrengen; bijv. de plasmodia maiariae.
Haemostasie (a-7dca6q, het stilstaan), bloedsteiping.
Haemostatica (ni. remedia), zie Haematostatica; syn. haemostyptica.
Haemostixis (crrc'cLc, het druppelen), druppelsgewijze bloeding.
Haemostiiptica (vgi. Styptica), = haemostatica.
Haemotachymeter (Taos, snel), toestel tot
meting van de sneiheid der beweging van
het bioed (V ierord t).
Haemotherapie, inspuiting van bloed en
bloedwei ais geneesmiddel.
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HaemothOrax PoSpc4, borstkas), uitstorting
van bioed in de borsthoite.
Haemotoxine, 1. bioedvergift. 2. haemolysine.
HaemotrOpe sera, = cytotrope sera, die op
bloedlichaampjes werken.
Haemoxymeter, toestel om het zuurstofgehalte van het bioed to meten (Brinkman).
Haesitatio (Lat., aarzeling), stotteren, in 't
bijzonder met de medekiinkers in het
begin van de woorden.
Haff-ziekte, epidemische ziekte, het eerst
opgetreden in 1924 aan een Haff aan de
Oostzee, veroorzaakt hetzij door arsenik
bevattend afvalwater, hetzij door vergiftige
palingen.
H-agglutinatie, een viokkige aggiutinatie,
o.a. in typhus-sera.
Higiotherapie (cZyLoc, heilig), behandeling
met bezweringen en gebeden.
Halkor (B. Franke I) (Lat., ademhaler), toestel tot verdamping van geneesmiddeien
bevattende vioeistoffen.
Halichthyotoxfsmus (6k, zout; ix0iSq, vis),
vergiftiging door gezouten vis.
Halisteresis (a-riplat.q, beroving), het verdwijnen van metaalzouten uit voiwassen
beenderen, bijv. bij osteomalacie (H. F.
Kilian).
Hilitus (Lat., adem), uitwaseming, geur. H.
sanguinis, de iucht van bloed.
Hallauerglas, syn. voor Euphosglas; vgi. Umbralglaser.
Hallucinitio (h allucinar 1, dromen, raaskallen), zinsbedrog, dat niet door zintuigelijke indrukken wordt veroorzaakt en toch
voor werkelijkheid wordt gehouden; vgi.
Illusio.
Hallucinations dedoublees (Fr.), hallucinaties, die aan de beide lichaamszijden verschillend zijn.
Hallucinatoir, door hallucinaties veroorzaakt
of ermede gepaard gaande (agitatio, amentia
hallucinatoria), hallucinatoire verwardheid.
HallucinOse (acute), = acute openbaring van
het chronisch alcoholisnne (W e r n i c k e);
syn. aicohoiparanoia.
Hallux (Lat., ook allus, grote teen). H.
vaigus (Lat., scheef; vgi. p es vaigus),
een ziekte in het gewricht tussen het eerste
middeivoetsbeen en de grote teen, waardoor deze scheef naar buiten staat; H.
fl ex u s, r Ig idus (Lat., stijf), een ziekte
in het gewicht tussen het eerste middelvoetsbeen en de grote teen (vgi. Hailux
vaigus), waarbij het eerste kootje van de
grote teen naar beneden gebogen staat.
Halo (Fr., van 't Lat. halos, van noc,(kring
om zon of maan), hof, de rode plek, die sommige vormen van huiduitslag (bijv. pokken)
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kringvormig omgeeft; ook de bruin getinte
hof rondom de borsttepel. H. giau com atcis u s, de geelachtig witte ring rondom
de uitgehoide zenuwschijf der gezichtszenuw (excavatio nervi optici).
Halopegen (aXq, zout; rcyly-h, bron), keukenzout bevattende bronwateren.
Halometrie, het meten van de grootte (van
rode bloedlichaampjes) met behuip van de
gekieurde buigingsringen, ontworpen door
een uitstrijkpraeparaat, waarvan de rode
bloedlichaampjes het raster vormen.
Halothermen, warme halopegen.
Hamartie, afsnoering tijdens de ontwikkeling
van het embryo van kleine delen van een
orgaan, die niet meer deelnemen aan de
groei van dat orgaan. Zie ook Versprengte
Keime. Fibrodiastische H., devorming
op het kamertussenschot van het hart van
een bindweefseimembraan bestaande uit
collagene en elastische vezels, terwiji de
daarin vervlochten spierbundels atrophisch
worden.
HamartOma,hamartoblastOma (OcilcipTva,
fout, gebrek), gezwel, ontwikkeld uit een
hamartie, voorni. in de nieren en de lever,
dat uit gewone weefselbestanddelen, grotendeels uit bindweefsel bestaat (E. Albrecht).
Hamartophobie, ziekelijke vrees, oneerlijk
te hebben gehandeld.
Hamitus (Lat. van een ham u s, haak voorzien). vgl. Os hamatum.
Hamma (64/11,a, iets geknoopts, band, gordel),
breukband; syn. bracherium.
Hamstrengen, de pezen van de buigers van
de knie.
Himulus (Lat. haakje), haakvormig uitsteeksel van een been. H. frontalis, = processus alaris. H. laminae spiralis, het
uiteinde van de lamina spiralis ossea in
de laatste winding van het slakkenhuis.
H. ossis ham it i, uitsteeksel aan de
ellepijpszijde van het os hamatum; vgl.
Eminentia carpi ulnaris. H. lac ri mil i s,
uitsteeksel aan het benedeneinde der crista
lacrimalis post. van het traanbeen. H.
pteryg o id e u s, haakvormig uiteinde der
aan de middenzijde gelegen plaat van het
vleugelvormig uiteinde van het wiggebeen.
Hanche a ressort (Fr., verende heup), zie
Luxatio coxae congenita.
Handclonus, cionische buigingen der vingers
bij plotselinge passieve strekking.
Hanging cast (Eng., hangend afgietsel), een
zwaar cylindervormig gipsverband, desnoods
nog verzwaard met een gewicht voor sommige breuken van de opperarm.
Hansenide, tuberculoide vorm van lepra.
Haphalgesie (Capri, aanraking; 61Xplatc, pijn),
pijngewaarwording, bij sommige zenuw-

HarmOnia

lijders, ten gevolge van herhaalde aanraking
der huid met bepaalde stoffen, vooral metalen; soms gevolgd door beving en spierkrampen (Pitres).
Haplo- (OcrcA6oc, eenvoudig), in samenstellingen, zoals h apio bacte ri en, eenvoudige, echte bacterien; hapioderm ft i s,
ongecompliceerde huidontsteking; haplos coo p, instrument waarmee men enkel kan
zien bij alle richtingen der gezichtslijnen.
Haploid (van cellen), slechts van een paar
chromosomen voorzien, zoals de rijpe
geslachtscellen. Vgl. Diploi d.
Haptenen (Irmo, aanvatten), stoffen die, in
een eiwitmolecule gebracht, chemischspecifieke tegenstoffen verwekken.
Haptiek, het nauwkeurig aanpassen van
contactglazen (zie aid.).
Haptine (&nTo), aanvatten), de receptoren
(zie aid.), die door overmatige vorming
daarvan in het bloed worden afgestoten;
onderscheiden in haptinen van de eerste
orde (antitoxinen, antifermenten), H. van
de tweede orde, evenals die der eerste ook
uniceptoren genoemd (aggiutininen, coagulinen, praecipitinen), H. van de derde orde,
amboceptoren (cytolinen, haemolysinen, bacteriolysatoren, (E hrlich).
Haptisch, op aanraking betrekking hebbend.
Haptische haliucinatie, de waanvoorstelling van te worden aangeraakt.
Haptogene membraan, het eiwitviiesje, dat
de melkbolletjes omhuit en belet, dat deze
uiteenvallen; of het zeepvliesje op de grens
van olie en water, enz. Het bestaan van deze
viiesjes werd vroeger aangenomen; in
werkelijkheid worden de deeltjes tot een
bolletje bijeengehouden door een o p tossing van caseIne, weike door moleculaire
aantrekking wordt vastgehouden, dus niet
door een werkeiijk viiesje.
HaptophOre groep (&orrw, aanvatten; cpipo),
dragen; Ehrlich), het bestanddeel (de
groep) van het antitoxine- of toxine-molecule, of van de receptor (zie aid.) der
cel, waardoor de binding van toxine aan
antitoxine of aan de cel tot stand komt;
vgi. Toxophoor.
Haptotaxis, = stereotaxis, thigmotaxis (zie
aid.).
Haricocele (Fr., haricot, boon), benaming
van de door ontsteking tot de grootte
en de vorm van een boon verschrompelde
zaad bal.
Harlequin-fetus, Engeise benaming voor
een pasgeboren kind met ichthyosis congenita.
HarmOnia (cipti.ovEcc, verbinding, juiste verhouding), een vorm van vereniging tussen
twee beenderen, waarbij de giadde randen
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eenvoudig tegen elkander liggen; vgl.
Sutura.
Harnfahig (D., geschikt voor de urine), aanduiding van de bestanddelen van het bloed,
die geschikt zijn om door de nieren in de
urine te worden afgescheiden.
Harnstottern (D.), onvermogen om in tegenwoordigheid van anderen te wateren; syn.
begayement urinaire (Fr.).
Hartblock, ingeburgerd anglicisme, zie Heartblock.
Hartskelet, het fibreuse steunapparaat van
het hart: de annuli fibrosi der atrioventriculaire kleppen, en van de arteriole ostia, het
septum membranaceum, de beide trigona
fibrosa en het septum aortico-pulmonale,
waarmee de aorta is bevestigd aan de basis
van het hart.
Hartspann (D., van hart en spannen),
verschillende vormen van Contractuur (zie
aid.) van spieren.
Hauptzellen (D.), steuncellen; vgl. Glandulae
gastricae propriae; syn. adelomorphe cellen(Heidenhain).
Haustra coli (h austru m, vat om te scheppen), uitpuilende halve ringen van de dikke
darm, onderling gescheiden door insnoeringen (sulci transversi).
Haustus (Lat., slok), geneesmiddel, dat in zijn
geheel moet worden opgedronken; bijv.
haustus analepticus, opwekkende teug, bestaande uit een of meer excitantia.
Haut mal (Fr., grote kwaal), zie Epilepsia.
H.B., afkorting voor haemoglobine.
Heartblock (Eng.), hartblokkade; het wegblijven van samentrekkingen der kamers
na sommige samentrekkingen der boezems;
door stoornis van de geleiding van de
boezem- naar de kamerwand, of door aandoening van de spieren der kamer, of door
invloed van de n. vagus.
Heart-starvation (Eng., uithongering van
het hart), nerveuse hartzwakte (Fot h e rg i I I).
Hebephrenie (ol, jongelingsleeftijd; cpkv,
geest), een door Kahl baum aldus genoemde ondersoort der dementia praecox, door
Hecker beschreven; bijna altijd tussen
het 18e en 22e levensjaar met melancholische verschijnselen beginnend, en zich
verder uitend in een overdrijving van de
verschijnselen der ontwikkelingsjaren en
in onnozele opgewondenheid.
Hebetomie (TO Tiic ij(llw OaTo5v schaambeen;
Titi.vco, snijden), doorzaging van de schaambeenderen ter verwijding van het bekken
(V an de Veld e, Haarlemse vrouwenarts).
Hebettido (Lat.,) stompheid. H. s e n s u u m,
stompzinnigheid. H. visu s, dofheid van
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het gezicht (amblyopia). H. au r i s, hard•
horigheid (baryekoia).
Heboidie, een lichte vorm van hebephrenie.
Hebosteotomie, = hebetomie.
Hectisch (ixTrax6c, zich in een toestand bevindend), de toestand van de teringlijder
waarin hij door koorts met sterke stijgingen
en dalingen der temperatuur (hectische
koorts) en door hevig nachtelijk zweten
snel achteruitgaat.
Hectische blos, de scherp omschreven roodheid op de wangen van teringlijders.
Hedonie (1)8ovil, aangename gewaarwording),
= amoenomanie.
Hedrocele (gape, de billen), 1. breuk in de
bilnaad; syn. hernia perinealis. 2. breuk,
waarvan de inhoud door de endeldarm
gevormd wordt. 3. uitzakking van de
endeldarm.
Heilgymnastiek (van het Duitse h e i l e n,
genezen), te vermijden uitdrukking voor
gezondheidsgymnastiek.
Heilserum (D.), geneeskrachtig serum, geneesserum.
HelcodermatOse (axoc, zweer; 8epv.cc, huid)
(Tommasol i), huidziekte, waarbij zweren
ontstaan.
Helcogeen, uit een zweer ontstaan; bijv.
helcogene maagkanker (waaraan een maagzweer is voorafgegaan).
Helcologie, de leer van de zweren.
HelcOma, zweer (vooral van het hoornvlies).
Helcoplastiek, plastische operatie ter aanvulling van wat door een zweer verloren
is gegaan.
Helcopoesis (TcoLkw, maken), kunstmatige
verwekking van een zweer.
HelcOsis (axcocnc), verzwering, vornning
van een zweer; vgl. Enterohelcosis, Ulcus
tropicum. Venerische helcose = ulcus
molle.
HelcosOma trOpicum, zie Alleppobuil.
Helicopodie (EAg, slak; 7To65 voet), de
wijze van !open bij Iijders aan eenzijdige verlamming met pes equinovarus (zie ald.),
waarbij de voet in een boog over de grond
sleept; zie Circumductio.
Helicotrema (Tii*oc, opening), de kleine
opening in de koepel van het slakkenhuis,
een verbinding vormend tussen de scala
tympani en de scala vestibuli (zie ald.).
Heliophilie (Vaoc, zon; cptAioc, vriendschap),
zonnezucht, abnormale aandrang om het
zonlicht te zoeken, waarbij een toestand van
verrukking met spiertrekkingen ontstaat.
Heliophobie, zonnevrees, = photophobie
(zie ald.).
HeliOsis, zonnesteek.
Heliotaxis, de eigenschap van door het zonlicht te worden aangetrokken.
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Heliotherapie, geneeskundige behandeling
met zonlicht.
Helix, 1. slakkenhuis; syn. cochlea (in het
inwendige oor). 2. omgebogen rand van
de oorschelp.
Helleborismus, vergiftiging met helleborus
(nieskruid).
HelminthagOga, ni. remedia ( g Ati.Lvc, worm;
ecycoy6c, meeslepend), wormdrijvende middelen.
Helminthes, wormen; in 't bijzonder ingewandswormen.
Helminthlasis (iXtuvOlecco, aan wormen
lijden), wormziekte; algemene benaming
voor de ziekteverschijnselen, door wormen
veroorzaakt.
Helminthologie, leer der ingewandswormen.
HelminthOma elasticum (Bancroft), aderspatgezwellen in de oksel en de liesplooi.
HemeralOpia (4.1.poc, dag), nachtblindheid,
ongevoeligheid van het netvlies voor geringe graden van verlichting, zodat het
gezichtsvermogen in de schemering of
's nachts verzwakt of opgeheven is (torpor
retinae, ongevoeligheid van het netvlies
volgens Donders); aangeboren, idiopathisch (zie aid.), d.i. zonder afwijkingen
in het netvlies, Of symptomatisch bij verschillende ziekten van het oog; vgl. Nyctalopie. H. n o u g a r i e n n e (Fr.), erfelijke
H., zo genoemd naar Jean Nougar et
(geb. 1637), die daaraan ieed evenals vele
zijner nakomelingen.
Hemi- (111i.t.-, half), in verbindingen, half,
eenzijdig, onvolledig.
Hemiablepsia ((Airco), zien), halfblindheid;
vgl. Hemiopia.
Hemiacardius, vgl. Acardiacus.
Hemiacephalus, = acephalus, paracephalus.
HemiachromatOpsia (xpc7)[..zoc, kleur; lic.Pcg,
het zien), kleurenblindheid der homonyme
helften van het netvlies bij beschadiging
der achterhoofdskwab.
Hemiageusia (ye5aLc, smaak), verlies van
smaak op de helft der tong. Vgl. Hemihypogeusia.
HemialbumOsen (K ii h n e), albumosen, die
bij de vertering door het maagsap overgaan tot hemipeptonen.
Hemiilgia, = hemicrania.
Hemiambly6pia (vgl. Amblyopia), = hemianopsia.
Hemianactisis (& priv., 6Exou6t5, het horen),
doofheid aan ene zijde.
Hemianaesthesie, anaesthesie (zie ald.) van
ene lichaamshelft. Hemianaesthesia
c r u c i at a (Lat., c r u x, kruis) gevoelloosheid
in het gebied van de N. trigeminus van de
verwonde zijde, en van het overige lichaam
op de zieke zijde, wanneer op de plaats der
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verwonding de tractus van de lichaamszenuwen de middellijn reeds is gepasseerd.
HemianOpia, zie Hemianopsia.
Hemianopsia (& priv.; OtPtq, het zien), amblyopia of amaurose van ene helft van het
netvlies, waardoor het gezichtsveld aan
een zijde (van beneden, boven, rechts of
links, H. superior, inferior, lateralis dextra
of lateralis sinistra) wordt beperkt. Bij
homonyme H. ontbreken de rechter of
linker helften van beide gezichtsvelden;
bij heteronyme de beide buiten- (ternporale) of binnen- (nasale) helften.
HemianOsmia, eenzijdig verlies van reuk.
HemiarthrOsis intervertebrilis lateralis =
unco-vertebraal gewricht, zie ald.
Hemiataxia, ataxie van een lichaamshelft.
Hemiathetcisis, athetosis (zie ald.) van een
lichaamshelft.
Hemiatonie, atonie van een zijde van het
lichaam.
HemiatrOphia, eenzijdige atrophie.
Hemiatrciphia facialis progressive (M. H.
Rom be rg), toenemend slinken van een
helft van het aangezicht, beginnend in de
weke delen en voortschrijdend naar de
dieper gelegen delen, bij jeugdige personen ; syn. prosopodysmorphia.
Hemiizygos, zie Vena.
Hemiballismus (pcicUo), werpen), eenzijdige
schudkramp; ook, hemichorea met onwillekeurige slingerbewegingen der armen
(Kussmaul).
Hemibitemporilis, is kenmerkend voor ziekten of gezwellen van de hypophysis.
Hemicephalus, misgeboorte met onvolkomen
ontwikkeling van het hoofd; syn. hemicranius.
Hemichorea, chorea aan een zijde; syn.
chorea dimidiata.
HemiclOnia, myocionia (zie aid.) aan 66n
zijde.
Hemicrinia (4.cxpocvioc, van xpocvEov schedel), migraine, hevige hoofdpijn aan een
zijde; onderscheiden in H. s y m pat h i cotOnica s. spistica (Du Bois-Reymond)
en H. sympithico (s. angio)-paralytic a, naar gelang verschijnselen van prikkeling
of van veriamming van de N. sympathicus
op de voorgrond komen. Bij H. op hthilmi ca, oogmigraine (Fr. migraine ophtalmique), oogverschijnseien, vooral scotoma scintillans (zie aid.), soms hemiopia. H.
ophthalmopl eg i c a (vgl. Ophthalmopiegia), H. bij oogspierverlamming.
HemicraniOse, eenzijdige zwelling van de
schedel of het aangezicht bij gezwellen, enz.
Hemicrinius, = hemicephalus.
HemidrOsis, (t8peoc, zweet), vgl. Hyperidrosis uniiateraiis.
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Hemiepilepsia vallende ziekte met krampen
aan 66n zijde.
Hemiglossitis (yX6acsoc, tong), ontsteking
en zwelling van 66n helft der tong.
Hemihypogeusia (67r6, onder; yei3atc,
smaak; sc. beneden het normale), verlies
of vermindering van de smaak op de achterste helft der tong bij letsels van de n. glossopharyngeus; op de voorste helft bij letsels der chorda tympani.
Hemikinesia (xi,v)Icstg, beweging), zie hemiopische pupilreactie (C. H es s).
Hemimelus (t)..6Xoc, lid), misgeboorte, waarbij een der ledematen tot een stomp misvormd is.
Hemimimie (Fr. m i m e, gebarenspel), verschil in sterkte van de mimische bewegingen
der beide aangezichtshelften ten gevolge
van verlammingen.
HemimpSclonus (ti.i3c, spier; AOvoc, heftige beweging), trekkingen in 66n lichaamshelft, vooral na schrik.
Heminephrectomie (vgl. Nephrectomie),
verwijdering van de helft ener nier; hetzij
66n der beide zijdelingse helften ener hoefijzernier, hetzij de bovenste of onderste
helft ener dubbelgevormde (van twee nierbekkens en twee urineleiders voorziene)
nier.
HemiOpia, zie Hemianopsia.
HemiOpisch, betrekking hebbende op hemiopia. HemiOpische pupilreactie of
pupilve rst ij v i n g, het verschijnsel dat
vernauwing van de pupil bij verlichting
van de blinde helft van het netvlies Of plaats
heeft Of wegblijft, naarmate de plaats van
het letsel in de zenuwbaan.
Hemiparaplegia (nape, naast; TrAl)acro.), lam
slaan), verlamming, die tot 66n der ledematen beperkt is; vgl. Monoplegia.
Hemiparesis (neyeatc, verslapping), onvolledige verlamming van een lichaamshelft.
Hemiparesis uteri (C. von Braun), weeenzwakte, waarbij alleen nog hevige prikkels
samentrekkingen kunnen teweegbrengen.
HemipeptOnen (K ii h n e), peptonen, die door
trypsine en erepsine tot aminozuren worden
verteerd.
HemiphalacrOsis (cpoOdexpcocrtc, kaal worden),
66nzijdige kaalhoofdigheid.
Hemiplegia (70Acro. o), lam slaan), verlamming
van een gehele lichaamshelft; of ook, 66nzijdige (niet „halfzijdige") verlamming. H.
a It ernan s, afwisselende hemiplegie, verlamming van bepaalde door de hersenzenuwen beheerste spieren aan de zijde, waar
de ziektehaard gelegen is (homolateraal),
met verlamming der ledematen aan de
andere zijde (contralateraal). H. a lt 6 rnans superior s. oculomOtoria, ver-
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lamming van de n. oculomotorius aan de
zijde van de ziektehaard en van de aangezichtsspieren, de tong en de ledematen
aan de andere zijde, zie Benedik t, We be r,.
H. alternans inferior s. faciilis, verlamming van de aangezichtszenuw aan de
zijde van de ziektehaard en van de ledematen aan de andere zijde. H. a It ernans
infima s. hypoglOssica, homolaterale
verlamming der tong-, slik- en gehemeltespieren, met contralaterale verlamming der
ledematen. H. cruci at a, gekruiste H.,
verlamming van een arm aan de 6ne en
van het been aan de andere zijde. H. collaterilis s. homolaterilis, zijdelingse
verlamming, nl. van de spieren, die door de
hersenzenuwen worden beheerst, towel
als van die welke door de ruggemergszenuwen worden beheerst aan dezelfde
zijde. H. lacuniris, verspreide H., door
verspreid liggende kleine ziektehaarden. H.
sine m ate r i a, H. zonder dat letsels in het
centrale zenuwstelsel worden gevonden.
H. spastica infantilis (Benedikt),
acute cerebrale kinderverlamming. H. s p inails (Brown-Sequard), = hemiparaplegia.
Hemiplegisch, door hemiplegie veroorzaakt;
hemiplegische gang, = helicopodia.
Hemispasmus, eenzijdige spierkramp.
Hemisphiera (acpccipoc, bol), halve bol. 1. van
de hersenen, de beide helften van de grote
en van de kleine hersenen. 2. van de bulbus
urethrae, de beide bolle delen van de bulbus
aan weerszijden van het tussenschot.
Hemisphierium, gepaarde uitstulping der
lamina terminalis (zie aid.), waaruit zich
de grote hersenen ontwikkelen.
Hemisphygmie, (acpuyt/Oq, pols; 0. Rose nb a c h), toestand, waarbij het aantal samentrekkingen van het hart tweemaal zo groot
is als het aantal poisslagen.
Hemisystolle (V. L ey d e n), periodieke samentrekkingen van de rechter helft van het
hart alleen; niet bewezen.
Hemitonie (TOvoc, spanning), 66nzijdige
tonische (zie aid.) spierkrampen.
Hemitremor, 66nzijdig beven.
Hemitritieus (111/Arpc-mioc, sc. rcuper6q, halfderdedaagse koorts), febris intermittens
semitertiana; vgl. Malaria.
Hemivertebra, misvorming van de ruggegraat, doordat een wervel slechts in de
rechter of in de linker helft tot ontwikkeling
is gekomen.
Hemmungsbildung (D. h e m m e n, remmen;
Bildun g, vorming), misvorming doordat
een orgaan onvoltooid biijft, zoals het
openblijven van het foramen ovale van het
hart.
15
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Hemoclasie, zie Crise hemoclasique.
Hemorrhagies des vierges (Fr., bloedingen
bij maagden), uterusbloedingen meestal
door hyperfolliculisme.
Heneisis (gvcoat,c, vereniging), = symblepharon posticum.
Hepar ( jnap), lever. H. ad i pOsu m, vetlever, door afzetting van vet uit het poortaderbloed in de levercellen of door vettige
ontaarding (verandering in vetmoleculen)
van de inhoud dier cellen. H. crocatu m
(crocus, saffraan), saffraanlever, vetlever
met icterus (zie aid.). H. I o bat u m (I o b us
lob, (abnormal) gelobde lever (aangeboren
of syphilitisch). H. m6 bile (mobilis, beweeg lijk), zwerflever, abnormale beweeglijkheid van de lever in de koepel van
het middenrif, door verslapping van het
lig. suspensorium (zie aid.). H. mosch at i fO r m e (nux moschita, nootmuskaat),
muskaatnootlever, waarvan de doorsnede,
bij stuwing van het aderlijk bloed, donkere
en lichter gekleurde plekken vertoont. H.
moschatifOrme atrOphicum,janhagellever, verschrompeiing van gedeelten van
de levercellen tussen de mazen der haarvaten ; bij lang bestaande stuwing (centrale
cyanotische atrophie). H. m u It i I o bat u m
(Lat. multu s, veel), = H. lobatum. Syn.
foie ficelle. H. su cce nturi it u m, bijlever.
Hepatiigia (&Xyoc, pijn), leverpijn, leverneuralgie.
Hepatapostema, leverabsces; vgl. Apostema.
Hepatargia (dcpyLoc, traagheid), onvoldoende
werking van de lever, met coma als gevoig.
Hepatectomie (Lccip.vo.), uitsnijden), verwijdering van een deel der lever door operatie.
Hepatico-duodenostomie, kunstmatige vorming van een afvoerweg voor de gal uit de
ductus hepaticus naar het duodenum.
Hepitico-enterostomie, het aanbrengen
ener kunstmatige verbinding tussen de
ductus hepaticus en de darm.
Hepitico-lithothripsie, verbrijzeling van
gaistenen in de ductus hepaticus.
Hepiticorraphie, hechting van de ductus
hepaticus.
Hepiticostomie (a-7611a, mond), insnijding
van de ductus hepaticus.
Hepaticus (Lat.), tot de lever behorend;
zie Arteria, Vena, Ductus; ook syn. voor
ductus hepaticus.
Hepatisitio pulmOnis, opvulling van de
longblaasjes van een deel der long met gestolde vezelstof, zodat dit de vastheid van
lever aanneemt. Bij „rod e" hepatisatie is
de vezelstof met bloed vermengd (bij croupeuse longontsteking in het tweede tijdperk); „g r ij z e" hepatisatie ontstaat door
het dichtdrukken van haarvaten en ver-
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meerdering van fibrine en leucocyten, waarbij de chromocyten verdwijnen; „gele"
door auto- of heterolyse van het exsudaat.
Hepatisme (Fr. G 16 n a r d), stoornis van de
leverwerking.
Hepatitis, ontsteking der lever. H. bill iris
(b i I i s, gal), H. uitgaande van de galwegen;
ook, cirrhosis hypertrophica (zie aid.).
H. epidemica (Lindstedt, 1919), vooral
in de legers = jaunisse des camps. H.
interstitiilis chrOnica, = cirrhosis
hepatis, (zie aid.). H. parenchymatOsa
a c Ci t a, acute gele leveratrophie, dodelijke
ontsteking, waarbij in weinige dagen de
levercellen in korreltjes uiteenvallen en de
lever snel in omvang afneemt. H. p u r uI e n ta s. suppu rat 1 v a, etterige leverontsteking, leverabsces.
Hepatocele, leverbreuk, breuk die de lever
of een deel daarvan bevat.
Hepato-cerebrile degeneratie = ziekte
van S. A. H. Wilso n, zie Aanhangsel.
Hipatocholingio-enterostomie, operatie
tot het maken van een verbinding tussen
de kleinere galwegen en de twaalfvingerige
darm door de lever heen.
HepatocOlicum, hepatoduodenale, hepatogastricum, zie Ligamentum.
Hepato-enterische kringloop, de kringloop
van stoffen, die in de darm worden opgeslorpt, door de lever worden afgescheiden
en dan weder in de darm geraken.
Hepatogien, hetgeen zijn oorsprong in de
lever heeft; zie lcterus.
Hepatogram, wat het onderzoek oplevert
van weefsel, verkregen door leverpunctie.
Hepato-lenticulaire degeneratie = ziekte
van S. A. H. Wi !son, zie Aanhangsel.
Hepatolieth, leversteen, galsteen.
Hepatomegalie (v.iyac, groot), vergroting
der lever bij kinderen, met stoornissen in
de koolhydraat-stofwisseling (glycogeenziekte, zie aid.), waarbij in de lever vacuolen
voorkomen, gevuld met glycogeen.
Hepatomphalocóle, lever-navelbreuk (hepatocele door de naveiring).
Hepatonephromegalie, zie Glycogeenziekte
onder Glycogeen.
Hepatopetial (p e t o, streven), in de richting
der lever.
Hepatopexie, het vasthechten van een zwerflever of van een beweeglijke leverkwab.
Hepatophlebitis, ontsteking en thrombose
der leveraderen.
HepatoptOsis (n-c(7)acc, afzakking), lage stand
van de lever.
Hepatorenaal syndroom, de verschijnselen,
die bij een gelijktijdige aandoening van lever
en nier voorkomen.
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Hepatorrhaphie, 1. het dichtnaaien ener
Ieverwond, 3. zie Hepatopexie.
Hepatotomie, snede in de lever.
Hepatotoxaemie, verandering van de samenstelling van het bloed door het ophouden
der leverwerking ; syn. hepatische autointoxicatie.
Hepatotoxine, zie Cytotoxine.
HepatotrOop (-cp67c6), wenden), wordt gebezigd van stoffen, die een bijzondere affiniteit
bezftten voor de lever.
Hereditair (Fr. her6ditai re van Lat. hereditarius), erfelijk. Hereditaire ataxie
(F r i e d r e i c h), aangeboren ruggemergsziekte, gelijkend op tabes dorsalis (zie aid.).
Hered itai re syphilis, aangeboren syphilis.
Herediteit, erfelijkheid.
Heredo-ataxie cerebelleuse (Pierre M ar i e 1893), ziekte, verwant met hereditaire
ataxie, doch die van de kieine hersenen
en niet van het ruggemerg uitgaat.
Heredopathia atictica polyneuritiformis,
een recessief erfelijke zenuwziekte.
Heredosyphilis, = hereditaire syphilis.
Hermaphrodiet ('EptIcapp6atToc, zoon van
Hermes en Aphrodite, die tweeslachtig werd
voorgesteid), kwee, tweeslachtig wezen.
Hermaphrodisie, aangeboren tegennatuurlijke gesiachtsdrift, waarbij zich siechts Leiden en in geringe mate neiging tot het andere
geslacht vertoont (V. K rafft-E b i n g).
Hermaphrodisme, hermaphroditisme,
kwee-vorming der uitwendige geslachtsdelen, waardoor het gesiacht onduidelijk wordt,
H. veru s, werkeiijke kweevorming, waarbij de geslachtsklieren van beide geslachten aanwezig zijn. H. verus lateralis
s. alte r n an s, kweevorming, waarbij aan
de ene zijde de mannelijke, aan de andere
de vrouwelijke geslachtsklier wordt aangetroffen. H. verus bil at erali s, kweevorming, waarbij de klier van het ene gesiacht aan beide zijden en een klier van het
andere aan ene zijde wordt gevonden. H.
spüriu s, syn. pseudohermaphroditisme,
valse kweevorming ; gebrekkige of abnormale ontwikkeiing der uitwendige geslachtsdelen (H. s p. externus) of der geslachtsklieren (H. s p. i n t e r n u s) of van beide
(H. s p. co m p let u s). Te onderscheiden:
1. pseudohermaphroditismus masculinus externus, Ps. in engere zin,
steeds bij mannelijke personen met sterke
hypospadie (zie aid.) van lid en balzak,
waarbij zich achter het verschrompelde lid
een schedeopening met maagdevlies bevindt, soms ook een schede en baarmoeder;
daarbij duidelijke schaamlippen en sterke
ontwikkeiing der borsten; syn. pseudothe-
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lie. 2. pseudohermaphroditismus
masculinus co m p let us, zaadballen,
voorstaanderklier, schede, baarmoeder, ook
baarmoedertrompetten zijn aanwezig. 3.
Ps. masculinus internus, mannelijke
geslachtsdelen met schede, baarmoeder,
enz. 4. Ps. femininu s, zeidzaam. Bij Ps. f.
externus is de kitteiaar uitgegroeid tot
penis, de eierstokken liggen in de grote
schaamlippen en maken de indruk van
zaadballen, de schede is vernauwd of gesloten, de persoonlijkheid manneiijk; syn.
pseudarrhenie. Bij Ps. f. completus bestaat een voorstaanderklier; bij Ps. f. intern u s is de oerniergang (vas deferens) blijven
bestaan.
Hernia (Lat., uitspruiting), breuk; het naar
buiten komen van de ingewanden met hun
omhulsels (in tegenstelling met prolapsus
(zie aid.), uit de lichaamsholte, waar zij zich in
gewone omstandigheden bevinden, hetzij
naar andere bestaande holten (i n w e n d i g e
breuk), hetzij naar de lichaamsoppervlakte,
waar de breuk zich als een gezwel onder
de huid vertoont (u itwendige breuk). H.
abdominali s, = H. ventralis. H. adip Os a
(ad e ps, vet), vetbreuk, een vetgezwel, dat
Of van het subperitoneale bindweefsel uitgaat,
Of door middel van een steel onmiddellijk
samenhangt met het buikvlies en door een,
der gewone breukpoorten (meestal in de
linea alba) naar buiten komt, zodat het
uiterlijk op een ingewandsbreuk gelijkt; syn.
adipocele, liparocele. H. aquOs a, vgl. Hydrocele. H. carncis a, vgl. Sarcocele. H.
cerebr hersenbreuk; het naar buiten
komen van inhoud van de schedel in de
vorm van een zak door een opening in het
schedeldak; syn. encephalocele. H. corn e a e, vgl. Keratocele. H. cr u rill s,
H. femoralis. H. diaphragmatica, middenrifsbreuk, het buiten de buikholte komen
van buikingewanden door spleten in het
middenrif, hetzij bedekt met buikvlies (H.
d. v e r a, ware middenrifsbreuk), hetzij daar
zonder (H. d. s p ü r i a, valse middenrifsbreuk); de breuk is Of aangeboren Of door
verwonding (steek) ontstaan; vgl. Eventratio diaphragmatica. H. d. I iber a, (I i b e r,
vrij) heet een middenrifsbreuk, die door
het middenrif keen gaat en niet door een
verslapt en uitgezet gedeelte hiervan bedekt is. H. d. oeso p h ag 6a, breuk in de
hiatus oesophageus (zie aid.). Syn. Hiatusbreuk. H. d. o. v e r a, de slokdarm is to kort,
in de breukzak ligt een deel van de maag
(borstmaag, Eng. thoracic stomach) of soms
een deel van het net of de milt. H. d u od n o-j ejunali s, breuk van de twaalfvingerige en nuchtere darm, waarbij de
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flexura duodenojejunalis en aangrenzende
darmlissen in de fossa duodenojejunalis geraken; syn. H. retroperitonealis Treitzii. H.
ency7stica (iv, in; x66-rtc, blaas), liesband,
ingestulpt in de wand ener hydrocele. H.
epigastrica, maagkuilbreuk, in de middellijn boven de navel, meestal meegesleept
door een lipoma praeperitoneale (zie ald.).
H. e pi plOi ca, vgl. Epiplocele. H. femora lls (femur, dij), dijbreuk, onder de liesband naar buiten komende door de ruimte
tussen de liesband en de vOOrzijde van het
bekken (tussen de spina iliaca en het tuberculum pubicum), in de schede der dijvaten,
gewoonlijk aan hunne binnenzijde; syn. H.
cruralis. H. foraminis ovilis, = H.
obturatoria. H. foraminis Winslowi,
breuk door het foramen Winslowi in de
bursaomentalis.H.funiculiumbilicalis,
navelstrengbreuk, door een aangeboren
fissura abdominalis; de zak bestaat uit amnion
(de schede van de navelstreng) en buikvlies.
H. g I utiea sup., inf., = H. ischiadica
supra-, infrapiriformis. H. hiatus oesop hag ei, breuk van een gedeelte van de
maag (zelden van andere buikingewanden)
door de oesophagus-spleet van het middenrif. H. i n ca rce rata, beklemde breuk; vgl.
incarceratio. H. inguin al is (i nguen, gen.
inguinis, lies), liesbreuk, boven de liesband
naar buiten komende door het lieskanaal;
onderscheiden in: H. i. co m pieta, als de
breuk door de uitwendige liesring te voorschijn is gekomen, en H. i. i n co m pieta,
interparietilis,
intermuscularis,
i nterstitialis, waarbij de breuk in het
lieskanaal ligt. Ook in: H. i. externa, als
de breuk door de uitwendige liesring
(opening in de fascia van de m. obliquus
externus) buitenwaarts van de arteria epigastrica langs de zaadstreng of de ronde
baarmoederband naar buiten komt; in het
laatste geval ligt de breuk in een der grote
schaamlippen. (H. i. labiali s); H. i. intraiI iaca, liesbreuk, met een breukzak in twee
gedeelten, een in het lieskanaal, het andere,
met de darmlis, voor het buikvlies in de buikwand; syn. H. inguino-interstitialis s. inguinoproperitonealis, paringuinalis, retroperitonealis, parietalis, hernie a bissac; en H. i. i nte r n a, d i recta, rechtstreekse liesbreuk,
die door de inwendige liesring (opening
in de fascia transversa) naar buiten komt
zonder een van te voren bestaand kanaal
te voigen, waarbij de hals van de breukzak binnenwaarts van de arteria epigastrica
ligt. H. inguino-interstitiilis, H. inguinopraeperitoneilis, = H. inguinalis ext., intrailiaca. H. in recto, = H.
rectalis. H. intermuscularis, interpa-
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rietilis, interstitialis, = H. inguinalis incompleta. H. i ntern ae, inwendige
breuken; zie boven. H. i nterve rte braI is, het indringen van de nucleus pulposus
(zie ald.) in het aangrenzend wervellichaam.
H. ischiadica (ioxiov, heup), zeldzame
breuk, die door het foramen ischiadicum
majus, meestal langs de boven- of benedenrand van de m. piriformis (H. ischiadica
supra-, infrapiriformis), naar buiten komt;
zeer zelden door het foramen ischiadicum
minus; syn. ischiocele, H. glutaea. H.
ischio-rectalis, = H. perinealis. H.
labialis posterior, = H. vaginolabialis.
H. lig amentOsa, = H. omentalis. H.
I in eae ilbae, breuk van de witte lijn;
zie H. epigastrica of H. ventralis mediana.
H. I itt reina, breuk, waarvan de inhoud
uit een deel van de darmwand of uit een
diverticulum (zie ald.) van de darm bestaat;
breuk van Littre.H.lumbilis(lumbus,
lende), lendebreuk, naar buiten tredende in
de ruimte, omgrensd door het darmbeen,
de m. obliquus externus, de twaalfde rib
en de m. latissimus dorsi. H. nucleosa of
nuclei pu I posi, uitpuiling van een tussenwerveischijf door zwelling van de nucleus
pulposus (zie ald.) Syn. Discushernia, Prolaps
van de discus intervertebralis. H. o btu ratOri a, breuk door het verstopte gat, nl.
door de opening, welke daarin openblijft
voor de n. obturatorius en de vasa obturatoria; syn. H. foraminis oval is, hernie ovalaire.
H. omen ti I is, netbreuk, verouderde benaming voor omsnoering van darmlissen
door gedeelten van het net of peritonitische
strengen (H. I igamentosa). H. p a r(a)oesoph a g e a, zie Hernia hiatus oesophagei.
H. paring uinili s, = H. inguinalis externa
intrailiaca. H. pectinea, = H. retrovascularis. H. p e r i n e a I i .s, bilnaadbreuk, in de
ruimte tussen de m. levator ani en het
benige bekken; syn. H. sacro-rectalis s.
ischio-rectalis. H. phrenica, = H. diaphragmatica. H. properitonealis, uitstulping van het buikvlies met breukinhoud
tussen het peritoneum parietale en de voorwand van de buik naar beneden. H. p udendalis, = H. vagino-labialis. H. rectal i s, het uitpuilen van een ingewand
tussen de uit elkander geweken spiervezeis van de endeldarm door, onder het
slijmvlies, zodat dit schijnbaar is uitgezakt; syn. hedrocele. H. ret rocoe cal is
(Rieux), vulling van de recessus retrocoecalis (zie aid.) met darmlissen. H. r et r operitonealis (Treitzii), = H. duodeno-jejunalis. H. retroperitonealis
parietalis, = H. inguinalis externa intrailiaca. H. retrovasculiris (retro,
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achterwaarts), dijbreuk, die achter de
grote dijvaten is geraakt en op de m. pectineus rust; syn. H. pectinea. H. sac rorecta I is, H. perinealis. H. scrotalis,
zakbreuk; liesbreuk die in de baizak is
gezakt; syn. (entero-) ischeocele. H. s i gm o id ea, breuk tussen de bladen van het
mesenterium sigmoideum. H. Spigelii,
breuk door de verslapte buikwand in de
linea semicircularis van Spiegel (zie onder
Linea). H. s y n ov ii I is, breukachtige uitstulping van synoviale vliezen (zie ald.)
tussen uiteengeweken vezels van de gewrichtsbeurs; vgl. Ganglion, Hygroma. H.
thyroidalis (aupf,c, venster), = H.
obturatoria. H. umbilicalis (umbilicus,
navel), naveibreuk, die door de onvolledig
gesloten of later weder verwijde navelring
naar buiten komt; syn. omphalocele. H.
uteri, baarmoederbreuk; liesbreuk, waarvan de al of niet zwangere baarmoeder de
inhoud vormt; dikwijls is dit een uterus
bicornis of unicornis (zie aid.); syn. hysterocele inguinalis. H. vag inalis, schedebreuk;
ingewandsbreuk in het uitgezakte slijmviies
van de schede. H. vag in o-I abialis,
schedelipbreuk, die, voor de brede baarmoederband tussen de fascia pelvis en de
m. levator ani afgezakt, in een grote schaamlip te voorschijn komt; syn. H. labialis
posterior s. pudendalis. H. vari cOs a, spataderbreuk; vgl. Varicocele. H. ventOsa,
vgl. Pneumatocele. H. v e nt ral is, buikbreuk, te voorschijn komende bij grote
slapheid en rekking van de buikwand tussen
de vezelen der aponeurose of door de verwijde doorgangs-openingen voor de vaten;
ook in verslapte littekens na buikoperaties;
onderscheiden in H. v. med iina in de
linea alba en H. v. late ra I is, ter zijde van
de middellijn, meestal aan de buitenrand
van de m. rectus abdominis; veelal ten gevolge van veriammingen (spinale kinderverlamming).
Hernie a bissac (Fr.), knapzakbreuk; vgl.
Hernia inguinalis externa intra-iliaca. H.
en g I issad e (Fr.), glijbreuk, waarbij een
ingewand, dat niet geheel is omgeven door
buikvlies, dit achter zich aantrekt. H.
ova lai re (Fr.), = Hernia obturatoria.
Hernio-enterotomie, insnijding in de darm
in aansluiting aan een herniotomie (zie aid.).
Herniolaparotomie (vgl. Laparotomie), verwijding van de enterotomie-snede naar de
buikhoite toe.
Herniologie (AO-roc, leer) de leer der breuken.
Hernioteimia, breuksnede; verwijding der
breukpoort door insnijding van hare randen,
ten einde de breuk te kunnen inbrengen;
onderscheiden in H. i nte r n a en e xt e r n a,
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naar gelang daarbij al of niet het buikvlies
wordt geopend; syn. kelotomie.
HerOica, nl. remedia (heroicus, heidhaftig),
zeer krachtig werkende geneesmiddelen of
geneeswijzen.
Herpes ( g pn-qc, voortwoekerende wond;
Hi p pot rates), uitslag, bestaande uit in
groepjes bijeenstaande doorzichtige blaasjes, die na enige dagen ondoorschijnend
worden en indrogen. H. circinitus, =
H. iris. H. conjunctivae, verouderde
benaming van phlyctaena conjunctivae (zie
aid.). H. corneae, blaasjes op het hoornviies, die soms opengaan en zweertjes worden; als verschijnsel van koortsige ziekten,
als onderdeel van een H. zoster ophthalmicus,
(zie ald.) of ais zelfstandige aandoening.
H.dendriticuscOrneae (akvapov, boom,
met vertakte rangschikking der blaasjes
op het hoornvlies. H. d e s q uam an s, =H. tonsurans. H. est h i ó m e n os (iaMv.evoc,
opgegeten), vgi. Lupus. H. faci al is (H eb r a), aangezichtsherpes; ais zelfstandige
aandoening of ais verschijnsel ener besmettelijke ziekte ontstaande blaasjes in het
aangezicht, vooral aan de lippen (H. la b i iI i s), ook op het mondslijmvlies; syn. exanthema labiale, hidroa febrilis, herpes simplex
s. catarrhalis. H. far i n Osus, vgl. Tinea
imbricata. H. gestationis (gestitio,
dracht, zwangerschap,) jeukende blaasjes
en knobbeitjes bij zwangere vrouwen en
kraamvrouwen, die vaak donker gekleurde
littekens achterlaten; syn. hidroa, pruritus
gestationis; vgi. H. pyaemicus. H. iris, vgi.
Erythema exsudativum multiforme. H. l abiilis, zie H. facialis. H. praeputialis,
progenitilis (Hebra), aan het binnenbiad van de voorhuid en van de eikel, soms
bij vrouwen aan de ingang der schede (H.
vulvaris en pudendalis). H. ureth rills,
blaasjes in het voorste zichtbare gedeeite der
urinebuis; syn. urethritis herpetica. H.
sexualis (B ett m an n), herpes, die hier
of daar op het lichaam ontstaat in verband
met geslachtelijke verrichtingen, bijv. H.
menstrualis. H. simplex, eenvoudige herpes, waaronder de H. facialis, H. praeputialis
en H. sexualis. H. tOndens s. tonsurans
(Lat., scherend), scherende uitslag (in het
Eng. ringworm; in het Nederi. eveneens
ringworm, voorzover de uitslag zich op de
behaarde huid vertoont), door trichophyton
tonsurans ontstaande huidziekte, bestaande
uit rode schilferende schijven en kringen,
(H. t. m a c u 16s u s) of uit kringen van
blaasjes (H. t. v es i cu I 6 s u s), die voortdurend wijder worden; op A, de behaarde
huid breken de haren of en 1 vallen zij uit;
vgl. Eczema marginatum, Sycosis parasita-
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ria, Tinea imbricata, Onychomycosis, Favus.
H. v ac cini fci r m is, blaasjes met een inzinking in het midden, gelijk een koepok;
veelal aan de billen bij kinderen. H. veg eta n s, vgl. Impetigo herpetiformis. H. zOster, s. zona, s. cingulum (cocrri)p, c;)v-1,
c In gulu m, gordel), gordelroos; pijnlijke
herpesuitslag in het gebied ener bepaalde
huidzenuw; nader onderscheiden naar de
plaats, waar hij zich bevindt (H. z. capiilitii, facialis, nuchae s. collaris, brachialis,
cervico-brachialis, pectoral's, dorso-pectoralis, abdominalis, dorso-abdominalis, femoralis, lumbo-femoralis); syn. zona, zoster,
ignis sacer. H. zoster ophthalmicus,
in het gebied van de eerste en tweede tak
van de n. trigeminus, met keratitis (zie
H. corneae).
HerpetifOrmis, herpesachtig, op herpes geIijkend.
Herpetisme (Fr.), diathesis (zie aid.), weike
zich onder meer toont door neiging tot
sommige huidziekten, doch ook in allerlei
ziekteverschijnselen van het zenuwstelsel,
de bloedvaten, de gewrichten, enz. Ook
syn. voor arthritisme.
Herzfehlerzellen (D., hartgebrekcellen),
grote en kleine typisch gepigmenteerde
celien in het bloed.
Hesperidine, vitamine P.
Het (D. Es), dat gedeelte der persoonlijkheid,
dat buiten het ik een geesteiijk bestaan
voert, dat onbewust blijft (F re u d). Vgl.
Ich en Ueberich.
Heter(o)-, (gTepog, een ander), dient als voorvoegsel om op een onderscheid te wijzen.
Heteradelphus (c'caeXcpcic, broeder) (G e offroy St. Hilaire), dubbele misgeboorte,
waarbij de minst ontwikkelde vrucht, die
geen hoofd heeft, aan de buik van de andere
vastzit; syn. gastrothoracopagus dipygus.
Heteroagglutinine, aggiutinine (zie aid.),
afkomstig van een andere diersoort (vgi.
Isoagglutinine).
Hetero-alburnOse, aibumose (zie aid.), die
niet in water, maar wel in alcalien, zuren
en zoutopiossingen oplosbaar is.
Heteroanam nese, anamnese opgenomen bij
een ander dan de zieke zeif.
Heterobiastisch, hetgeen ontstaat uit een
andere soort weefsel of uit een ander soort
cellen bijv. myeloblasten uit reticuio- endotheel.
Heterochromie (zp4toc, kleur), verschillende
kieuring van het regenboogviies der beide
ogen, of verschillend gekleurde sectoren
van een regenboogviies.
Heterochronie (zpOvoc, tijd), 1. het ontstaan (van weefseis) op een ongewone tijd,
bijv. van embryonaai weefsel na de geboorte.
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2. verandering in de tijdsduur van het tot
stand komen van een spiersamentrekking;
vgi. Chronaxie, Rheobase, Tachotropie.
Heterochylie (pX6g, sap) (H e m m e t e r),
grillige wisseling van het gehalte van het
maagsap aan zoutzuur.
Heteroqclisch, in de chemie cyclische verbindingen, die in de keten behalve koolstofatomen ook die van andere elementen bevatten b.v. zwavel, stikstof enz.
eterocytolysine, = heterolysine.
eterodidymus (Geoffroy St. Hilaire),
(8iNidoc, dubbel), dubbeie misgeboorte,
overeenkomende met de heteradelphus (zie
aid.), waarvan de onontwikkeide vrucht nog
siechts uit hoofd en hats bestaat.
Heterodystrophie (b14 verkeerd; Tp6cpco,
voeden), stoornis in de voeding van kinderen
door kunstmatige voeding.
Heterogeen (Fr., heterogene, van later Lat.
heterogeneus; yboc, soort), anders van
soort, verschillend van aard; tegenstelling
van homogeen.
Heterogenesis, heterologie (h e t e r o g en e u s, naar Gr. &Tepoyev-;lc ; ybealq, wording, voortbrenging; X6yoq, het wezen
ener zaak), 1. ongewone wijze van ontstaan;
ook voor generatio spontanea gebezigd
(Fokker), 2. het ontstaan van nakomelingen, die niet op de ouders geiijken, bij
de mutatie en de generatie-wisseling (h et erogo nie).
Heterogliucus, (y)aux6c, biauwachtig), met
verschillend gekleurde ogen. Vgl. Vairon.
Hetero-immuunstoffen (leiijke samenstelling), immuunstoffen (zie aid.), die aan
een ander dier ontieend zijn, zoals diphtherieserum voor de mens aan het paard.
eterolOog, 1. van de typus afwijkend; vgl.
Heteroplasie. 2. ongeiijksoortig in ontieedkundig opzicht; vgi. Analoog, Homoloog.
Heterolise, 1. vertering van eiwitstoffen in
een orgaan of in cellen door een ferment,
dat elders, in een gezwel, is ontstaan.
2. ongewone wijze van ontieding van eiwitstoffen. 3. ontieding van organische stoffen,
die zeif geen fermenten bevatten. 4. werking der heteroiysinen; vgi. Autoiyse.
Heterolysine, haemoiysine (zie aid.), die ontstaat door het dier te behandelen met
cellen van een andere diersoort; tegenstelling van isoiysine.
Heterometrfe, heteropiasie (zie aid.), waarbij
de afwijkingen van quantitatieve aard zijn.
Heteromorphie, = heteropiasie.
OteromorphOse, vervanging van delen, die
verioren zijn gegaan, door deien, die anders
zijn georganiseerd.
Heteroniem (Ovoli.cc, naam), ongelijkmatig,

HeteronOom

-- 231 --

zich bevindend op verschillende zijden; vgl.
Homoniem.
HeteronOom (vOtloq, wet, gebruik). 1. (in de
vergelijkende ontleedkunde), segmenten (zie
aid.), die verschillend zijn met betrekking
tot bouw en verrichting; vgl. Homonoom.
2. benaming van ziekteverschijnselen, die
niet aan de ziekte op zichzelf eigen zijn,
maar door de aanleg van de zieke worden
bepaaid (randsymptoom) (H o c h e).
eterOpagus, du bbele misgeboorte, bestaande uit een ontwikkeide vrucht en een onontwikkelde, weike bestaat uit hoofd en rudimentaire ledematen, en aan het voorhoofd
der eerste is vastgegroeid (G e offroy St.
Hilaire).
Heterophiele antistoffen, stoffen in het
bioed, die bij mononucleosis infectiosa (zie
aid.) de bloedcellen van schapen aggiutineren.
Heterophorie (cpipollca, zich bewegen), afwijking in de stand van de ene oogappel
ten opzichte van de andere; afwijking
naar buiten heet exophorie, naar boven
hyperphorie, naar beneden cataphorie, naar
binnen esophorie; tegenstelling van orthophorie.
eterophrage (cppecal,c, spraak), = paraphrasie, zie aid.
eterophthalmus (Ocp,k0■1165, oog) = beterochromie, zie aid.
Heterophyidiasis, ziekteverschijnselen (hart
en centraal zenuwsteisel) door infectie met
heteraphyes (een lndische trematode).
Heteroplasie (nAciacno, vormen), het ontstaan
van weefseis, die in bouw niet overeenkomen met het weefsel, waaruit zij voortkomen; ook, meer in 't aigemeen, de vorming van weefseis, die op een of andere
wijze afwijken van de gewone gang van
groei of ontwikkeling; vgl. Homoioplasie,
Hyperplasie, Heterologie.
Heteroplastiek OrXocaTtx1), vormende kunst),
kunstmatige vervanging van een ontbrekend deel, bijv. een been, door een
andere stof, of door dezeifde stof (bijv.
been), doch van een andere soon; vgl.
Transplantatie.
eteroproteOse (vgl. Proteine; „veranderde
eiwitstof"), een zeer vergiftige stof, die
bij buikviiesontsteking door werking van
bacterien uit de slijmvlies-cellen in de darm
ontstaat, braking verwekt en dodeiijk kan
werken (C h a s e).
eterosexualismus, 1. Het ontstaan van
heterosexueie eigenschappen, bijv. na castratie. 2. Het normale gesiachtsieven in tegenstelling met homosexuaiiteit.
Heterosexueel, het andere gesiacht betreffend ; ook: tegenstelling van homosexueei.
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Heterotaxie (7:1F.,!.;, het plaatsen), verplaatsing der ingewanden naar de andere zijde
(situs transversus viscerum).
HeterotOpe prikkeis, prikkels voor de hartspier, die niet van de gewone plaats uitgaan ; vgl. Nomotoop.
Heterotopfe (-76no5, plaats), het ontstaan
van een orgaan of weefsel op een ongewone
plaats, bijv. van beenweefsel in de zaadbal;
syn. aberratio s. error loci, de tegenstelling
van nomotopie; vgl. Heteroplasie, Heterogenese, homoiotopie. in de oorheelkunde het
samenvallen van het luchtgeleidingsdip en
het beengeleidingsdip. Zie Dip.
HeterotrichOsis supercilicirum OA, gen.
Tpcx6c, haar), verschillende beharing, nl.
wat de kieur betreft, van de beide wenkbrauwen.
HêterotrOof, organismen, die alleen organische stoffen kunnen verteren. Vgl. Autotroof.
HeterotrOop, = anisotroop, het Licht in verschillende richtingen niet even sterk brekend.
Heterotkpisch, = heteroloog.
Heterovaccin, een vaccin (zie aid.), dat niet
bereid is van de ziektekiem, weike de
ziekte heeft verwekt, maar van andere
ziektekiemen, en toch de weerstand tegen
de eerstgenoemde ziektekiem verhoogt
(door protoplasma-activering, zie aid.).
HeterozygOot (uycoT6q, aangespannen, yenbonden), ontstaan uit de vereniging van
ongelijksoortige geslachtscellen; tegenstelling van homozygoot.
Heuristisch (ei)piaxo), vinden), bruikbaar
tot het vinden van nieuwe feiten en wetten;
bijv. van een hypothese, een methode.
HeurtelOup, toestelletje om een wondje te
maken en daaruit een kleine hoeveeiheid
bioed op te zuigen; bedacht door baron C.
H e u rt e I o u p, zie Aanhangsel.
Hexenschusz (D.), spit; vgl. Lumbago.
Hexuronzuur, identiek met vitamine C.
Hiatus (Lat., gaping), spleet, opening; vgl.
Coloboma. H. aorticu s, aortaspleet, spleet
in het middenrif voor de aorta. H. basil icu s, spleet in de fascia brachii, voor de
vena basilica en de n. cutaneus antebrachii.
H. canal is facial is, opening in de voorbovenviakte van de pyramide van het slaapbeen, weike naar de canalis Fallopii voert.
H. e jacu I atOri us, opening van de bovenviakte van de zaadheuvel; uitmonding van
de ductus ejaculatorius. H. leucaemicu s,
(N aeg e I i), bij leucaemie het ontbreken van
de tussenstadia tussen rijpe en onrijpe leucocyten: wel myeloblasten en rijpe granulocyten, maar geen promyelocyten, myelocyten en jeugdvormen. H. m axillaris, in-
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gang tot de sinus maxillaris. H. obtur atOriu s, spleet in de fascia obturatoria, voor
de art. obturatoria en de n. obturatorius.
H. oesophagéu s, slokdarmspleet, spleet
in het middenrif, voor de slokdarm. H. p alati d u r i, spleet in het harde gehemelte.
H. pe I v in us late ral is, zijdelingse bekkenspleet in de fascia pelvis, boven de arcus
tendineus. H. sac ri I is, heiligbeensspleet,
toegang tot het wervelkanaal tussen de
beide cornua sacralia (zie aid.). H. s e m ilunari 5, halvemaanvormige spleet tussen
de bulla ethmoidalis en de processus uncinatus van het zeefbeen; verbinding tussen de
voorhoofdsholte en de middelste neusgang.
H.spinalis congénitus,vgi.Spina bifida.
H. sptirius canalis FallOpii, = H.
canalis facialis. H. subarcuatu s, een vaatrijke bindweefselstreng beginnende in de
fossa subarcuata als een uitloper van de dura
mater, loopt door het voorste verticale
halve-cirkelvormige kanaal en eindigt bij
het anthrum mastoideum, een weg voor
infectie van het os mastoideum of het middenoor naar de hersenvliezen. H. tend In e u s (a d d u c t o r i u s), peesspleet van het
adductorenkanaal, ni. de ruimte tussen de
mm. adductor longus en magnus ter ene,
en de m. vastus medialis ter andere zijde,
overdekt door de lamina vasto-adductoria.
H. t e n d i n e u s, pezenspleet, in de pezen
van de m. flexor digitorum sublimis, waar de
pezen van de m. flexor profundus doorheen
gaan.
Hiitusbreuk, zie Hernia hiatus oesophagei.
Hibernitie, (Lat. H i b e r n u s, winters) kunstmatige verlaging van de lichaamstemperatuur.
Hiberneirna, een gezwel, dat zich ontwikkelt
uit het bruine vetweefsel, dat bij dieren
aanwezig is gedurende de winterslaap en
soms ook voorkomt bij de menselijke vrucht.
Hidradenitis s. hidrosadenitis (Eapck,
zweet; Ocai)v, klier), zweetklierontsteking.
H. p h leg m o n Os a (vgl. Phlegmone), phlegmoneuse ontsteking, die van 66n of meer
zweetklieren uitgaat. H. d iss emin at a
suppurativa s. destruens, verspreide,
etterige of verwoestende H., = folliclis
(zie ald.).
HidradenOrna, zweetkliergezwel; vgl. Syringocystadenoma; syn. hydrocystadenoma.
Hidreia (Bpwoc, bij Hippocrates, sproeten; s u d a m i n a, B a z i n), zweetblaasjes;
ook, ziekte van Du h r i n g, zie Aanhangsel,
en dermatitis herpetiformis. H. aest i va I i s,
= H. vacciniformis. H. bullOsa, = pemphigus. H. febrilis, = H. facialis. H. Best at iOnis (S m i t h), zie herpes gestationis.
FI, vacciniformis (Bazin), koepelvor-
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mige waterblaasjes, blaasjes op de huid bij
hevige hitte; syn. prurigo aestivalis; vgl.
Hyd r6a.
HidrocystadenOma, = hidradenoma.
HidrocystOma (Robinson, 1884), kleine,
doorschijnende blaasjes in het aangezicht,
vooral bij vrouwen, die vaak aan hitte
blootstaan; zij zijn retentiecysten (zie ald.)
der zweetklieren. H. tuberosum nn u Itipie x, vgl. Lymphangioma tuberosum
multiplex.
Hidrodermia (8ippA, huid, Tom masoli),
afwijkingen der zweetafscheiding.
Hidrosadenitis, zie Hidradenitis.
HidrOsis (A uspitz), 1. keratonose (zie aid.),
veroorzaakt door afwijkingen in de zweetafscheiding, ni. anidrosis, hyperidrosis of
paridrosis (zie aid.). 2. het zweten.
HidrOtica (ni. remedia), zweetdrijvende geneesmiddelen ; syn. diaphoretica, sudorifera.
Hikan (Jap.) een vorm van xerophthalmie (zie
ald.) bij eenzijdig gevoede Japanse kinderen.
Hilifugaal, van de hilus (der longen) of gericht.
Hilus (Lat., voorkomende in de acc. h i I u m,
iets gerings, een klein vlekje aan de holle
rand der bonen), inkerving aan de opperviakte van een klierachtig orgaan, waar de
zenuwen en vaten binnengaan; „navel"
(ook van zaden). H. lienis, miltpoort, navel
van de milt. H. nuclei dent at i, opening
aan de naar het middenvak gekeerde zijde van
de nucleus dentatus (zie aid.). H. pulm on i s, de longpoort, waar de hoofdtakken
der luchtpijp en de grote vaten de long
naar binnen gaan. H. reni s, de nierpoort,
waar de urineleider naar buiten komt, de
nierzenuwen en -vaten naar binnen komen.
H.-p neumonie van Simon = Epituberculose, zie aid. H.-t ekenin g, de viekkige
schaduw van de H. pulm6nis op de
ROntge n-photo. H.-t u be rcul Os e, tuberculose van de lymphklieren aan de H.
pulmonis.
HippanthrOpia (innoc, paard ; liv9.pconoc,
mens), waan van in een paard veranderd
to zijn; vgi. Zoanthropia.
Hippocampus (1,7776xcw-coc, zeepaardje; ook
een mythoiogisch dier), sikkeivormige witte
lijst aan de naar het middenvak gekeerde
wand van de onderste horen van de zijkamer der hersenen; syn. cornu Ammonis.
Hippurie, aanwezigheid van grote hoeveelheden hippuurzuur in de urine.
paard ; o6pdc,
Hippuropathien (trucoc,
staart), ziekten van de cauda equina van het
ruggemerg.
Hippus (trucoc, paard, overdrachtelijk voor
springende beweging), clonische kramp
wor de m, sphincter iridis, zodat de pupil
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afwisselend wijd en nauw wordt. In de
oudheid uitsluitend gebruikt voor nystagmus (aangeboren). Door Mauchard
(1742) het eerst gebruikt voor de pupilclonus en sedert zo gebleven.
Hippuurzuur (het eerst in paardenurine ontdekt; vandaar de naam), = benzoylglycocoll; komt in urine van plantenetende
dieren voor; soms bij de mens.
Hirci(pili) (h i r c u s, oude bok), 1. okselharen.
2. haren aan de oorschelp, vooral aan de
binnenvlakte van de tragus.
Hircismus, onaangename (aan de bok herinnerende) geur van de okselholte.
Hirsauer kuur (naar de plaats, waar zij in een
reeks gevallen is toegepast), behandeling van
parkinsonisme (zie aid.) met grote giften
atropine.
Hirst-techniek, methode voor het titreren
van influenzavirus, gegrond op het feit,
dat dit virus rode bloedlichaampjes aggiutineert.
Hirstities (h i rs u t u s, ruig), zeer ruige beharing, = hypertrichosis. H. faciei, aangeboren (maar niet aitijd biijvende) beharing van het gehele aangezicht of een
groot gedeelte daarvan.
Hirsutismus (A p e rt), bij vrouwen hypertrichOse (zie aid.) van het mannelijke type:
haargroei op armen, dijen, mammae, baard,
snor, neusharen, pubisharen opstijgend in
de linea aiba.
Hirstitus, ruig, ruw, vlokkig; vgl. Cor,
Lingua.
Hirudine (zie Hirudo), de stof in de mondklieren van de bioedzuiger, welke de stolling
van het bioed tegenhoudt.
Hirtido (Lat.), bloedzuiger; syn. sanguisuga
(medicinalis en officinalis).
Hispidus, = hirsutus.
Histamine, een basis in het moederkoorn;
p-H-imidoazol = aethylamine.
Histidine, een aminozuur, dat bij de ontieding
van eiwit door trypsine ontstaat.
Histio- = h i s t o- (i.crriov, zeil en icrrOc,
weefsel), (in samenstellingen) weefsel. Beide
spellingen zijn derhaive goed, maar histois verkieslijk.
Hist(i)oblasten, de celien, waaruit zich de
hist(i)ocyten ontwikkeien.
Hist(i)ocyten, grote phagocyten (zie aid.) met
een kern, afkomstig van het reticulo-endothelium (zie aid.), karakteristiek voor lipogranulomatosis (zie aid.). Syn. Endotheliocyten, histiomonocyten, schuimcellen.
Hist(i)ogeen, van lichaamsweefsels afkomstig ;
vgl. immuniteit.
Hist(i)ogenese, het ontstaan der weefsels.
Hist(i)oled, weefselachtig ; van gezweilen, die
de bouw van een enkelvoudi9 weefsel
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hebben, bijv. fibroma, osteoma; vgl. Organoied, Teratoied; ook histoiede leucocyten,
die welke in bindweefsel voorkomen.
Hist(i)ologie, weefselleer, leer van de fijnere
bouw der weefsels van het lichaam.
Hist(i)olise (X6atc, oplossing), oplossing
van weefsels, door verettering, of het langzamerhand van nature verdwijnen van sommige weefseldelen; bijv. de staart der kikkervisjes, de zwezerik; vgl. Sarcolyse.
Hist(i)otroop, erpinto, wenden), geneesmiddelen, die een bijzondere verwantschap met
een bepaald weefsel bezitten. Vgl. Organotroop.
Histonen, basische eiwitstoffen, die met andere eiwitstoffen gepaard voorkomen in de
bloediichaampjes, zaaddraden, enz.
HIston-proteiden, verbindingen van histonen
met andere stollen, bijv. nucleinezuur. Bestanddeel der celkernen; syn. nucieohistonen.
Histopathologie, de leer der ziekelijke weefseiveranderingen.
Histoplasnisis, ziekte veroorzaakt door een
schimmel, histoplasma capsulatum. Syn.
Reticuloendotheliale cytomycosis.
Histosieten, parasieten in lichaamsweefsels.
Histosipho, bij mijten ogenschijniijk een
sluff, maar inderdaad een buis gevormd uit
necrotisch weefsel van de gastheer met
speeksei van de mijt.
HistothrombIne (N o If), een stof in de weefseivochten, welke de prothrombine van het
bloed, bij aanwezigheid van Ca-ionen, tot
thrombine kan activeren; hetgeen gewoonlijk geschiedt door de zymoplastische stof
der leucocyten (leucothrombine, zie aid.).
Histotripsie (TpEpco, verbrijzelen), weefselverbrijzeling ; syn. ecrasement.
Histortm, ferment door Sch m iede berg,
uit weefsels (nieren, lever en vet) afgescheiden, dat vet en hippuurzuur kan ontleden.
Histrionic palsy (Eng.), verlamming der
mimische aangezichtsspieren, facialisverlamming.
Hobnailliver (Eng., schoennageilever), =
levercirrhose.
Hochbad (D.), kuipbad, waarin het water
boven de schouders komt.
Hochdruckstauung (D.), stuwingsverschijnselen bij hartziekten, ondanks hoge arteriole bloeddruk (S a h I I).
Hochfrequenzstrame, = Teslastromen, zie
Arsonvalisatie.
Hochwertig (D.) (immuunserum) met een
hoog gehalte aan antitoxine.
Hodologie (6865, weg), de leer der geleidingbanen van het centrale zenuwstelsel.
Hog-cholera (Eng.), varkenspest, veroorzaakt
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door bacterien der hog-cholera-groep =
paratyphusgroep.
HiShendiagnostik (D.), zie Segmentdiagnose.
Hi3hiengrau (D., HOh I e; holte, g ra u, grijs),
de grijze stof van de wanden der hersenkamers.
Holistisch, wereldbeschouwing waarbij zowel
aan al het organische als anorganische een
ondergeschikte rol wordt toebedacht ten
bate van het geheel.
Hollandische Sauglingsnahrung (D.), voeding van de zuigeling met karnemelk, waarbij gevoegd is suiker en meel.
Holoacardfacus (oaoq, geheel; Cc privans;
xcxpaicx, hart), vgl. Acardiacus.
Holoblastisch (f3aacrr6c, kiem), benaming
voor eieren, die geheel tot deling overgaan
(R e m a k); vgl. Meroblastisch.
Holocrine klieren (xpiwo, afscheiden), klieren, waarvan de cellen geheel in de klierafscheiding veranderen, bijv. smeerklieren;
tegenstelling van merocrine klieren (zie
a id.).
Holoferment, het ferment in zijn geheel.
Hologamie, copulatie tussen twee gewone
vegetatieve cellen; vgl. Microgamie.
Holorachischisis (Pdcxt,c, ruggegraat; azi.atc,
spiijting), aangeboren spiijting van de gehele ruggegraat.
HolOschisis (axEmic, spiijting), rechtstreekse
kerndeling.
Holotopie (-76noc, piaats), de ligging van een
orgaan ten opzichte van het (gehele) lichaam
(Waideye r); vgl. Syntopie.
HOmilopathie, hOmilophobie (0.1.Lico, verkeren; ncic,D•oc, ziekte; cp6Poc, vrees), zenuwziekte door, resp. vrees voor het verkeer.
Homme aux petits papiers (Fr.), zenuwachtige persoon, die zijn belangrijke en onbelangrijke klachten en vragen nauwgezet op
een papiertje schrijft, als hij de arts moet
raadpiegen.
Homo (Lat.), mens. H. silvestris (Lat.,
woudmens), haarmens. H. heidelberge nsi s, H. neandertalensis, voorhistorische
menselijke geraamten, waarvan gedeelten in
de omgeving van Heidelberg en in het
Neandertal zijn gevonden. H. rhodesie ns i s, soortgelijke beenderen, in Rhodesia
gevonden. H. sapiens (Lat., wijze mens),
wetenschappelijke naam van de soort mens.
Homo- (41.60, gelijk (in samenstellingen),
bijv.: h o m o b lastisc h, ontstaan uit kiemen van dezelfde soort, b.v. erythrocyten
uit erythroblasten; homo ce ntrisch
(x6vrpov, middelpunt), van of naar 66n punt
gericht;homoc-*clisch (x6xXoq, kring), =
isocyclisch, in 66n kring ; homochr6on
(xpOvoq, tijd), = isochroon, geiijktijdig;
homodOnt (oaok, tand), met gelijke tan-
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den (tegenstelling heterodont); h o m om 6 e r, (tLepoc, deel), = uit gelijke delen bestaande; homomOrp h, = met een gelijk
uiterlijk. En de volgende artikelen.
Homoeopathie (6110-Coc — vaak weergegeven met h o m o i o- — gelijksoortig; nc'c,&oc,
aandoening), stelsel van geneeskundige behandeling van H a h n e m a n n, waarvan het
beginsel is, aan de zieke mens siechts middelen to geven, weike bij de gezonde
mens een gelijksoortige aandoening teweegbrengen ais waarvan de zieke lijdt
(„similia similibus curare", het gelijkende
door het gelijkende), en deze middelen dan
meestal in zeer kleine giften, syn. Homoeotherapie; vgl. Allopathie, Isopathie, Potentie.
Homoeoplasie (Taciamo, vormen), vorming
van gezwellen, bestaande uit weefsels, die
in vorm siechts weinig verschillen van
weefsels van het normale organisme; syn.
homologie; tegenstelling : heteroplasie, heterologie; bijv. nw. homoeopiastisch.
Homoeoplisma, bioedplasma (zie aid.), gebezigd voor kweekproeven met levend
weefsei, en afkomstig van dezeifde diersoort, waarvan het weefsei afkomstig is.
Homoeoplastiek (nAcccrnxil, de kunst van
vormen), transpiantatie (zie aid.) van deien
van een organisme op een organisme van
dezeifde soort; vgi. Homoplastiek.
Homoeoplistisch, van gezwellen, die in
bouw overeenkomen met het weefsei, waarop zij groeien.
Homogeen (Otioyevi)c, van dezeifde afkomst),
gelijkmatig, gelijk van aard in al zijn deien.
Homogene bestraling (Dessauer),
geiijkmatige doorstraling van het gehele
lichaam met zeer harde Rontgenbuizen van
grote afstand. H. Licht, 66nkleurig Licht,
dat siechts uit straien van dezeifde golflengte bestaat; vgi. Immersie.
Homogeniseren, een gelijkmatig mengsel
maken, bijv. van de bestanddeien van hetgeen bij het hoesten wordt opgegeven.
Homogentisinezuur, C 21.1 10, = oxy-amandeizuur, een bestanddeei van sterk gekleurde urine; zie Alcaptonurie.
Homoiosmie, ale Osmotische constante.
Homoiotherapie, = homoeopathie.
Homoiotherm, warmbioedig; d.i. een Hoedwarmte bezittend, die binnen bepaalde
grenzen dezeifde biijft; tegenst. heterotherm, of beter, poikilotherm (zie aid.).
Homoiotelop (-767coc, piaats), op dezeifde
piaats.
Homoiotopie, de vorming van een gezwel,
gebouwd ais het weefsei waarin het ontstaat.,
Vgi. Heterotopie.
Homoiotbisch, met het type overeenkomend ; syn. homoloog.
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Homolaterial, aan dezelfde zijde (onjuist gevormd woord); tegenst. contralateraal.
Homoiciog (61/.6Xoyoc), overeenkomstig; ook,
bijeenhorend. In 't bijzonder van Iichaamsdelen, die in ontleedkundig opzicht en ten
opzichte der ontwikkelingsgeschiedenis geIijksoortig zijn, zonder nog altijd voor
dezelfde verrichtingen te dienen, gelijk de
zwemblaas der vissen en de longen der
zoogdieren; vgl. Analoog, Heteroloog, H omologe nieuwvormingen, = homoioplastische nieuwvormingen; vgl. homoeoplasie. H. serum, serum, dat specifiek
werkt tegenover bepaaide bacteridn. H omo log e t wee !Inge n, tweelingpaar binnen een chorion (zie aid.).
Homoniem (61.1.6vvtioc, geiijknamig), geiijknamig, van dezelfde betekenis, aan dezelfde
zijde; bijv. homonieme hemiopie; vgl.
Heteroniem, Hemiopie.
HomonOom (v011oc, wet), 1. van segmenten,
die wat betreft bouw en verrichting gelijksoortig zijn. Vgl. Heteronoom. 2. benaming
van ziekteverschijnselen, welke aan de ziekte
op zichzelf eigen zijn (assymptoom) (H o c h e),
in tegensteiling met randsymptoom.
Homoplastiek,=homoeoplastiek; ook, kunstmatige vervanging van ontbrekende gedeelten door gelijksoortige weefsels; vgl.
Heteroplastiek.
HOmosexueel (Otik, gelijk en Lat. sexu s,
geslacht), geneigd tot gemeenschap met personen van hetzeifde geslacht. is daarbij het
karakter en de persoonlijkheid veranderd in
de richting van de eigenschappen van het
andere geslacht, dan spreekt men bij vrouwen van viraginiteit, bij mannen van effeminatio. Vgi. Urning, Tribade, Amor lesbicus, Bisexueei.
Homotransplantatie, het overbrengen van
huidiappen van de ene mens op de andere.
Voorshands doelloos wegens necrose der
lappen.
Homotropismus ('cOnco, wenden) (R o u x),
wederzijdse aantrekking van geiijksoortige
ceilen.
HomozygOot (uyco-r.6g, aangespannen, verbonden), ontstaande uit de vereniging van
geiijksoortige geslachtscellen; vgl. Heterozygoot.
Honigraatcyste, bestaande uit talioze kleine
iuchthoudende ruimten.
Hook-worm (Eng., haakworm), = mijnworm
(anchylostomum).
Hoorplankje, lijst van woorden, waarvan de
kianken met dezelfde frequentie voorkomen
als in beschaafd Nederiands, voor het onderzoek van het gehoor, met en zonder prothese.
Hordeolum (Lat., verkleinw. v. hordeu m,
geest), etterige ontsteking van haarzak-

Hospitalismus

klieren (klieren van Zeiss) aan de rand
van het oogiid (H. externum), of van een
kiier van Meibom (H. internum); in de
volkstaal „stijg", „strontie".
Horizocardie (A Ivareng a), horizontale ligging van het hart op het middenrif in het
midden van de basis der borstkas, bij vergroting van het hart; vgl. Trochocardie.
Horizontale gang, de wijze van !open bij
het osteomalacische bekken (zie aid.),
waarbij de heupgewrichten dicht bij elkander staan en de iijder een draaiende be': weging beurteiings op eike voet maakt
om het ene been om het andere been te
doen zwenken.
HOrme (Opk, aandrang tot lets), uitdrukking voor de oorsprong der instincten, de
potentieie energie in het ievende protoplasma (Von Monakow).
HormOnen (Opp.cico, aansporen), prikkeiingsstoffen, die in het bloed geraken en dan
andere organen tot hun bijzondere verrichtingen prikkeien (Starlin g) (vgl. Autacoiden). Bijv. n.w. Hormon as I. Een stof,
naar aanleiding van deze opvatting bereid
uit de milt van dieren, die tijdens de spijsvertering zijn gedood, en bestemd om, in
de aderen van een mens gespoten, diens
darmbewegingen (peristaltiek) te bevorderen, heet hormonal (Ziilzer). Horm oonspiegel, zie Spiegel.
Horopter (6poq, grens; Orr*, wie naar
lets uitziet), de gezichtsgrens; de plaats,
waarin ieder punt in de ruimte bevat is, dat
bij een bepaaide stand der ogen als een
punt door beide ogen kan worden gezien
(Aguilonius, 1613).
HorOpteroscOop, toestel tot bepaling van
het lijnhoropterviak (zie Horopter).
Horripilatio (h o r re o, rechtop staan, van
haren ; p i I u s, haar), rifling; ook, cutis
anserina (zie aid.).
Horror autotOxicus (E hrlic h), eigeniijk
het rillen voor, de afkeer van de vorming
van autolysine; het verschijnsel, dat zich gewoonlijk geen autolysinen vormen. In de
geest van de „horror vacu i" der Ouden,
de afkeer van het ledige, het verschijnsel,
dat gassen en vioeistoffen zich naar luchtledige ruimten begeven en die aanvulien.
Hospitaalversterf, ziekte, die door wondbesmetting ontstaat en waarbij de randen
en de verdere omgeving der wonden snel
afsterven, waardoor bloedvergiftiging en
hevige bloedingen kunnen ontstaan; syn.
gangraena s. phagedaena nosocomialis; in
de voor-antiseptische tijd kwam deze ziekte
epidemisch in ziekenhuizen voor.
Hospitalismus, ziekenhuisziekte, schadelijke
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psychische invloed van het verblijf in een
ziekenhuis.
Hospitium (Lat., herberg), ziekenhuis, herstellingsoord.
Hostieschimmel, = bacillus prodigiosus,
door welke de hostie soms rood worth, hetgeen aan een wonder doet denken.
Hottentottenvoorschoot, overmatige groei
der kleine schaamlippen, vooral veel aangetroffen bij Hottentotten en Bosjesmannen.
House-maids knee (Eng., dienstbodenknie),
= bursitis praepatellaris; vgl. Miner's
elbow.
Hr-serum, serum van rhesuspositief bloed met
negatieve rhesusagglutinines (aanvankelijk
St-serum genaamd).
Huid-viltmethode van 1pse n, het meten van
de huidtemperatuur met een thermometer
gestoken tussen de huid en een daarop bevestigde lap vilt.
Humaan (h u m a n u s, menselijk), menselijk,
de mens betreffend, van de mens afkomstig
(tuberkelbacillen, vaccine).
Umero-radiilis, humero-ulnaris, zie Musculus.
umerus (Lat., schouder), het opperarmbeen.
Htimidus (Lat.,) vochtig.
Humor (Lat., vochtigheid), vloeistof, vochtigheid, lichaamsvocht; de oude geneeskunde
onderscheidt vier hoofd-humores: bloed,
witte en zwarte gal, slijm (vgl. Humorale
pathologie). H. a q u e u s, waterachtig vocht,
kamerwater, de vloeistof in de voorste en
achterste oogkamer. H. v it re u s, glasachtig vocht, de vloeistof in de mazen van het
glasachtig lichaam.
Humorale pathologie (Hippocrates, Gale n os), de leer, volgens welke alle ziekten
kunnen worden verklaard uit afwijkingen
in de toestand der lichaamsvochten (vgl.
Humor, Solidaire en Cellulaire pathologie).
Hungerkrawall (D., hongeroproer), toestand
van opwinding door honger, komt voor bij
hypoglycaemie, zie ald.
Hungerpain (Eng.), hongerpijn; de pijn, die
bij zweer van de twaalfvingerige darm
ontstaat, als de maag leeg is (M o y n i h a n).
Hyalinen, ziekelijk veranderde, structuurloze,
sterk lichtbrekende eiwitstoffen.
Hyalien (6ecXtvoc, van glas, doorschijnende
steen), doorschijnend, glasachtig, glazig;
vooral van doorschijnende, sterk lichtbrekende, structuurloze eiwitstoffen. H y aline cylinders, doorschijnende cylinders
(zie aid.) in de urine. H. degene rat i e, h.
ontaarding, verandering van weefsel, thromben (zie ald.), enz. in hyaline stof. Epith eI i aa I hyaline, = colloied (zie aid.). H.
kraak bee n, het gewone kraakbeen met
doorzichtige tussenstof, in tegenstelling
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met vezelkraakbeen. Hyaline n e c r 6 s e, =
coagulatie-necrose; syn. hyalinose.
HyalinOse, 1. hyaline ontaarding; 2. amyloide ontaarding.
Hyalitis, ontsteking van het glasachtig
lichaam (Straub).
Hyaloideus, tot het glasachtig lichaam behorend ; zie Arteria, Membrana.
Hyaloiditis, ontsteking van de buitenste laag
van het glasachtig !ichaam, de zogen. membrana hyaloidea (die echter niet als vlies bestaat) ; ook syn. met hyalitis.
Hyal6ma, = colloied milium (zie ald.).
Hyalonyxis (vigtc, prik), punctie van een
staar van het glasachtig lichaam uit.
Hyaloplisma, 1. helder plasma (zie aid.) met
weinig korreltjes; 2. de buitenste, homogene
laag van het plasma van vele cellen; schorslaag, ectoplasma (0. H e rtw i g); 3. de
plasmatische stof binnen het spongioplasma
(L e y d i g); 4. de homogene bestanddelen
van het cellichaam in tegenstelling van de
korreltjes daarvan.
Hybride (h y b r i d u s, bastaard), 1. bastaard.
2. gemengd, samengesteld (van een ziektebeeld).
Hybriditie, kruising.
Hydantoine, = glycocolzuur.
HydatidenmOla, = blaasmola; zie Mola.
Hydatidocephalus, draaiziekte van het schaap
(door hydatiden in de hersenen veroorzaakt).
Hjfdatis (68orci,c, waterdroppel, waterblaas,
meerv. hydatides), 1. (in de ontleedkunde),
kleine lichaampjes in de vorm van een
blaasje (rudimentaire aanhangsels aan de
kop van de bijbal). 2. (in de ziektekunde),
blaasworm, echinococcus. H yd at id e n-g ez we I, gezwel van echinococcusblazen. H yd at id enschwir re n (D.), hydatidentrillen
het snorrend gevoel bij het kloppen met de
vlakke hand op een gespannen echinococcusblaas, vooral als deze vele dochterblazen bevat (Piolly en Briancon).
Hydraemie (ockm, bloed), verhoogd gehalte
van het bloed aan water, bij vermindering
van de vaste bestanddelen.
HydragOga (Ocywy6c, aanbrengend) (nl. remedia), middelen, die de afscheiding van water
met het zweet, de urine, de ontlasting
bevorderen (dus diaphoretica, diuretica,
laxantia).
Hydrimnion (ay.viov, lamsvlies, het binnenste eivlies), overmatige vorming van vruchtwater in de amnionzak.
Hydrargtria (68pecpyupoc, kwikzilver; eigenl. vloeibaar zilver), huiduitslag, door het
gebruik van kwikzilver veroorzaakt; meestal
eczema mercuriale.
HydrargyrOsis, kwikzilverziekte; ziekelijke
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verschijnselen ten gevolge van het gebruik
van kwikzilver; syn. mercurialismus.
Hydrarthron (6&*, water; dpapov, gewricht), gewrichtswaterzucht; weiachtige
vochtuitstorting in een gewricht; syn. hydrops articularis chronicus.
Hydrirthros, hydrarthrus, = hydrarthron.
Hydratitie-coefficient, bedrag van de vorming van hydraten uit anhydriden.
Hydraulische zwelling, intercellulaire drenking van weefsels met sereus of fibrineus
vocht, gelijk een spons zich met vocht
drenkt;vgi.Spongiosis(Unna).
Hydr(o)encephalocele, vgl. Encephalocele.
Hydrencephaloied, zie Hydrocephaloied.
Hydriatrie, hydriitrisch (iccrpeicc, de geneeskunst), = hydrotherapie, hydrotherapeutisch.
Hydr6a, = hidroa.
Hydrobilirubine, reductieproduct van bilirubine, waarschijnlijk hetzelfde als urobiline.
Hydrocarbonismus, vergiftiging met koolwate rstofg as.
Hydrocardie, = hydropericardium.
Hydrocele (x-i)Xli, breuk), waterbreuk, ophoping van vloeistof in de tunica vaginalis
(schederok) van de zaadbal (H. testis)
en van de zaadstreng (H. funiculi spe rm it i ci). Gewoonlijk verstaat men daaronder de chronische sereuse vorm;
syn. vaginitis serosa. Er is evenwel ook
een plastische vorm (H. p list' ca) met
vorming van bindweefsel en verdikking
van de schederok, soms met vormverandering (H. defOrmans), met vorming van
vergroeiingen (H. ad haesi va), bloeding
(H. haemorrhigica), ettering (H. exsudativa (Kocher). Bij de sereuse
vorm te onderscheiden: H. co m m ü n icans, als de vochtzak met de buikholte
in verbinding staat, H. unilocu liris,
bi I oc ularis (hydrocele en bissac), m u It ilocu la r i s, naar gelang zij uit een, twee
of meer cysten bestaat. H. co mpli cat a,
als naast de H. nog een breuk bestaat, H.
herniiiis, als zich in de breukzak een
belangrijke hoeveelheid vocht ophoopt. H.
co I I i, branchiogene — van een kieuwspleet
afkomstige — cyste met weiachtige inhoud
aan de hats. H. fe m i nae, gezwel in een
schaamlip door vochtuitstorting in de bij
de vrouw zelden aanwezige processus
vaginalis peritonei, als deze met de binnenste liesring is vergroeid (H. I i g am én t i r ot 6 n d i), of door ophoping van
vloeistof tussen de twee bladen van het
celweefsel der grote schaamlip. H. s p inalis, = spina bifida.
Hydrocephalocele, cephalocele (zie aid.),
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waarbij het gezwel ook vloeistof bevat; syn.
hydrencephalocele.
Hydrocephaloied (vgl. Hydrocephalus; etaoc,
gelijkenis), groep van hersenverschijnselen
bij uitputtende maag- en darmziekten der
zuigeiingen, ten gevolge van stoornissen
in de bloedsomloop in de hersenen, waarbij
oedema de hersenvliezen en transsudatie
in de hersenkamers ontstaat.
Hydrocephalus (xspcxXii, hoofd), waterhoofd,
ziekelijke vermeerdering van het vocht in
de hersenkamers (H. i nternus s. ve r us
s. ventricu lids) of in de ruimte onder
de arachnoidea (H. exte rn us). De H. internus is Of aangeboren (H. con g en i t us)
bij aangeboren syphilis, Of ontstaat na de
geboorte (H. a c q u is i t u s), bijv. bij rachitis.
H. a c Cat u s, verouderde uitdrukking voor
acute hersenvliesontsteking. H. h e r n i 6s u s, = encephalocele.
Hydrocholecystitis, = hydrops vesicae felleae.
Hydrocolpocele, uitpuiling van de achterwand der schede naar voren ten gevolge
van de aanwezigheid van vloeistof in de
buikholte.
HydrocOnion (xovi,co, met lets bestuiven),
„waterverstuiver", inhalatietoestel van J.
Bergson (1863).
Hydrocyanismus, vergiftiging door blauwzuur (cyaanwaterstof, vroeger hydrocyaan).
(Hydro)electrisch bad, bad, waarin het
lichaam electriciteit wordt toegevoerd door
plaatsing van electroden in het badwater.
Hydrofêre (Fr.), stuifbad, overgieting met
fijn verstoven water.
Hydrogel, de gel (zie ald.) van een hydrocol
(zie aid.).
Hydrolabiliteit, (zie Labiei), veranderiijkheld
van het gehaite der weefsels aan water.
Hydrolise, enzym, dat splitsingen teweegbrengt van samengestelde verbindingen,
onder binding van water; syn. hydrolytisch enzym.
Hydrolttisch ferment, ferment dat h yd ro13'r s e (spiitsing van samengestelde organische
molecuien onder binding van water) teweegbrengt; hiertoe behoren de meeste diet-lijke fermenten.
Hydromanie, ziekelijke zucht om zich in het
water te werpen.
Hydromeningitis (Irrivr.y, vlies), ontsteking
van de membrana elastica posterior corneae (membrana Descemeti); syn. descemetitis. Verouderd begrip.
Hydromeningocele, vgl. Encephalocele.
Hydrometra (rircpcc, baarmoeder), ophoping
van weiachtige of siijmige vloeistof in de
baarmoeder bij atresia uteri (zie aid.).
HydrOmphalus (61.tcpc0v6c, navel), naveiwater-
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gezwel, uitpuiling van de navel bij bulkwaterzucht.
Hydromyelie, hydrorrhachis interna.
Hydromyelocele (tweA65, (rugge-) merg);
vgl. Hydrencephalocele, Hydromeningocele,
Myelocystocele, Spina bifida.
Hydrom#elus, aangeboren verwijding van
het centrale kanaal van het ruggemerg door
waterzucht; syn. hydrorrhachis interna.
HydronephrOsis (vecpp6c, nier), waternier,
verwijding van het nierbekken en gewoonlijk
ook van de urineleider, en schrompeling
van het nierweefsel, waardoor de nier in
een met water gevulde zak verandert;
gevolg van belemmering der afvloeiing van
de urine. Is deze belemmering volkomen,
dan spreekt men van g es I ote n H., anders
van open H. H. intermittens, tussenpozende waternier, bij telkens weder voorbijgaande verstopping of knikking van de
urineleider. H. perirenalis, watergezwel
rondom de nier, ophoping van vocht tussen
het nieromhulsel en de nier.
Hydroparesie (Fr.), „watertraagheid", =
myxoedema (zie ald.).
Hydropathie, verkeerde uitdrukking voor
hydrotherapie. Hyd ro pit h isch verb a n d, vochtig verband ; zie Priessn it z,
Aanhangsel.
Hydropericirdium (nepE, rondom; xacp8ioc,
hart), ophoping van weiachtig vocht in het
hartezakje; syn. hydrocardie, hydrops pericardii.
Hydrophiel, water opzuigend, bijv. van gags.
In de chemie: wat een emuisie van vet in
water bevordert, b.v. lecithine is hydrophiel.
Vgl. Hydrophobie.
Hydrophobie (cp6poc, vrees), watervrees,
angst, die voor het drinken, slikken en
ten slotte voor het zien van glimmende
voorwerpen ontstaat bij hondsdoiheid,
aithans bij de mens, niet bij de hond; ook
bij tetanus en hysterie, doordat het slikken
met pijnlijke krampen gepaard gaat. In de
chemie: het ontmengen van een emuisie
van vet in water bevorderend, b.v. cholesterine is hydrophoob. Vgl. Hydrophiel.
Hydrophthilmion (6cp,accX1.60, oude benaming voor de blauwe, zuchtige kringen
om de ogen van verzwakte personen.
Hydrophthalmus, waterzucht van het oog,
vergroting van het oog bij kinderen door
vermeerdering van de vloeibare inhoud
bij glaucoma infantile, buphthaimos.
HydrOpica (ni. remedia), = antihydropica.
HydrOpisch, betrekking hebbende op waterzucht. Hydropische degeneratie,
ontaarding van het protoplasma (zie aid.) met
vorming van holten met vocht gevuid,
(vacuola).
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Hydropneumopericardium, aanwezigheid
van vocht en gas in het hartezakje.
HydropneumothOrax,aanwezigheid van weiachtig vocht en lucht in de borstvliesholte.
Hydrops (58pc4), waterzucht, ophoping van
weiachtig vocht in lichaamsholten (vgl.
Ascites, Hydrothorax) en in het onderhuids
celweefsel (H. an asirca); ontstaat door belemmering in de afvloeiing van het vocht
(m echanische H.) of door verandering
in de samenstelling van het bioed (d yscris ische H.) of door beide oorzaken to
zamen. H. adiposus (Qu i ncke), vettige
waterzucht, bijmenging aan de vloeistof
van vet uit uiteengevallen cellen; bij kanker of tuberculose van het buikvlies; syn.
H. chylosus. H. articulorum intermitt e ns, = H. hypOstrophus. H. ast h m aticu s, vgl. Beriberi. H. chylosus, = H.
adiposus. H. ex vac u o, ophoping van
vocht in gesloten holten met stijve wanden
(de schedelholte bijv.) waarvan de gewone
inhoud bijna verdwenen is (hydrocephalus,
enz.). H. gravitativus (gravititio,
zwaartekracht), waterzucht van de benen
door aanhoudend staan of zitten, vooral
bij bloedarmoede en hartzwakte. H. h yp 6 s t r o p h u s (un66-rpopoq, terugkerend),
telkens terugkerende zwelling van de
huid, de siijmvliezen en andere delen bij
zenuwachtige personen (angioneurotisch oedeem, Schlesinger). Hiertoe behoort
Quincke's „acuut omgrensd huidoedema"
en H. articulorum intermittens, die vooral
het kniegewricht treft. H. h ystericus, =
H.spasticus. H. intercus (intercutem,
tussen de huid), = H. anasarca. H. m en i n g e u 5, vgl. Hydrocephalus externus. H.
oculi, = hydrophthalmus. H. paralytic u s, waterzucht in verlamde ledematen
door het ontbreken van de werking der
spieren op de vochtbeweging. H. peri ci rd i i, vgl. Hydropericardium. H. renalis
(re n, nier), waterzucht ten gevolge van
nierziekten. H. re n u m cysticus, vgl.
Ren cysticus. H. sacci lac rimilis (A n e I),
verwijding van de traanzak. H. scarl at inOsus (vgl. Scarlatina), waterzucht na roodvonk. H. s p is t ic us = H. hystericus; syn.
oedema nervosum. H. ten d ovag i na I is,
vgl. Tendovaginitis serosa. H. unive rsi I i s
foet u s, een zware vorm van morbus haemoiyticus foetalis. H. vaginae nervi
Optic i, waterzucht van de schede der gezichtszenuw. H. v es 1 cae felleae, hydrops
der galblaas; ophoping van weiachtige,
slijmige, ongekieurde vloeistof in de galblaas bij afsluiting van de ductus cysticus.
HydrOpsia sptiria (s p u r i u s, onecht), zakwaterzucht, onechte waterzucht; ontstaat

Hydropyrexie

--'239 —

door afsluiting van uitlozingsbuizen (vgl.
Hydronephrosis, Hydrops vesicae felleae),
ook H. tubarum (van de baarmoedertrompetten), H. processus vermiformis (van het
wormvormig aanhangsel), enz.
Hydropyrexie, (vgl. Pyrexie), verwekking
van hoge lichaamstemperatuur door hete
baden, ter behandeling van dementia paralytica enz. Vgl. Pyreto-therapie.
HydrOrrhachis (gxt,q, ruggegraat), ophoping van vloeistof in het wervelkanaal. H.
ext e r n a, ophoping van vloeistof onder de
arachnoidea (zie aid.) van het ruggemerg.
H. i n co lumis (Lat., ongedeerd) s. s acrilis congenita, H. zonder spleet in
de wervels, waarbij de ruggemergsvliezen
in de heup- of heiligbeensstreek als een
zwelling onder de huid te voorschijn komen.
H. d e h is ce ns (d e h is ce re, gespleten
zijn), = spina bifida (zie aid.). H. intern a,
vgi. Hydromyelus.
HydrorrhOea (68pOppota), waterloop, waterige afscheiding. H. gravidiru m, watervioed in de zwangerschap, onderscheiden
in 1. H. g. deciduali s, chronische ontsteking der decidua met bijzonder sterke
afscheiding van geel, weiachtig, soms bloedig gekieurd vocht tussen de decidua
en het chorion, dat van tijd tot tijd door de
decidua reflexa heenbreekt en uitgestoten
wordt; syn. endometritis decidualis catarrhalis; en 2. H. g. amnia.li s, vochtverlies uit het geopende amnion bij extramembraneuse (zie aid.) zwangerschap. H.
nasalis, vgl. Rhinorrhoea.
Hydrosadenitis, vgi. Hidradenitis.
Hydrosilpinx (0.Ockay, trompet), ophoping
van vloeistof in de afgesloten baarmoedertrompetten; vgl. Hydrops tubarum.
Hydrosirca, = anarsarca.
Hydros61, colioidaie opiossing in water.
Hydrotherapie (OspocneEoc, behandeling, bediening), aanwending van water tot geneeskundige doeleinden; syn. hydriatrie
en hydropathie.
Hydrothionaemie (5awp, water; ,adov, zwavel; act(Ice, bloed), vergiftigingstoestand door
opname van zwavelwaterstof in het bloed;
vgl. Sulfhaemoglobinurie.
Hydrothionurie (o5p66), wateren), ontwikkeling van zwavelwaterstof in de urine uit
organische zwavel onder de invloed van
zekere bacterien; bijv. bij ernstige blaasontsteking.
HydrothOrax 0.44, borstkas), borstwaterzucht, borstvlieswaterzucht; ophoping
van vocht in een of beide borstholten bij
aigemene waterzucht; soms door samendrukking in het bovenste gedeeite van de
ductus thoracicus.

Himen

Hydrotimetrie (rtu.1), schatting; het zou
eigenlijk hydrotimemetrie moeten zijn), bepaling van de betekenis van water als drinkwater of voor de nijverheid.
Hydrotitis, ophoping ener slijmig-waterige
vloeistof in het middenoor; vgl. Otitis.
Hydrotomie (in de ontleedkunde) het inspuiten van water onder hoge druk in
de siagaderen om deze gemakkelijker te
kunnen uitpraepareren; het water dringt
door de vaatwanden heen en drenkt de
weefsels, die daardoor duideiijker van elkander kunnen worden onderscheiden.
Hydrotropie, de eigenschap van sommige
zouten, die vrijwel onopiosbaar zijn in water,
om betrekkeiijk gemakkeiijk op te lossen in
waterige oplossingen van andere zouten.
Hydrurfe (oUp6o), wateren), verhoogd watergehalte van de urine; soms ten onrechte
gebezigd voor diabetes insipidus en polyurie.
HygiedOrische stralen (6yLeicc, gezondheid;
86pov, gave), gezondheid schenkende stralen; benaming voor ultraviolette stralen
van 290-310 11E1 goiflengte, weike de
rhachitis tegengaan; syn. Dorno-stralen.
Hygiene (Fr., hygiene van 6yteLv6c, hellzaam), gezondheidsleer, de leer van wat bevorderlijk is voor de gezondheid van de bevolking (openbare h.) en van de afzonderlijke
personen (private h.); rashygiene is de studie
van de gezondheidsomstandigheden bij verschillende rassen.
Hygrodermie (Oypbc, vochtig; UN/a, huid),
vgl. Serodermatose.
HygrOma, watergezwel, cyste met waterige
inhoud; meestal hydrops van een slijmbeurs of peesschede. H. carpale, ophoping van vocht in de peesscheden der
vingerbuigers ter hoogte van het handgewricht; vgl. Zwergsackhygrom. H. co I li
cyrsticu m, cystische verwijdingen van de
lymphvaten, ontstaan uit embryonale kieuwspleten. H. p rae p at ella re, chronisch
of acuut hygroma van de siijmbeurs voor
de knieschijf; syn. bursitis praepatellaris,
hydrops bursae praepatellaris, „housemaid'sknee".
Hygroscopisch (axoneco, naar iets uitzien),
stoffen, die de eigenschap hebben, uit de
lucht waterdamp op te nemen en te verdichten.
Hymen (utthvtov, viiesje), maagdevlies, een
plooi van het slijmvlies, die van de randen
van de ingang der schede uitgaat en deze
ten dale (soms geheel, zie H. imperforatus)
afsluit. H. an n u lari s, ringvormig. H. crib rifOrm is, zeefvormig H., met vele kleine
openingen. H. dent it u s, getand H., met
een getande vrije rand. H. fi mbri at u s,
H. met franje of slippen aan de vrije rand.
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H. i m pe rfo rat us, ondoorboord, zonder
opening; syn. atresia vaginalis. H. se m ilunaris, halvemaanvormig H., aan de
achterste heeft van de ingang der schede
vastgehecht; meest voorkomende vorm. H.
se pt us (septum, tussenwand), H. met
twee, door een van voren naar achteren
lopende strook gescheiden openingen. Vgi.
Carunculae myrtiformes.
Hymenile atresie vgl. Gynatresie.
HymenOlepis dimintita en nana (Xentc,
schub, schil), tegenwoordige namen voor
taenia minima en nana, zie aid.
HymenOpterismus, vergiftiging door de
steek van viiesvieugeiige insecten (hymenoptera).
Hyo-, wijst als voorvoegsel op een betrekking
tot het os hyoideum (tongbeen); vgl. Muscuius hyo-giossus, hyo-pharyngeus, enz.
Hyoideus (1%, varken; eigenl. varkensachtig;
verder: wat de vorm van een varkenssnuit heeft, op de letter Y gelijkt), wat tot
het tongbeen, os hyoideum s. hyoides, behoort.
Hyomandibulare (sc. os), het bovenste gedeelte van de kraakbenige boog van het
tong been.
Hyothyreotomie, = pharyngotomia subhyoidea.
Hyp-, zie Hypo-.
Hypaciditeit, = subaciditeit (betere uitdrukking).
Hypactisis (cbcoOco, horen), verzwakking van
het gehoor door verminderde prikkelbaarheid van de gehoorzenuw.
Hypaesthesie Ono, onder; octa9-iatc, gevoel, vermindering van de gevoeligheid,
voornl. van het tastgevoel.
HypalbuminOse (al bumen, eiwit), vermindering van het gehalte aan eiwit van het
bloedplasma, bij verhoogd gehalte aan
zouten en water; bij inanitie (zie aid.) en
albuminurie. Syn. Hypalbuminaemie. Vgl.
Hydraemie, Hypinose.
Hypalgesie (ciilyoc, pijn), vermindering van
het pijngevoel.
Hypazoturie, vermindering van de stikstofafscheiding in de urine.
Hyper- Pip, over, boven), als voorvoegsel
ter versterking van het grondbegrip van
het woord, ter aanduiding van een overmaat; vgl. Hypo-, Super-, An-.
HyperacanthOsis (vgl. Acanthosis), huidziekte, die op abnormale woekering van
de stekeliaag der huid berust, bijv. wratten of condylomata (A uspitz).
Hyperaciditeit, verhoogd gehalte aan zuur,
in 't bijzonder van het maagsap; betere
uitdrukkingen zijn: hyperchloorhydrie, per-
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aciditeit; vgi. Hypersecretie, Gastrorrhoea
acida.
Hyperactisis (CotoOco, horen), ongewone fijnheid van gehoor voor muzikale tonen, vooral
voor de lagere, als verschijnsel van zenuwziekten (hysterie) of van verlamming van
de m. stapedius bij facialisverlamming, waardoor de m. tensor tympani de overhand
verkrijgt (Landouzy); syn. Oxyakoia. H.
Willisi i, afwijking, die hierin bestaat, dat
tijdens groot geraas het gehoor het scherpst
is.
Hyperaemia (ocit/a, bloed), bloedsaandrang,
vermeerdering van het bloed in een orgaan
of in een gedeelte van het lichaam. H.
act i v a s. arteriiii s, vermeerderde toevloed van slagaderiijk bloed; syn. congestio, fiuxio, orgasmus, turgor. H. collate ra I is, zijdelingse bloedsaandrang, verhoging van de toevoer van bloed door
een hindernis in een naburig stroomgebied.
H. vencisa s. passiva s. mechinica,
aderiijke bloedstuwing (statis) door hindernis in de afvioeiing, hetzij door plaatseiijke weerstanden, hetzij door verminderde
stuwkracht van het hart.
Hyperaerfe (eci)p, iucht), de opblazing der
longen bij verdronkenen (C as pe r).
Hyperaesthesfe (octaNatc, gevoel), versterking der gewaarwordingen, misschien
toe te schrijven aan een verhoogde prikkelbaarheid der zenuwcentra ; ook in de zin
van psychische overgevoeligheid; vgl. Psychosensorisch. H y p e r a e s t h é s i a actist i c a, = hyperacusis. H. g u st at 6 r i a
(g ustu s, smaak), hypergeusie. H. o I f a ctOria (o I e o, ruiken ; fa c i o, maken, doen),
= hyperosmie. H. ocu 'iris (6 culu s, oog),
overgevoeligheid van het oog, waardoor
een niet overdreven veriichting pijn veroorzaakt; vgl. Photophobia.
HyperalbuminOse (a I b u m e n, eiwit), verhoging van het gehalte van het bloedplasma aan eiwit.
Hyperalgesie (aXyoq, pijn), verhoogde gevoeligheid voor pijn.
Hyperaphrodisie (Cppoaiatoq, het mingenot betreffend) abnormale verhoging van
de geslachtsdrift; vgl. Satyriasis.
HyperbOlische glazen, brilleglazen, die zó
geslepen zijn, dat de dwarse doorsnede
door een hyperbool begrensd wordt.
Hyperboulie (Fr. van 3ook:, wil), ziekelijke
aandrang tot daden.
Hypercalcaemie, verhoogd kalkgehalte van
het bloed.
Hypercapnie, te veel aan gebonden koolzuur in het bloed; vgl. Eucapnie.
Hypercatharsis (xcWocpat.q, reiniging), overmatige werking van purgeermiddelen.
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Hyperchamaerrhien, in de anthropologie:
in het bezit van een zeer lage neus.
Hyperchloorhydrie, verhoogd gehalte (van
het maagsap), aan zoutzuur.
Hypercholie ()cal) , gal), overmatige galvorming.
Hyperchondroplasie = arachnodactylie.
Hyperchromitisch (nl. kerndeling) met vermeerdering van chromosomen; tegenstelling van hypochromatisch.
HyperchromatOsis, hyperchromie, 1. Vermeerderde pigmentvorming, bijv. in de
huid (A u s pitz); vgl. Chromodermatose;
2. verhoogd gehalte van de rode bloedcellen aan haemoglobine bij pernicieuse
anaemie.
Hypercrinie (onjuiste vorm), hypercrisis
(xpEvco, afscheiden), abnormaal verhoogde
afscheiding; syn. hypersecretie.
Hypercrisie, overmatig sterke afscheiding;
vgl. Hypercrinie.
Hyperdactylie (8ixTuXog, vinger), misvorming, bestaande uit de aanwezigheid van
overtollige vingers, gewoonlijk aan de handen en dan meestal aan de pink.
Hyperdynimia (86vcy.c.q, kracht), overmatige
kracht. H. uteri, overmatig sterke weeen.
Hyperemesis (gii.eacc, braking), overmatige
brakingen. H. g ravidaru nn, hardnekkige
brakingen bij zwangere vrouwen. H. l a ct en ti u m (Iacteo, zuigen), onophoudelijke
brakingen van zuigelingen bij aangeboren
pylorusvernauwing (zie aid.) (H. Schmid t).
Hyperergische reactie (gpyov, werk, werking ; zie Ailergisch), het verschijnsel van
„overdreven werking" bij herinenting, ni.
dat de areola zich vroeger vertoont dan bij
vaccinatie, door de aanwezigheid van verweerstoffen ten gevolge der vaccinatie (V.
Pirquet).
Hyperesophorie, neiging van het oog om
naar boven en neuswaarts af te wijken.
HypereurytrOop, in de anthropologie: met
een zeer breed voorhoofd.
Hyperexophorie, neiging van het oog om
naar boven en siaapwaarts af te wijken.
Hyperextensie (e xt ensi o, uitrekking) overmatige strekking, met het doel verkromt', ming van een lid te genezen of een ontwrichting te herstellen.
Hyperextensio uteri g r a v i d i, overmatige
rekking van de baarmoeder door tweelingen, dwarsiigging of hydramnion.
Hyperfolliculinaemie, te veel folliculine (zie
aid.) in het bioed, met remmende werking
op de hypophysis cerebri.
Hyperfolliculinisme, afscheiding van te veel
follikelrijpingshormoon door de hypophysis
cerebri.

HyperlordOsis

Hyperfunctie, overmatige werkzaamheid van
een orgaan.
Hypergammaglobulinaemie, overmaat van
gammagiobuline in het bioed.
Hypergenitalismus, overmatige of vroegtijdige ontwikkeling van de gesiachtsklieren
en secundaire gesiachtskenmerken.
Hypergeusie (yei5aLq, smaak), overmatig
fijne smaak; syn. hyperaesthesia gustatoria.
Hypergisch, met verminderde allergische
reactie.
Hyperglobulie (g I o b u I u s, bolietje), vermeerdering der rode bloedlichaampjes;
vgl. Poiycythaemie, Polyglobulie, Hypertonia polycythaemica.
Hyperglykaemie, vermeerdering van het gehalte van de bloedwei aan suiker.
Hyperhedonie (118ov), lust), verhoogd gevoel van wellust; tegensteiling van hyphedonie.
Hyper(h)idrOsis (i8p6o, zweten), overmatige
zweetafscheiding.
Hyperiasie (ioccnq, genezing), (D., Ueberheilung, Ostwa I d 1926), te sterke productie
van antistoffen.
HyperinOsis (tg, gen. iv6c, pees; hier: veze!stof), verhoging van het gehalte van het
bioed aan vezelstof (fibrine); tegenstelling
van hypinosis.
Hyperinsulinismus, te sterke inwendige afscheiding van insuline, met hypogiykaemie
(zie aid.), bij gezwellen der aivleeskiier.
Hyperinvoltitio uteri, overmatige slinking
van de baarmoeder na de bevalling.
HyperkeratOsis, zeer sterke verhoorning van
de opperhuid. H. lacuniris phaqngis
(S iebenman n), verhoging van piekken
van het epithelium in de keelholte. H.
universilis congenita, algemene verhoorning van de huid van pasgeboren kinderen; heeft na weinige dagen de dood
ten gevolge; zie Ichthyosis.
Hyperkinesis (xWvrt,q, beweging), ziekelijke
verhoging van de spierwerkzaamheid, van
centrale oorsprong (vgi. Psychomotorisch),
motorische prikkelingstoestand, kramp, veel
voorkomende bij of na encephalitis epidemica; vgi. Amyostatisch symptomencompiex.
H. cord i s, hartkloppingen. H. laryrn g is,
--: laryngospasmus (zie aid.).
HyperleucocytOsis (vgl. Leucocytosis), sterke
vermeerdering van de witte bloedlichaampjes.
Hyperlipaemie, overmaat van vet in het
bioed.
Hyperlipochromaemie, te hoog gehalte van
het bioed aan lipochroom (zie aid.).
Hyperlipoidaemie, overmaat van lipoiden
in het bioed.
HyperlordOsis, zeer sterke lordosis (zie aid.)
16
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Hypermastie (tucaT6c, borst), vermeerdering
van het aantal borstklieren; syn. polymastie.
HypermenorrhOea (vgl. Menorrhoea), overmatige menstruatie.
HypermetamorphOse (1./zroct.2.6pcpcomq, gedaanteverwisseling) (N euman n), is de aandrang, die bij sommige geesteszieken bestaat, om op alle zintuigelijke indrukken
de aandacht te vestigen.
Hypermetrie, overdreven en snelle bewegingen door onjuiste coOrdinatie, waardoor
men het doel voorbij schiet.
Hypermetropie (inreplikrpoc, overmatig; est p,
het zien), oververziendheid; de brekingstoestand van een oog, waarvan de as te
kort of de breking uit anderen hoofde te
zwak is. T ot a I e H. is de graad van H.,
die blijkt te bestaan nadat de ciliairspier
door atropine verlamd is; M an i fest e H.
is de H., die door bolle glazen kan,.worden
gecorrigeerd zonder gebruik van atropine;
L at ente H., het deel der (totale) H.,
dat door de tonus van de ciliairspier verborgen blijft; syn. hyperopie.
HypermetrOpisch astigmatisme, astigmatisme (zie aid.), waarbij de brekingstoestand
in een meridiaan hypermetropisch, in de
andere emmetropisch of lichter hypermetropisch is.
Hypermimie (vgl. Mimisch), verhoogde beweegiijkheid der geiaatstrekken bij het
spreken, bij pseudobulbaire veriamming.
Hypermnesie (gevormd naar anaiogie van
cipmaioc, zie Amnesie), abnormal versterking van het herinneringsvermogen,
zodat de herinneringsbeelden met grote
scherpte snel achtereikander opkomen.
Hypermotiliteit, abnormaai sterk bewegingsvermogen.
Hypernephrogeen, ontstaan uit de bijnier.
HypernephrOma (vecpp6c, nier), 1. peritheiioma (uit de schors voortkomend gezwel)
van de bijnieren; syn. struma suprarenaiis, gezwel van Grawitz. Thans beschouwt men dit gezwel niet meer ais hypernephrogeen maar ais nephrogeen. 2. een gezwel van de nier, dat zich ontwikkeit uit
bijnierweefsel, dat zich (abnormaai) in de
nier bevindt.
Hyperodontie, het bezit van overtollige
tanden.
Hyperonychie, hyperonychOsis (Ov4 nagel), overmatige groei en verdikking der
nagels.
Hyperopie = hypermetropie.
Hyperorexie (Op4K, de lust, het verlangen),
overmatige eetlust, geeuwhonger; vgl.
Boulimie, Gastralgokenosis, Polyphagie, Fames caning.

Hyperpyrexie

Hyperosmie (Oak, reuk), abnormaai fijne
reukzin.
HyperostOsis (Oo-r6ov, been), diffuse verdikking van een been; vgl. Exostosis (plaatselijke verdikking van een been) en HypostOsis.
Hyperoxie, verhoogd gehaite aan zuurstof
(oxygenium).
HyperparathyreOsis, stoornissen door overmatige werking der epitheliumlichaampjes
(zie aid.).
Hyperpathie, overgevoeligheid voor pijniijke
prikkels.
Hyperpepsie (7r4tc, spijsvertering), sterke
afscheiding van maagsap of van pepsine.
Hyperphalangie (cpcicAcey, geleding), te grote
lengte van een of meer vinger- of teenkootjes, waarbij het aantal der kootjes te
klein kan zijn; of wel, aanwezigheid van
te veel kootjes.
Hyperphorie, vgl. Heterophorie.
Hyperpiesia (Eng. van nieat,q, drukking),
lichaamstoestand, waarvan de eerste en
voornaamste uiting is:
Hyperpiesis, verhoogde bioeddruk (A (butt); bijv. nw. hyperpietisch.
Hyperpinealismus, stoornissen door te
sterke werking van de pijnappelkiier (glandula pinealis).
Hyperpituitarismus, stoornissen ten gevoige
van vergroting of versterkte inwendige
afscheiding van de hypophysis cerebri (glandula pituitaria).
H yperplasie (macaw, vormen), vergroting
van een orgaan (zie aid.), waarbij de weefsel-elementen vermeerderd zijn (V i rchow);
vgl. Hypertrophie. H. g I an dularis c5rstica, hyperplasie van het ovarium met de
vorming van cystes. Bijv. nw. Hyperplastisch.
Hyperpnciea (gevormd naar anaiogie bijv. van
86mrvota, slecht ademhalen, afgeleid van
Kanvooc), vermeerderde ademhaiing (Von
Basch).
Hyperpresbyopie, slecht synoniem voor hypermetropie.
Hyperprosexie, ziekelijk toegenomen aandacht, bijv. bij manie; vgl. Aprosexie.
Hyperproteinaemie, te veel proteine in het
bloed.
Hyperpselaphesie (Way-rlalc, het betasten),
verfijning van de tastzin, in 't bijzonder
het dubbel voeien (poiyaesthesie) van voorwerpen, die op de huid zijn gepiaatst. Vgl.
ook Haphalgesie.
Hyperpyremia (Eng., uit Griekse bestanddelen gevormd), teveel aan niet geoxydeerde, koolzuur bevattende stoffen in het
bloed.
Hyperpyrexie (Trups-76q, koorts), buitengewoon hoge graad (van de lichaamswarmte),
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boven 42°; het bijv. nw. is hyperpyr et i s ch.
HypersarcOsis (adcg, vlees), overmatige
vorming van granulaties; ook gebezigd voor
overmatige groei der spieren en voor elephantiasis; vgl. Granulationes fungosae.
Hypersecretie (s e c r e t io, afscheiding), vgl.
Hypercrinie; vooral voor overmatige afscheiding van maagsap gebezigd.
Hypersegmentitie, het voorhanden zijn in
het bloed van een groot aantal leucocyten
met gesegmenteerde kernen.
Hypersomie (a6v..oc, lichaam), reuzengroei.
Hypersplenfe (arailv, milt), overmatige miltfunctie.
HypersteatOsis (crtiocp, gen. aTeccroc, vet),
overmatige afscheiding van huidsmeer; vgl.
Steatosis.
Hypersthenie, tegenstelling van asthenie,
(zie aid.).
Hypersthenurie (cr,Divoc, kracht; oiSpov,
urine), toestand der nieren, waarbij urine
wordt gevormd, waarvan de vriespuntsdaling
(A) groter is dan 2.43°; vgl. Hyposthenurie.
Hypersynergfe, uitbreiding van een prikkel
over te veel spieren.
Hypertarachfe (rapccri), verwarring), vgl.
Spasmophilie.
Hypertelorisme (rijAs, veraf; 6poq, grens),
aangeboren afwijking, waarbij de ogen te
ver uiteen staan, waarschijnlijk door een
te groot wiggebeen.
Hypertensie, vermeerderde spanning (in de
slagaderen). Orthostatische H., (606c,
rechtop, cmdcatc, stand), verhoging van de
bloeddruk in staande houding, een symptoom
van nephroptose.
Hypertension condordante (= complete),
convergente, divergente (Fr.), verhoogde
bloeddruk, die bij de systole en de diastole
evenveel op en neer gaat; of waarbij hetzij de
diastoiische of de systolische druk overwegend of uitsluitend zijn verhoogd.
Hyperthelie (Ogg, borsttepel), vermeerdering van het aantal tepels; syn. polythelie.
Hypertherm, toestel om koortstemperatuur
op te wekken.
Hyperthermie (Dipm, warmte), sterk verhoogde temperatuur.
Hyperthymie (am,t6c, moed, gemoed), ziekelijke vrolijkheid; vgl. Hypothymie.
Hyperthymisatie, verhoogde inwendige afscheiding van de zwezerik (thymus) (zie
aid.) en de uitwerking hiervan op het
lichaam; vgl. Status thymicus, Thymusdood.
Hyperthyreoidismus, hyperthyreOsis, verhoogde werking van de schiidkiier, o.a. bij
de ziekte van B as e d ow. Vgl. En-, Dys- en
Hypothyreosis.
Hypertonie (r6voc, spanning), 1. verhoogde
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spanning in het oog bij glaucoma. 2. verhoogde bloedsdruk. Hype rt Onia poly cythaémica (G eisböc k), ziektetoestand
met sterke vulling der bloedvaten en vermeerdering der rode bioediichaampjes.
HypertOnisch, 1. hypertonie vertonend. 2.
verhoogde osmotische druk hebbend; vgl.
lsotonisch.
HypertrichOsis (&A, gen. 1-p9c6c, haar),
overmatige ontwikkeling van haren; syn.
trichauxis, polytrichia, hypertrophia pilorum; H. graviditatis, teken van Halb a n (zie aid.), versterkte groei van lanugoharen en van baardharen (zo deze er zijn)
tijdens de zwangerschap; H. lanugincisa,
zie Trichostasis. Vgl. Hirsuties, Trichosis.
Hypertrophfe (rp6pc,), voeden), overschrijding van de normaie groei, waarbij de
mass y der elementen van de weefseis toeneemt, in tegenstelling met de hyperpiasie
(zie aid.), waarbij hun aantal is toegenomen
(numerieke hypertrophie). Con cent r Ische H. is H. van een hol orgaan (biaas,
hart), met verkleining der holte; excentrische gaat met verwijding (dilatatie)
gepaard (B ertin 1811). H. e vicuo,
vermeerdering van de omvang van een
weefsel, doordat een nabijgelegen weefsel
slinkt. Tegenstelling van atrophie. Hype rtrophie pericèratique (Desmarres)
(Fr.), vgl. Voorjaarscatarrh.
Hyperuricaemfe (A cidum a ricu m, urinezuur; adva, bloed), overmaat van urinezuur
in het bloed.
Hyperventilatie (vgl. Ventilatie), onttrekking van te veel koolzuur aan het bloed, door
geforceerde ademhaiingsbewegingen.
Hypervitaminose, ziekelijke toestand, die bij
dieren is waargenomen bij toediening van
zeer grote hoeveeiheden vitamines (vgl.
Avitaminose).
Hyphiema s. hypophiema, = haemophthalmos (zie ald), bloeduitstorting in de voorste kamer van het oog.
Hyphaemie (km-, onder; attict, bloed). I
bloeduitstorting onder de huid; 2. = hyphaema (zie aid.); syn. suffusio sanguinis.
Hyphedonfe (vno-, onder; ii8ovii, lust), sterke
vermindering van de gesiachtsdrift; syn.
frigiditeit.
HyphidrOsis (E8p65, zweet), vermindering
van de zweetafscheiding.
HypinOse (1%, gen. Lvdq, vezel), vermindering van het gehaite van het bloed aan vezelstof (fibrine); tegenstelling van hyperinose.
HypnagOga (nl. remedia; finvoc, slaap;
cicywy6c, toevoerend), siaapmiddeien.
HypnagOgische hallucinaties, = hallucinaties vlak voor het inslapen.
Hypnalgia (eayog, pijn), neuralgie, die alleen
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in de slaap wordt waargenomen en door
deze wordt veroorzaakt; syn. nyctalgia,
neuralgia nocturna (0 ppenhei m).
Hypnolepsia (X-7)*, aanval van een ziekte),
slaapzucht, die iemand telkens plotseling
overvalt; vgl. Narcolepsia.
HypnoscOop (67rveo, doen inslapen, axorcio),
beschouwen), voorwerp waarnaar de patient
moet kijken om in hypnose te geraken.
Hypnose, op slaap of sluimering gelijkende
toestand, waarin sterk verhoogde suggestibiliteit bestaat, die op verschillende wijze
kan worden toegediend en ondersteund.
Men kan Brie tijdperken in de hypnose
schematisch onderscheiden. Het eerste tijdperk is dat der somnolentie (slaperigheid)
of lethargie, het tweede dat der hypotaxie
of catalepsie, het derde dat van het somnambulisme of hyponotisch automatisme. Vgl.
Autohypnotismus, Catalepsia, Somnambulismus, Suggestie. Syn. hypnotismus.
HypnOtica (nI. remedia; 67rvco-nx6q, in slaap
makend), slaapmiddelen; syn. somnifera.
Hypnotismus, vgl. Hypnose.
Hypo- (v ro-, onder), wijst als voorvoegsel
ook op een onvolkomenheid, een vermindering.
Hypo(h)aemia (calla, bloed), vermindering
van de hoeveelheid bloed. H. intertrop i cal i s, = geophagie (zie aid.).
Hypo-avitaminose, avitaminose (zie aid.) die
zich slechts uit door enkele verschijnseien
daarvan bijv. tandbederf.
Hypoazoturie (vgl. Azoturie), vermindering
van de afscheiding van stikstof in de urine.
Hypobare opiossing (pcipoc, zwaar), een oplossing ter inspuiting tussen de iendenwerveis
met een geringer S.G. dan het ruggemergsvocht, ter vermijding van afzakken naar
lager gelegen delen.
Hypoblast, = entoderm, binnenste kiemblad ; vgl. Epiblast.
Hypoblema (u7rof3killvx, onderlaag), het protoplasma in ongedifferentieerde toestand,
waarin de protomeren (zie aid.) chaotisch
dooreen liggen (M. Heidenhai n); vgl.
Catachonie, Epanorthosis.
Hypocalcaemfe, verlaagd kalkgehaite van het
bioed. Vgl. Hypophosphaataemie.
Hypocapnie, te kort aan gebonden koolzuur
in het bioed; vgl. Eucapnie.
Hypocardie (A I v a r e n g a), verpiaatsing van
het hart naar beneden, waarbij het middenrif omlaag worth gedrongen.
Hypochloorhydrie, verminderde afscheiding
van zoutzuur in de maag.
Hypochondria (imox6v8pLoc, de bovenste ingewanden ; wat onder het kraakbeen ligt),
de streek aan weerszijden van de ribbenkraakbeenderen (x6v8poc, kraakbeen).

Hypognathie

Hypochondria verminOsa, (vermis, worm),
= taeniophobie (zie ald.);vgl. Hypochondrie.
Hypochondrie, ziekelijk gedrukte stemming,
voortkomende uit een vaak ingebeeld gevoel van lichamelijk ziek zijn, waarop de
geest geheel gericht is; misschien zo genoemd, omdat dikwijis de onaangename
gewaarwordingen in de streek der hypochondria worden gevoeld.
Hypochromaffine constitutie, onvoidoende
werking van het chromaffine steisel; zie aid.
Hypochromasie (xpi.titia, kleur), verminderde kieurbaarheid van weefsels.
Hypochrome anaemie, anaemie (zie aid.)
met gering haemoglobinegehalte. Syn. ChlorOsis tarda, zie aid.
Hypochyma, hypochisis (unOxy lloc, van xico,
gieten), oude benaming voor 1. cataract, 2.
haemophthaimus.
Hypodactylfe (Mx-ruXoc, vinger), aangeboren misvorming, waarbij minder dan het
normaie aantal vingers of tenen aanwezig is.
Hypodermatisch, = onderhuids; syn. subcutaan.
Hypodermis, = corium.
Hypodermoclise (xX6atc het afspoeien), het
inspuiten van grote hoeveeiheden vioeistof onder de huid, bij zwaar bloedverlies,
cholera, coma diabeticum, enz. (C an tan i);
syn. hypodermatische infusie.
Hypodiaphragmitisch, onder het middenrif
(diaphragma) liggend; syn. subphrenisch.
Hypodontie, (08o6c, genit. 686v-roc, tand) het
achterblijven in ontwikkeling van de tanden.
Hypoftinctie, = te geringe werkzaamheid.
Hypogistricus, tot het hypogastrium behorend ; vgl. Arteria hypogastrica.
Hypogistrium (yoccr*, buik), onderbuik,
het gedeeite van de voorwand van de buik
beneden de lijn, die de spinae anteriores
superiores verbindt.
Hypogenitalismus, onvoidoende ontwikkeling van de geslachtsklieren.
Hypogeusie (yeiIalg, smaak), vermindering
van de smaakgewaarwording.
Hypoglobulie, te gering aantal rode bloedlichaampjes in het bioed. Vgl. Oligocythaemie.
HypogIcissus (yX6acsa, tong), vgl. Nervus,
Ansa.
Hypoglycaemie, vermindering van het gehaite van het bloed aan suiker; vgl. Hypergiycaemie. Bijv. nw. Hypoglycaemisch.
Hypognathle (rd&oc, kaak), dubbele misgeboorte, bestaande uit een geheel tot
ontwikkeling gekomen vrucht en, voor
aan de onderkaak daarvan bevestigd, een onvoikomen ontwikkeid asymmetrisch hoofdje.
In de tandheelkunde noemt men zo ook
onvoidoende ontwikkeling der onderkaak.
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Hypogonadisme, te geringe hormonale
functie der testes; klinisch: het infantilisme
van de man.
Hypohaemoglobinaemle, vgl. Oligochromaemie.
Hypokinesis (xLv-tiatc, beweging), verminderde beweeglijkheid; aigemene benaming
voor verlammingen van allerlei aard; vgl.
Hyperkinesis.
HypoleucocytOse (vgl. Leucocytose), vermindering van het aantal witte bloediichaampjes. Syn. leucopenie.
Hypolipaemie, te kort aan vet in het bloed.
Hypoltmpha (R o s a s), etterachtige troebelheid van het kamerwater; verouderde benaming.
Hypomanie (M e n d e I), een lichte vorm van
manie (zie aid.).
Hypomelancholle (Z i e h e n), abortieve vorm
van melancholie (zie aid.).
HypomenorrhOea, (vgl. Menorrhoea) te
geringe menstruatie.
Hypomnesie (gevormd naar analogie van
«Elv-irrioc, zie Amnesie), vermindering van
het geheugen; vgl. Amnesie, Hyperamnesie.
HypomOchlion (UnotAxMov), draai- of steunpunt van een hefboom.
Hypono(mo)derma (67c6vo t/oc, onderaardse gang; akpiloc, huid; Kaposi), = larva
migrans (zie aid.).
HypoOnkle, een lage eiwitspiegel, zie Spiegel.
HypoparathyreOsis, verminderde werking
der epitheliumlichaampjes.
Hypopepsie (recIA,q, het koken, de spijsvertering), onvoldoende spijsvertering.
Hypophalangie (pdaccy, reeks, vingerkootje), het ontbreken van een of meer kootjes
der vingers of tenen; syn. brachydactylie
(zie aid.). Ook wel abnormale kortheid van
vingerkootjes.
Hypophirynx, het onderste, achter het strottenhoofd gelegen gedeeite van de keelhoite.
Hypophorie = cataphorie. Zie Heterophorie.
Hypophosphaataemie, veriaagd gehalte van
het bloed aan phosphaten. Vgl. Hypocalcaemie.
Hypophrenisch (cpp-hv, middenrif), onder het
middenrif gelegen; mooier dan het meer
gebruikelijke subphrenisch.
Hypophrenium, de ruimte onder het middenrif en boven het mesocolon (zie aid.), die
met buikvlies bekleed is.
Hypophysair (misschien uit het Fr.), betrekking hebbende op de hypophysis cerebri;
syn. pituitair. H. b as o p h i I i s m e, vetzucht,
versterkte haargroei, dystrophie der geslachtsorganen, polycytaemie, hypertensie,
ontkalking der beenderen, hypergiycaemie,
veroorzaakt door een basophiel adenoom

Hypospadfe

van de hypophyse. Syn. Syndroom van
Cushing. Hypophysiire vetzucht,
= dystrophia adiposogenitalis (zie aid.).
H. react 1 e, verschijnselen van verhoogde
hypophyse-werking, o.a. in sommige gevallen van tuberculose.
Hypophysectomie, operatie, die bestaat in
het verwijderen van de hypophysis.
HypOphysis (un6cpuat,c, iets dat gegroeid is
als aanhangsei van lets anders), hersenaanhangsel; orgaan aan de basis der hersenen in de sella turcica, samengesteld
uit een voorste gedeelte, dat uit klierweefsel
bestaat (praehypophysis, adenohypophysis),
een middengedeelte, pars intermedia, (Zie
Intermedine) en een achterste gedeeite, dat
uit neuroglia bestaat (neurohypophysis,
infundibulair gedeelte); Lat., gianduia pituitaria. H. p h a fin g e a, keelhypophyse;
kleine klier, gebouwd als de adenohypophyse; aan de ondervlakte van het wiggebeenslichaam. Vgl. Hyperpituitarismus, Dystrophic adiposogenitalis.
Hypopinealismus, verminderde werking der
pijnappeikiier (gianduia pinealis) en de
gevoigen daarvan.
Hypopituitarismus, tegenstelling van hyperpituitarismus.
Hypoplasie (rOdcaLc, vorming), onvolkomen
ontwikkeling van een orgaan of steisel
van organen (bijv. hart en bioedvaten);
tegenstelling van hyperpiasie (zie aid.).
Hypoplastische constitutie (B a rt e I), aigemene hypoplasie (klein hart, nauwe aorta,
kleine kiemklieren, enz.).
Hypoproteinaernie, te weinig proteinen in
het bloed.
HSfpopselaphesie (cinpacnatc, het betasten),
vermindering van de tastgewaarwording;
vgl. Apselaphesie, Hyperpselaphesie.
HypOpyon (door sommigen ten onrechte
hypopion geschreven, 67r6 en ntiov, etter,
676n-uoc, naar beneden etterend, G a len os) ophoping van etter in de voorste
oogkamer tengevoige van etterige iritis en
keratitis (ulcus corneae).
Hyposarca, = anasarca.
Hyposideraemie, (crcai)poq, ijzer), veriaagd
ijzergehalte van het bloed.
Hyposmie (Oak, reuk), vermindering van
de reukzin.
Hyposomie (aro litic, lichaam), dwerggroei.
Hypospadfe, hypospadfasis (vnoancito, omiaagtrekken, nl. de urinebuis), uitmonding
van de urinebuis aan de ondervlakte van het
lid tengevoige van onvoldoende sluiting van
de canalis urogenitalis, weike bij de hogere
graden der afwijking ook geheel opengebleven kan zijn, zodat er geen urinebuis
bestaat; hierbij is dan de balzak gespleten
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en vormt deze twee grote op schaamlippen
gelijkende zwellingen (H. perinealis); bij
middelmatige graden is het lid naar beneden
omgeknikt, bij de geringste graden (H.
g Ian d is) bevindt zich de opening der
urinebuis nabij het toompje der voorhuid;
vgl. Penis palmatus. Bij H. der vrouw is
er geen urinebuis en month de blaas rechtstreeks in de voorhof der schede uit. Vgl.
Epispadie. De Iijder aan hypospadie heet
hypospadaeus (6noancc&cdoc).
Hyposphigma (67c6cscpaytia, het bij het
slachten opgevangen bloed; bloeduitstorting onder de huid van het ooglid (G alenos,
Paulus Aeg i n et es), zichtbare bloeduitstorting in het oog, vooral onder het bindAles.
Hypostasis (Orc6cnocatc, dat o.a. bezinksel
betekent; datgene wat van onderen is),
verzakkingshyperaemie, overvulling van de
laag gelegen delen van het Iichaam met
bloed door onvermogen van het hart om
het bloed tegen de zwaartekracht in te doen
bewegen ; vooral H. p u l m o n u m, welke
hypostatische Iongontsteking (P i o r r y) tengevolge kan hebben; bijv. nw. Hypostatisch.
Hyposthenfe, geringe graad van asthenie
(zie aid.).
Hyposthenurfe (aDivoc, kracht; o6pico, wateren), de verandering van de urine bij nieraandoeningen, waarbij het vriespunt der
urine, vergeleken met dat van het bioed,
siechts weinig veranderd is en hetIS.G. te
laag (A. v. Korany i). (Vgl. Aniso- en Isosthenurie).
Hypostasis, diffuse verdunning van een been.
Vgl. Hyperostosis.
Hyposystolie, vermindering van de systolische kracht van het hart.
Hypotaxie (67c6-cg cc, onderworpenheid),
Iichte hypnotische slaap; syn. charme (For e I).
Hypotensie, te geringe spanning in de vaatwand; vgl. Hypertensie. 0 rt h ostat is c h e
H. (606c rechtop, crrialc, stand) verlaging
van de bloeddruk in staande houding door
onvoldoende werking der vasoconstrictoren.
Hypothalamus (vgl. Thalamus), het gedeelte
der tussenhersenen, gelegen aan de ondervlakte der hersenen, en waartoe de corpora
mamillaria, het tuber cinereum, het chiasma
opticum, de tractus opticus, de lamina
terminaiis en de hypophysis cerebri behoren ;
vgl. Regio subthalamica.
HypOthenar (vgl. Thenar), de bal van de
pink; syn. antithenar.
Hypothermie, verlaging der lichaamswarmte.
Hypothesis (67c6,9zat5, grondsiag), veronderstelling, waarmede wordt getracht een
verschijnsel te verklaren; vgl. Theories
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Hypothrombiniemia neonatbrum, tekort
aan bloedstollende bestanddelen bij pasgeborenen.
Hypothymfe (vgl. Hyperthymie), neiging
tot gedruktheid en moedeloosheid.
HypothyreOsis, onvoldoende werking der
schiidkiier of de ziekteverschijnselen, die
ervan het gevoig zijn; vgl. Dus-, En- en Hyperthyreosis.
Hypothyroidie benigne chronique (Hert og h e), = iichte abortieve vorm van myxoedeem.
Hypotonie (T6voq, spanning), te geringe spanning van de oogappei (H. buibi) of van
de spieren in het algemeen, in 't bijzonder
bij ruggemergstering; of te lage bioeddruk.
Vgl. Hypertonie.
HypotrichOsis OA, gen. Tpt,x6c, haar),
onvoldoende haargroei of het ontbreken van
haargroei. H. anidrOt i ca, gepaard gaande
met anidrosis, zie aid.
Hypotrophie (rpepco, voeden), 1. onvoldoende voeding ; 2. onvoldoende ontwikkeling (tegenstelling van hypertrophie).
Hypotimpanum, het onderste deei der trommeihoite.
Hypovarfsmus, onvoldoende ontwikkeling of
werking der eierstokken, en het daardoor
veroorzaakte infantilisme (zie aid.).
Hypox(aem)ie, verminderd zuurstofgehalte
van het bioed of de weefseis. Vgi. Anoxyhaemie.
Hypsicephalus (*' hoog, dus „een hoog
hoofd hebbende"), torenschedel (lengteindex meer dan 70).
Hypsiconchie (54n, omhoog; x6yx71 , scheip,
ooghoite), wijde, hoge ooghoite (S t i I1 i n g); tegenstelling van chamaeoconchie.
Hypsophoble Poc, hoogte; co6poc, vrees),
hoogtevrees, duizeling op hoge plaatsen.
Hypurgfe (inroupyia, hulpverlening, H i ppocrate s), benaming, door M. Mendelso h n gegeven aan al wat tot de ziekenverpleging behoort.
Hysteralgia (6aTipac, baarmoeder; nyoc,
pijn), neuraigie die van de baarmoeder uitgaat.
Hysterectomfe (byrkpco, uitsnijden) (T i II a ux), operatieve verwijdering van de
baarmoeder. H. abdominilis, H., waarbij
de buikhoite worth geopend. H. supr av ag inalis (zie Porro, aanhangsel). H.
vag inili s, zie Colpohysterectomie.
Hysteresis, (6crrep6co, te laat zijn), gestoorde
coardinatie tussen geassocieerde bewegingen
of functies.
Hystereurknter, = metreurynter.
Hysteric (baarmoederkwaai, naar de oude
opvatting, dat de bron der hysteric in de
baarmoeder en hare aanhangseien moet
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worden gezocht; het woord is ontleend
aan het Frans, waar hysterie is afgeleid
uit hysterique, van het Lat. hystericus,
LaTeptx6c), een vooral bij de vrouw voorkomende zenuwziekte met eigenaardige
stoornissen in de ziels-, gevoels- en bewegingsverrichtingen ; vaak in aanvallen
(ins(' Itus hystericus, catalepsia hysterica, fistero-épilepsfe, grande
hysteric (Charcot). Zij uit zich in aanvallen met spierkrampen en verdraaiingen
van het Iichaam (vgl. Arc de cercle, Clownisme, Attitudes passionnelies). Voorts talloze uitingen op sensorisch, intellectueel,
moreel gebied. Bijv. nw. Hysterisch.
Hysterocele, vgl. Hernia uteri.
Hysteroclefsis (xXetatc, het sluiten), operatieve sluiting van de baarmoedermond ter
behandeling van fistels tussen de blaas en
de baarmoeder, die niet rechtstreeks kunnen worden genezen.
H# stero-epilepsfe, aanvallen van hysterie met
krampen, welke op die bij epilepsie gelijken, doch meestal zonder stoornis van
het bewustzijn.
Hysterofreen (frenu m, teugel), punten of
lichaamsdelen, van waaruit men, door crop
te drukken, een hysterische aanval kan
onderdrukken (beteugelen).
Hysterogeen (C h a r co t), benaming voor
punten of streken van het lichaam, van waaruit men, door crop te drukken, een hysterische aanval kan opwekken.
Hysterolaparotomfe, = hysterectomia abdominalis.
HysterOma (B ro c a), = myoma uteri.
Hysteromanfe, = nymphomanie (zie aid.).
Hysterometer (R i c o r d), sonde waarmede
de baarmoederholte gemeten wordt.
H ystero m yomectom Fe (vgl. Myomotomie),
operatieve verwijdering van myomen der
baarmoeder met of zonder verwijdering
van de baarmoeder zelve.
Hysteropexfe (nigt,c, bevestiging), vasthechting van de baarmoeder aan aangrenzende

delen bij achteroverbuiging van de baarmoeder. H. vaginili s, vasthechting van
het baarmoederslijmvlies aan het slijmvlies der schede na supravaginale amputatie-der cervix uteri. H. abdominili s,
vasthechting van de baarmoeder aan de
buikwand; syn. gastrohysteropexie, gastrohysterorrhaphie, gastrohysterosynaphie.
HysterophOor (cpipco, dragen), „baarmoederdrager", pessarium (zie aid.) om de baarmoeder omhoog te houden bij verzakking
of uitzakking.
HysteroptOsis (Trri5atc, de val), uitzakking
van de baarmoeder.
Hysterorhexis (frirP,c, verscheuring), inscheuring van de baarmoeder.
HysterorrhOea (gevormd als diarrhoea), overvloedige afscheiding uit de baarmoeder.
Hysterosalpingographle (ypayei.v, schrijven), Rontgenphotographie van de baarmoeder en de moedertrompetten door middel van contraststoffen.
Hysterospasmus (anocap.6c, kramp), kramp
van de baarmoeder.
HysterostOmatotomfe (cr761.1a, mond) verwijding van de (vernauwde) hals der baarmoeder door insnijding (d isci ss i o, zie
aid.). Ook vaginale keizersnede.
Hysterotabetismus, gelijktijdig voorkomen
van hysteric en ruggemergstering.
HysterotOcotomfe (T6xoc, bevalling), keizersnede; syn. sectio caesarea.
Hysterotomfe, baarmoedersnede, ook syn.
voor hysterectomie. H. abdominali s, keizersnede. H. vag inali s, 1. = hysterostomatotomie. 2. vaginale keizersnede.
Hysterotonometer, (r6voc, spanning) toestel om de druk te meten in de baarmoeder
gedurende haar samentrekkingen.
HysterotOom, instrument om de hats der
baarmoeder in te snijden.
Hysterotrachelorrhaphie, vgl. Trachelorrhaphie.
Hystric(h)ismus (5a-rg, stekelvarken), =
ichthyosis hystrix.

lamatologfe (toctuc, geneesmiddel), geneesmiddelleer; syn. Acologie.
latraliptique (nl. methode; Fr., van Ea-rpmXeur-ctx1), van EccrpccXems*, en dit van
tocs-p6c, geneesheer en dadcpco, zalven),
geneeswijze door middel van inwrijvingen,
in de oudheid ook voor lichaamsoefening
in het algemeen.
latrica (tourpoch sc. Tixv7), kunst), geneeskunst.

•iatrie (tovrpdoc) (in samenstellingen) geneeskunde; bijv. paediatrie, psychiatric enz.
latrochemici, artsen, die alle levensverschijnselen en de werking der geneesmiddelen
uitsluitend verkiaarden als scheikundige
processen.
latrogene ziekte, ziekte veroorzaakt door de
suggestie van de arts.
latromathemitica, toepassing der wiskunde
en werktuigkunde ter beschrijving en ver-
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klaring van wat in het organisme geschiedt.
latrophtsica, de leer der artsen, die de levensverschijnselen uitsluitend verklaarden als
natuurkundige processen, of bij voorkeur
toeschreven aan de invloed van natuurkundige krachten op het lichaam.
Ich (D., ik), in de leer van Freud de persoonlijkheid zelve. I c h-B e zog e n h e i t (D.),
zich zelf beleven in betrekking tot de buitenwereld, b.v. ik zie, ik ruik. Vgl. Het en
Opper-ik.
Ichnog ram (tzvoc, voetspoor; ypcip+ta,
schrift), afdruk van voetsporen, in de gerechtelijke geneeskunde.
Ichor (1x6p, oorspr. alle ongekleurde lichaamsvochten), in de oude ontleedkunde de bloedwei; in de heelkunde dunne, slechte etter.
lchorrhaemie ('xthp, slechte etter; atv,a,
bloed), = septicaemie (V irchow).
IchorrhOea, dunne, overvloedige ettering van
wonden en zweren.
Ichthy(i)smus, vergiftiging door visvergift.
Ichthyophagen (ik9.6c, vis; pccyeiv, eten),
viseters; volken, die voornamelijk van vis
leven.
IchthyOsis, visschubbenziekte; aangeboren
en bijna steeds ongeneeslijke, meestal in
de cerste levensmaanden to voorschijn
komende huidziekte, met sterke hoornvorming (hyperkeratosis cutis), waardoor de
huid met dunne schubjes of dikke platen
van opperhuid of met hoornachtige wratten bezet is; vgl. Xeroderma. I. bu c ca. I is,
zie Leukoplakia. I. bull 6s a, gepaard met
de vorming van bullae (zie ald.). I. c o n g é n it a, aangeboren I., de reeds in het baarmoederlijk leven beginnende vorm, die
weinige dagen na de geboorte de dood ten
gevolge heeft; syn. hyperkeratosis diffusa
congenita, keratosis universalis intrauterina,
I. foetal's. I. c6 r n e a s. hystrix (vgl.
Hystrichismus), I. met stekelachtige schubben. I. c y p r i n a (xonpi,voc, karper), I., waarbij het voorkomen der huid aan dat van een
karper herinnert. I. fo Iliculari s, I., die
tot de folliculi pilares (zie aid.) beperkt
blijft; syn. keratosis (lichen) pilaris, acne
sebacea cornea. I. hyst ri x, zie I. cornea.
I. hstrix nigricans (Brutuille), vgl.
Naevus linearis. I. ling u ae, vgl. Leuplakia;
syn. psoriasis linguae. I. n ac re e (n a c re,
Fr., paarlmoer) s. n it i d a (Lat., glanzig),
I. met paarlmoerachtig glanzende schubben.
I. palmaris et plantaris, I. van de handpalm en de voetzool; vgl. Keratoma palmare
et plantare. I. sebacea neonatOrum s.
t es ta c e a, vgI. Cutis testacea; syn. seborrhoea squamosa. I. se r pent in a (s erpen s,
kruipend), I. met schubvorming gelijk van
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een hagedis. I. t es tice a, = cutis testacea.
I. vulvae, vgl. Elephantiasis vulvae.
IchthyotOxicum (vgLx6v, vergift), visvergift, een toxalbumine.
I.C.R., afkorting van intercostale (= tussenrib-) ruimte.
Ictire (Fr.), geelzucht; vgl. Icterus. I. e m otif
(C h a u ffard), geelzucht ten gevolge van
gemoedsbewegingen. I. hémol ytiq u e
avec criseshemoglobinuriques(Hijmans van den Berg h), haemolytische
icterus met aanvallen van haemoglobinurie =
ziekte van Marchiafava-Micheli.
Icterisch, = geelzuchtig.
Icterische index. Het gehalte van de bloedwei aan bilirubine, geschat naar haar kleur.
Komt deze overeen met di e van 1/, 10.000 oplossing van kaliumbichromaat, dan is de
index 1.
Icterische cylinders (Not h nag el), hyaline
geelgekleurde cylinders (zie ald.); in de urine
van lijders aan geelzucht.
Icterus ('x-repoc), geelzucht, „geluw", „geling"; gele kleuring van de huid, de slijmvliezen en de meeste weefsels door galkleurstof. Onderscheiden in: I. a cat h ecticus (a priv. en xorcizo), tegenhouden),
= I. paracholicus. I. c at arrhilis s. m ec h a n i c u s s. simplex, catarrhale geelzucht, gevolg van verhindering der afvloeiing van de gal, door catarrhale zwelling van het slijmvlies der papilla duodeni
(zie ald.); Syn. Stuwingsicterus; tegenstelling: Parenchym-icterus, zie aid. I. febrilis
i n fe ct i Os u s, zie Wei I (Aanhangsel); syn.
Typhus hepaticus. I. g ravid it at i s, zwangerschaps-geelzucht. I. g ravis, ernstige
geelzucht, verschijnsel van kwaadaardige gezwellen, enz. I. gravis familiaris =
Erythroblastosis foetalis. I. haem at 6genes
bloed-icterus, toegeschreven aan vorming
van galkleurstof in het bloed, doch ten
onrechte, daar ook hierbij de lever betrokken
is. I. haemo 157 ti cu s, zie Haemolytisch. I.
inOgenes(Quincke) (ig, gen. Ev6q, vezel),
geelzucht ontstaan door verandering van
bloedkleurstof van bloed, dat in de weefsels
is uitgestort. I. m e las (IA-Aug, zwart), zeer
hoge graad van geelzucht, waarbij de huid
zwartachtig groen wordt. I. menstruilis,
geelzucht in verband met stoornissen der
maandstonden. I. neon at 6 ru m, geelzucht
bij pasgeboren kinderen; vermoedelijk een
vorm van I. paracholicus, geelzucht
door grotere viscositeit der gal; syn. diffusie-icterus. I. polychOlicus s. pleiochrOmicus (mak, veel; nAcEcov, meer;
zokh, gal; xp61./.a, kleur), geelzucht door
rechtstreekse afgifte van gal uit de lever
aan de bloedvaten. I. sat u rn in u s, lood-
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geelzucht, bij acute loodvergiftiging. I.
sine fct e ro (Lat., sine, zonder), het ontbreken van icterus bij aandoeningen van de
lever, die gewoonlijk gepaard gaan daarmede. Verder: ged issoci de rd e 1., waarbij alleen de galkleurstof in verhoogde mate
in het bloed komt, kern-I., galachtige verkleuring der zenuwkernen van het verlengde
merg en van de centrale ganglia bij kinderen;
mechan is c h e I. door belemmering in de
afvoer van de gal, en parenchymateuse
I., door aandoening van het leverweefsel.
Ictus (Lat., slag, stoot). Ictus apoplectic u s, beroerte; vgl. Apoplexia. I. co rd i s, de
hart- of puntstoot. I. laqng is (C h a r cot),
strottenhoofd-slag (in de zin van beroerte);
aanvallen van pijn in het strottenhoofd
met droge hoest en daarop volgende duizeling (vertigo laryngea), overgaande in
bewusteloosheid en stuipen. I. solis (so I,
zon), zonnesteek.
!dant (W e i s m a n n), chromosoma (zie ald.),
dat uit meer dan een ide (zie ald.) is samengesteld.
Ide (W eisman n), de kleinste eenheid van
het kiemplasma, waarin nog juist de deeltjes begrepen zouden zijn, welke de aanleg
bevatten voor de kenmerken der soort
(determinanten, bepalingsstukjes). Deze zouden weer bestaan uit bepaalde groepen van
biophoren (zie ald.).
Ideation (id ee, Fr., denkbeeld), vorming en
associatie van denkbeelden.
Ideatorische apraxie, vgl. Apraxie.
!dee fixe (Fr., vast denkbeeld), stelselmatig
opgebouwde waanvoorstelling, waarvan de
lijder niet kan afkomen; vgl. Monomanie,
Paranoia.
Ideönflucht (D., gedachtenjacht), met ziekelijke sneiheid zich vormende en wisselende
voorstellingen.
Identiek (van i d, dit en ens, in het later
latijn „wezen", „substantie"), d i t zijnde.
Identieke punten van het netvlies zijn punten, die op elkander zouden vallen, als men
de netviiezen als een paar holie schaaltjes
zo op elkander zou plaatsen, dat hun gelijknamige kwadranten op elkander vallen;
worden twee zulke identieke punten gelijktijdig geprikkeld, dan vormen zij slechts
een waarneming van licht; syn. dekpunten,
corresponderende punten; vgl. Disparate
punten, Horopter.
Identificatie (Fr., identification, van 't
scolast. Lat. i d e n t i f i c a r e), 1. het vaststeilen, dat een voorwerp of een persoon
dezelfde is als een gezocht voorwerp of een
gezochte persoon, 2. het zich vereenzelvigen
met een vreemde persoonlijkheid.
Ideogeen, = psychogeen (zie aid.).

Idiopithisch

Ideomotorisch, = psychomotorisch (zie
ald.). Ideomotorische reflex, aandachtsreflex, reflex, die ontstaat als de aandacht op iets gevestigd is.
Ideorrhee (Fr.) = Ideenflucht.
Ideoplastisch, betrekking hebbend op omzetting van zielsverrichtingen in lichamelijke
veranderingen (bijv. stigmatisatie, zie ald.),
zie ook Ideosecretorisch.
Ideosecretorisch, ldeosensorisch, betrekking hebbend op omzetting van zielsverrichtingen in afscheidingsprocessen, resp.
gewaarwordingen.
ides, -ideus (eiaoc, gedaante, gelijkenis),
wijst als toevoeging tot een woord op een
gelijkenis. Alle spiernamen (behalve de M.
trapezoides, rhomboides en deltoides), die
op -ides eindigen, zijn daarom onjuist gevormd; ook de namen van gewrichten en
banden, die op -ides of -ideus eindigen,
tenzij zij werkelijk een gelijkenis aanduiden (H y rt I). Voigens hem echter is
-ides juister als aanduiding van gelijkenis,
terwijl -ideus aanduidt, dat iets bij iets
anders behoort; processus mastoides is dus
het tepelvormig uitsteeksel, foramen mastoideum het tot dat uitsteeksei behorende
gat. Vermeiding verdient hierbij het woord
etatx6c, (N. Grieks) = speciaal (s pecies,
L., = ei8oc). In het tegenwoordige Griekenland drukt een specialist voor oogheelkunde op zijn visitekaartje et8t.x6c ORDIAv.r.ccrp6c.

Idioblasten (iatoc, eigen, eigenaardig; PX0CCTTOCV6), uitspruiten), de uit groepen van
atomen en moleculen samengestelde elementen van het idioplasma (zie aid.).
IdioglOssia (y),7cya0c, tong), spraakstoornis,
bestaande uit het onvermogen om keel- en
gehemelteletters uit to spreken, zonder dat
er een gebrek aan de mond of de keel is
(Perry).
Idiomusculaire samentrekking (I. Wu Is t,
D.), van spieren, 1. spontane samentrekking, die ontstaat door sterke prikkeling
van een pick van een zeer vermoeide of
stervende spier, en tot die pick beperkt
blijft (S c h i ff); 2. samentrekking van enkele
spiervezels, bij nerveuse, soms bij gezonde
personen.
Idioneurcise (A uspi tz), stoornis in de verrichting der huidzenuwen, zonder stoornis
van ontstekingachtige of vasomotorische
aard en zonder stoornis in de groei.
Idioot (18tdynw, particulier, iemand, die geen
openbaar ambt bekieedt, een leek is in de
wetenschap; overdrachtelijk domkop), een
lijder aan idiotismus (zie ald.).
Idiopithisch (rrdcb-oc, aandoening), aanduiding van ziekten, die, onafhankeiijk van an-
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dere ziekten, primair (protopathisch) ontstaan; tegenstelling: secundair, deuteropathisch; syn. essentieel.
Idioplasma (N aeg e I i), de stof in de ei- en
zaadcellen, die men beschouwt als de drager
van de eigenschappen, welke worden overgeerfd ; erfstof of erfmassa.
Idiosyncrasfe (aOyxpocatq, menging), verhoogde aanieg om ziek te worden ten gevolge van geringe prikkels, die voor anderen
bijna of geheel onschadelijk zijn. Zie Panen Polyidiosyncrasie. Syn. Atopie.
!diode, idiotismus (iamyreia, het wezen van
een 1,814yrnc), aangeboren stompzinnigheid, een toestand, waarbij de ontwikkeling van de hersenen en de geest is blijven
stilstaan; onderscheiden in twee vormen:
a. a n e r g e t i s c h (& priv. en gpyov, werk)
of a pat h i s c h (& priv. en rccic.9.oc, aandoening) idiotisme, stompzinnigheid, in
engere zin, waarbij de lijder slechts met
moeite uit zijn doffe toestand kan worden
wakker geschud. b. e r et isch (ipe,a4at.L6q,
prikkelbaarheid) of ve rsat ie I (ve rsit iI is, veranderlijk) idiotisme, waarbij de aandacht voortdurend van voorwerp verandert. Amaurcitische familie-idiotie
(ziekte van Tay-Sac hs), met slapheid der
ledematen en blindheid; een in weinige
jaren met de dood eindigende ziekte, die
vaak bij verschillende zuigelingen uit een
gezin voorkomt en vooral bij Poolse Joden
wordt aangetroffen. Een juveniele vorm van
deze ziekte wordt genoemd de A. f-i van
Spielmeyer-Stock. I. endemicus, =
cretinismus (zie aid.); vgl. Imbecillitas,
Fatuitas.
Idiotopie (W a I d e y e r), de topographische
betrekkingen tussen de gedeelten van een
groot lichaamsdeel.
Idiotoxische overgevoeligheid (s-igLx65,
vergiftig) bijzondere gevoeligheid voor bepaalde vergiften, niet ontstaan door allergie
(zie aid.).
IdrOsis, idrosadenitis, enz., = hidrosis enz.
I.E., = immuniseer-eenheid (zie aid.).
lgnipunctuur (i g n is, vuur; p u n g o, steken),
het steken met gloeiende spitse voorwerpen
in zieke deien of ook in gezonde, om (reflectorisch) invloed op ziekte uit te oefenen.
Ignis (Lat., vuur). 1. persicu s, Perzisch vuur,
oude benaming voor carbuncuius. I. sacer
(Lat.), ontzaglijk vuur; vroegere benaming
voor herpes zoster, ergotismus gangraenosus, erysipelas (zie aid.).
Ignisâtie, vermeerdering van de lichaamswarmte door kunstmatige warmtebronnen
en de daardoor veroorzaakte ziekten; vgl.
Insolatie.

Ileus

I.K., afkorting van het Duitse ImmunkOrper;
zie Immuunlichaam.
Ileadelphus (i 1 e u m, zie aid., en dc8eXcp6q,
broeder), misgeboorte, waarvan het bekken en de benen verdubbeid zijn (G. St.
Hilaire).
Ileitis (i I e u m of i I e, het onderlijf, de dunne
darm; meestai meerv. gebruikt, nl. ilia),
ontsteking van het ileum (dunne darm;)
vgl. Enteritis. I. regional is (Lat. regi o,
streek), ontsteking van een beperkt gedeeite
van de dunne darm. I. te rmin al is (te rm i n u s, uiteinde), ontsteking van het coecale uiteinde daarvan.
Ileo-, eerste lid van samenstellingen, die aanduiden dat lets op het ileum betrekking
heeft.
Ileocoecial, betrekking hebbende op het
ileum en het coecum, de biinde darm.
Ileocoecile kiep, = valvula colica (zie
aid.). I. gerui s, het borrelend geluid, dat
men soms in het begin van buiktyphus kan
horen en voelen, als men op de rechter
onderbuiksstreek drukt. I. g ez w el, gezwei
in deze streek.
IleocOlicus, tot het ileum en het colon behorend.
Ileocolostomie, operatie om een verbinding
tussen de kronkeldarm en de karteidarm
tot stand te brengen.
Ileo-ileostomie, operatic om een verbinding
tussen twee gedeelten van de kronkeidarm
tot stand te brengen.
Ileorectostomie, operatie om een verbinding
tussen de kronkeidarm en de endeidarm
tot stand te brengen.
Ileosigmoideostomfe, operatie om een verbinding tussen de kronkeidarm en de Svormige bocht tot stand te brengen.
Ileotransversostomfe, operatie om een verbinding tussen de kronkeidarm en het
dwars gelegen stuk van de karteldarm tot
stand te brengen.
IleothoracOpagus, tweeting-misgeboorte,
waarbij de twee rompen geheel met eikander
zijn vergroeid; syn. dicephalus.
Ileottphus, = typhus abdominaiis (zie aid.).
Ileoxipheopagus, = xiphodymus (zie aid.).
Ileum, de kronkeidarm, het tussen de nuchtere
en biinde darm liggende deel van de dunne
darm; niet te verwarren met ilium (os
ilium = heupbeen).
ileus (eiXe6c, PI i n i u s), darmafsluiting en de
daardoor veroorzaakte verschijnselen; syn.
passio iliaca, miserere, volvulus, besioten
koliek (populair). 1. dynamicus s. par aI ti cu s, darmafsluiting door verslapping,
ten siotte door verlamming der peristaltiek
van een gedeeite van de dikke darm; veroorzaakt door ophoping van drekstoffen,
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door buikvliesontsteking, door buikoperaties, door afsluiting ener darmscheil-slagader
of reflectorische prikkeling van de n. splanchnicus, de remmingszenuw der peristaltiek.
I. mechanicu s, afsluiting van de darm
door een mechanische oorzaak; a. door
verstopping van het lumen (gezwel, litteken, darm- en galstenen), I. obtu rat&
r i u s; b. door afsnoering, I. strangu I atOrius (peritonitische strengen, enz.), vgl.
Volvulus. I. (arterio-) mesenterialis,
afsluiting van de twaalfvingerige darm,
doordat het dee! van het darmscheil, dat
met de arteria mesenterica sup. over die
darm loopt, door de sterk gevulde en verwijde maag naar beneden wordt getrokken
(Kundrat).
'Haat punt, = ovariaal punt, (zie ald.).
illacus, tot het darmbeen behorend; vgl.
Arteria iliaca, Os iliacum.
Ilio-, wat met het os ilium of met de heup
in verband staat. I.-h ypog is tricu s, zie
Nervus. I.-i nguinali s, zie Nervus. I.lumbali s, zie Arteria. I.-p e ct ineu s, tot
het os ilium en het pecten ossis pubis behorend. I.-p s 6 as, zie Musculus. 1.-pub 1c u s, = iliopectineus.
Illaqueitio (i n en laqueu s, strik), verstrikking (van oogharen) bij distichiasis (zie ald.)
door middel van een lisje, dat, in een naaid
gestoken, om het verkeerd gerichte haar
wordt gelegd ; reeds door Celsus beschreven. Het is derhalve een operatie tegen
trichiasis.
Illogismus, onlogische gevolgtrekking.
Illuminisme (Fr., van illumine r, verlichten),
= extase.
IIICisio (Lat.), zinsbegoocheling, verkeerde
voorstelling, verwekt door een indruk op
de zintuigen; vgl. Hallucinatio, Visioen.
Bij een illusio wordt een voorhanden voorwerp of verschijnsel verkeerd opgevat en
voor iets anders aangezien; bij hallucinatio wordt lets gezien of gehoord, dat in
werkelijkheid er niet is.
Illutamentum (i n en I u t u m, vochtige aarde)
modderbad; Fr. illut at i o n.
llmoe gadoengan, op Java de macht om zich
te veranderen in een tijger.
Imaginitio, voorstellingsvermogen.
Imago, beeld, in de psychoanalyse de onderbewuste voorstdlling van een persoon, welke
op een andere per-soon wordt overgedragen
met de aan de eerstbedoelde persoon verbonden wensen. Ook de volwassen staat
van een insect.
Imbecillitas (Lat.), zwakzinnigheid, achterlijkheid, lichte graad van idiotisme.
Imbibitio (I n en bi bo, drinken), drenking;
het doen indringen van een vloeistof in
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de porien of intermoleculaire ruimten van
een vast lichaam.
ImitatOrisch (i m i t o, nabootsen), = naapend.
Immediatprothese (D., van immediatus,
onmiddeliijk en p rot hes e, zie ald.), kunstmatige vervanging van een verwijderd
lichaamsdeel terstond na de operatie.
Immersio (Lat., indompeling), 1. geneeskundige behandeling door middel van een
voortdurend waterbad. 2. indompeling van
de objectieflens van een microscoop in een
op het voorwerp liggende of aan de voorwerplens hangende druppel ener vloeistof,
die sterker breekt dan lucht en ongeveer
evenveel als glas (olie-immersie, waterimmersie); bij homogene immersie heeft
de vloeistof dezelfde brekings-index als
het dekglaasje; door A m i c i ontworpen
handelwijze.
Immigratio (Lat.), het naar binnen trekken,
bijv. van witte bloedlichaampjes uit de
bloedvaten in weefsels.
Imminence morbide (Fr., het dreigen van
een ziekte), het begin van het incubatietijdperk ener ziekte.
Immobilisatie (i mmobili s, onbeweeglijk),
1. het onbeweeglijk maken van een lid of
een gewricht door een verband, een spalk,
enz. 2. opheffing van de beweeglijkheid van
bacteriên door een bepaald antilichaam
(immobilisine).
Immunisatie, = onvatbaarmaking.
Immunisation locale (Bes red ka), zie Antivirus.
Immuniseren, = immuun maken; zie Immuniteit.
Immuniteit (i m m 6 n i t as, vrijheid van belasting of van diensten; van het bijv. nw.
i m m Li n i 5, dit weder van m u n us, ambt,
verplichting), onvatbaarheid voor bepaalde
ziekten; deze kan zijn aangeboren (h i s tog e e n, in de weefsels ontstaan, Behring),
of verkregen (h aematog ee n, in het bloed
ontstaan); ook actief (door in het organisme
gevormde antitoxinen veroorzaakt) of passief
(door van buiten-af in het organisme gebrachte antitoxinen; zie ald.). Verder onderscheiden in onvatbaarheid voor vergiften
en voor bacterien.
Immuniteitseenheid, de gif-vernietigende
werking van een serum, waarvan 0.1 cm 3 in
staat is, 10 maal de voor een Guinees biggetje dodelijke gift diphtherietoxine onschadelijk te maken (E h r I i c h).
Immuniteitsreactie (specifieke), zie Pfeiffer, Aanhangsel.
Immuno-Ballungsreaktion, zie Ballungsreaktion.
Immunochemie (Arrhenius), de studie
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der immuniteitsverschijnselen uit scheikundig oogpunt.
Immuno-diagnostiek, = toepassing der immuniteitsreacties voor het maken van de
diagnose.
Immunopsonine, = bacteriotropine; vgl.
Opsonine.
Immunotherapie, = toepassing der immuniteitsverschijnselen voor de behandeling
van ziekten.
Immunotransfasie, transfusie (zie aid.) van
bloed, waarvan de verstrekker tevoren is
geimmuniseerd met vaccin, afkomstig van
degeen, bij wie de transfusie moet geschieden.
Immuun, onvatbaar; zie Immuniteit.
Immuunlichaam (van het D. ImmunkOrper,
E h r l i c h) vgl. Amboceptor; syn. fixator,
praeparator, substance sensibilisatrice; zie
I.K.
Immuunserum, de bioedwei, die door een
voorafgaande behandeling (immunisatie) van
het dier of de mens, waaraan zij ontleend
is, een specifiek antiiichaam (tegen bacterien,
bloedcellen van een andere diersoort, enz.)
is geworden.
Impaktiert (D.), zie Geimpacteerd.
Impaludisme (Fr.), zie Paludisme.
Imperatief, onder onweerstaanbare dwang
geschiedend.
Imperatieve drang, aandrang tot wateren,
waaraan snel moet worden voldaan, omdat
anders de urine afloopt.
Imperforatio (i n en perforatio, doorboring), ondoorgankelijkheid; vgl. Atresia.
Imperforatus, niet doorgankelijk; vgl. Hymen.
Impermeibel (i n en perme o, doordringen),
ondoordringbaar, ondoorgankeiijk.
Impermeabiliteit, ondoorgankelijkheid.
Impermeant (p e r m e o, door lets heen gaan),
stof, die niet ergens doorheen kan; vgl.
Permeant.
Impermeantie, de eigenschap ener stof van
niet ergens doorheen te kunnen.
ImpetiginOsus, impetigo-achtig.
Impetigo (Lat., schurft, bij Celsu s, misschien afgeieid van ab impetu, van den beginne af, omdat er dadeiijk korsten bij voorkomen), huiduitsiag met etterblaasjes, die
geen littekens achterlaat. I. Bockhart, de
eigenlijke impetigo, waarbij de biaasjes
ontstaan, zonder dat een knobbeltje of
puistje voorafgaat; meestal aan de benen en
de billen. I. b u116 s a, biaarvormende I.
= pemphigus neonatorum, zie aid. I. co ntagiOsa s. parasitiria s. vulgaris (T.
Fox, 1864), besmetteiijke, soms epidemische
huidziekte, vooral bij kinderen, met biaasjes
ter grootte van een speldekop op het hoofd

Impressio

en boven op de hand; indrogend tot bruine
korsten.l.herpetifOrmis(Hebra,1872),
bijna alleen bij vrouwen tijdens de zwangerschap of tijdens het kraambed voorkomende
vorm van pemphigus (zie aid.), het eerst
aan de gesiachtsdeien en aan de binnenviakte
der dijen; gaat met hevige koorts gepaard en
is meestal dodeiijk; syn. herpes vegetans
(A uspitz), herpes pyaemicus (N eu man n);
vgl. Herpes s. Hidroa gestationis. I. s i mpiex s. staphylOgenes, = I. Bockh a rt. I. syphiliti ca, pustuieus syphiiide
aan de folliculi der haren en smeerklieren,
vooral van het behaarde hoofd en de baard.
Impetus (Lat.), aandrift. I. co e u n d aandrift tot de bijsiaap.
Implantatio (Lat., inplanting), 1. plaatsing van
weefsels of weefseidelen in het lichaam,
vooral het piaatsen van tanden in de tandkassen; vgl. Explantatio, Transplantatio; 2.
het zich vastzetten van het ei in het siijmviies van de baarmoeder; 3. het inbrengen
van vaste geneesmiddelen onder de huid
of in inwendige organen.
Impltivium (Lat.), regenbad, douche; oorspronkeiijk een open pick binnen in het
huis.
Imponderabilia (meerv. onz. van i m pond erabili s, onweegbaar), dingen wier betekenis, hoezeer van gewicht, toch niet in
maat of gewicht kan worden uitgedrukt.
Impotentia (Lat.), onvermogen, in 't bijzonder I. co dund onvermogen om de bijsiaap
uit te oefenen; hetzij orginic a, door
ziekeiijke veranderingen van het manneiijk
lid, of ps3c h ca s. nervosa, door vrees,
gebrek aan zeifvertrouwen, schaamte, enz.
Verder: I. generind I, onvermogen tot
de voortpianting, waarbij de bijsiaap wel
piaats heeft, doch het zaad onvruchtbaar is.
Impr(a)egnitio, impregnatie (van praegn at i o, bevruchting), 1. I. van het ei, de bevruchting door het binnendringen van het
zaaddraadje; 2. (in de kleuringstechniek),
het drenken van een weefsel met een
kleurstof; bijv. ziiverimpraegnatie van zenuwfibrillen ; vgl. Golgi (Aanhangsel). Ook
gebezigd ais synonym van teiegonie (zie aid.).
Impressio, meerv. impressi 6 nes (Lat.),
indruk, uitholling. 1. (In de ontleedkunde)
I. basi laris,zie Platybasie.lm pressiOnes
ca rd la cae, de uithollingen aan de mediastinaie rand der beide longen, beantwoordende
aan het hartezakje. I. car6tica, uitholling
aan het voorste einde van de sulcus caroticus. ImpressiOnes digitatae (digit u s, vinger), indrukken geiijk van vingers,
veroorzaakt door de hersenwindingen, op
de binnenzijde van de schedel. I. trigem i n uitholling op de voor- bovenvlakte
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van de pyramide van het slaapbeen, waarin
het ganglion semilunare n. trigemini Iigt. 2.
(In de verloskunde), het indrukken van het
hoofd van het kind in het bekken.
Improvisatieverband, een voor het ogenblik
bedacht, onvoorzien verband; noodverband.
Impuberteit, onmanbaarheid; de tijd, waarin
de manbaarheid nog niet bereikt is.
ImptiIs (I m p LI !sus), aansporing, prikkel.
Impulsieve krankzinnigheid, krankzinnigheid, waarbij vaak impulsieve handelingen
worden waargenomen; d.z. handelingen,
waarvan de beweegreden den dader niet of
slechts vaag bewust is, en die niet door
tegenvoorstellingen (zogen. remmingen)
worden tegengehouden.
In- (voor lipletters i m), 1. in-; 2. voorvoegsel
van ontkenning, on-; soms ook een versterking van het begrip, dat in het hoofdwoord wordt uitgedrukt.
Inaciditeit (acid us, zuur), gebrek aan zuur,
n.l. zoutzuur in het maagsap; syn. achloorhydrie.
Inactivering, het ontnemen van het werkzame complement (zie ald.) aan een serum
(gefnactiveerd serum), door verhitting tot
56°.
Inactiviteitsatrophie, atrophie (zie aid.) van
spieren, doordat zij niet gebruikt worden.
Inamovible (Fr.), niet afneembaar (van een
verband).
Inanitie (i n an it i o, uithongering), uitputting door ziekten, bloedverlies, vooral door
onvoldoende voeding. I.-delirium, geestverwarring tengevolge van uitputting, syn.
collapsdelirium. I.-k o o its (H o It), koorts
bij pasgeboren kinderen door onvoldoende
voeding. I.-z iekte n, uitputtende ziekten.
Inappetence (Fr., van in en appetentia,
begeerte), gebrek aan eetlust of aan verlangen naar geslachtelijke omgang.
Incabeen, vgl. Os Incae, Os interparietale.
Incarceratio (carcer, kerker), beklemming.
I. herniae, beklennming van een breuk;
hierbij wordt onderscheiden: I. e I ist i ca,
waarbij een ledige darmius naar buiten
wordt geperst door een nauwe opening,
en, buiten gekomen, zich weder uitzet en
niet weder terug kan (Linhart); syn.
strangulatio; I. i n te r n a, inwendige beklemming van darmiussen in spleten van
het buikvlies of het net, door ontstekingachtige strengen, enz.; vgl. ileus. I. ste rco ra I i s (stercus, drek), beklemming
door ophoping van drekstoffen in een gedeelte van de dikke darm, dat zich in een
breuk bevindt.
Incarnitio unguis (caro, gen. carnis, vlees)
het „in het vices groeien" van een nagel;
d.i. ontsteking met vorming van wild vices

Incisd ra

door druk van de zijranden van een to
brede nagel op de huid van het nageibed;
vgl. Paronychia; syn. unguis incarnatus.
Incest (i ncestu m, ook in cestus, van het
bijv. nw. incestus, gevormd van i n en
cast u s, kuis), bloedschande, paring van
nauw verwante personen; vgl. Inzucht.
Incisie (i ncisi o), insnijding.
lncisivus (sc. dens). s. incisor, snijtand.
Incistira, insnijding, inkerving. I. acetibuli,
de insnijding van het acetabulum (zie ald.)
nabij het foramen obturatum. I. an g ularis, zie Plica pancreatica angularis. 1.
au r is anterior, voorste insnijding van
het oor, tussen crus helicis en tragus.
I. card iaca, insnijding van de voorrand
der linker long, beantwoordend aan het
hartezakje.l.cartiliginis meitusacCistici externi (Santorini), aan de vooren benedenwand van het kraakbeen van
de gehoorgang. I. cerebel I i ant., post.,
aan de voor- en achterrand der kleine
hersenen. I. c I av i c u lir is, gewrichtsvlakte
aan de hoeken van de bovenrand van het
borstbeen, waarin het uiteinde van het
sleutelbeen wordt opgenomen. I. cord is,
gleuf aan de punt van het hart, het onderste
uiteinde van de sulcus longitudinalis ant.
IncisUrae costiles, groeven voor de
ribben-kraakbeenderen aan de zijranden van
het borstbeen. I. ethmoidilis, insnijding
ter opneming van de zeefplaat van het
zeefbeen; gevormd door de binnenranden
van de pars orbitalis en de pars nasalis van
het voorhoofdsbeen. I. fibular' s, uitholling
voor het ondereinde van het kuitbeen in het
ondereinde van het scheenbeen. I. frontali s, in de schub van het voorhoofdsbeen,
voor de arteria, vena en nervus frontalis. I.
interarytaenoidea, insnijding der piica
interarytaenoidea (zie ald.). I. i n t e r I oba ri s, spleet tussen de lobben der longen.
I. inte rt rag ica, tussen tragus en antritragus van de oorschelp. I. ischiidica
m a i o r, minor, insnijding van het heupbeen boven en beneden de spina ischiadica.
I. jugu la r is, strotader-insnijding, a. aan
de benedenvlakte van het rotsbeen, b. aan
het voorste gedeelte van de zijrand van
het achterhoofdsbeen, c. in de bovenrand
van het handvatsei van het borstbeen. I.
lac r i mills, insnijding voor de traanzak, aan de binnenrand van de oogkuilsoppervlakte van het bovenkaaksbeen. I.
mandibulae, onderkaaksinsnijding tussen
de beide uitsteeksels van de tak van het
onderkaaksbeen. I. mastoid e a, tepelbeeninsnijding aan de binnenvlakte van het
tepelbeen. I. n asal is, neusinsnijding aan
de binnenrand der voorvlakte van het
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lichaam van het bovenkaaksbeen. I. pi' I i i
(pa Iliu m, mantel), = fissura longitudinalis
cerebri. I. p a r i et a I i s, wandbeeninsnijding
tussen de bovenrand van het rotsbeen en
de schelp van het slaapbeen. I. pteryg old ea, = fissura pterygoidea. I. rad iilis,
spaakbeensinsnijding; gewrichtsvlakte aan de
buitenzijde van de proc. coronoideus ulnae
voor het kopje van het spaakbeen. I. R i v i n i,
= I. tympanica. I. Santorini, = I.
cartilaginis meatus auditoria ext. I. scip u I ae, insnijding van het schouderblad,
aan de bovenrand. I. semilunaris, halvemaanvormige insnijding; uitgeholde gewrichtsvlakte tussen de ellepijp en de katrol
van het bovenarmsbeen. I. sphenopal atin a, tussen het oogkuilsuitsteeksel en het
wiggebeensuitsteeksel van het gehemeltebeen. I. s u p rao r b i ta I i s, insnijding in
het naar het middenvlak gelegen derde gedeelte van de oogkuilsrand van het voorhoofdsbeen. I. tentOri i, de halvemaanvormige insnijding aan de voorrand van het
tentorium cerebelli (zie ald.). I. te rminalis
a u r i s, eind-insnijding van het oor, tussen
de achtervlakte van het kraakbeen van de
gehoorgang en dat van de oorschelp. I.
t h y reo Id ea i nf., s u p. onderste, bovenste
inkerving van het schildkraakbeen. I. ty mpin i ca (R ivin i), inkerving in de bovenomtrek van de annulus tympanicus. I.
ulnari s, gewrichtsvlakte voor de ellepijp
aan het benedeneinde van het spaakbeen.
IncisOrae vertebrales, insnijdingen in
de boven- en benedeneinden van de wortels
der wervelbogen, welke paarsgewijze een
gat vormen, het foramen intervertebrale,
voor de ruggemergszenuwen.
Inclavatio, het ingeklemd zitten, bijv. van
een beenstuk als een clav us, spijker.
Inclinitio pelvis (Lat.), neiging, helling van
het bekken; de hoek, die in staande houding
wordt gevormd door de conjugata vera en
de waterpaslijn.
Inclasio foetilis (i n c I u s i o, insluiting), =
intrafoetatio (zie ald.).
Incoercibel (coerc o, dwingen), onbedwingbaar; bijv. van braken.
Incohaerentie (co h ae reo, samenhangen),
verwardheid, gebrek aan samenhang der
gedachten.
Incompatibel (Fr., incompatible), onderling onverenigbaar; van geneesmiddelen.
Incompletus (Lat.), onvolkomen.
Incompressibel, niet samendrukbaar.
Incongruentie, gebrek aan overeenstemming
van verschijnselen of redeneringen, die niet
met elkander te rijmen zijn.
Inconstant, onstandvastig, niet regelmatig
voorkomend.

Indagatio

Incontinence (Fr.), = incontinentia. I. I
jet, = incontinentia activa. I. vrale, =
inc. passiva. I. par regorgement, = inc.
paradoxa.
Incontinentia (c o n ti n e o, behouden, ophouden), onvermogen om ontlasting of
urine op te houden. I. al v is, faecal's, incontinentie voor ontlasting. I. u r in ae,
inc. voor de urine; onwillekeurige afvioeiing
van urine, onderscheiden in: I. activa s.
interm it t e n s, waarbij een straal urine geloosd wordt (incontinence a jet) telkens
als de vulling der blaas een zekere graad
bereikt heeft. I. passiva s. permanens,
waarbij de sluitspier en de m. detrusor
beide verslapt zijn en de urine aanhoudend
afdruppelt. I. paradoxa, passieve inc.,
waarbij de elastische hals van de blaas als
afsluiting werkt en de blaas, eerst als zij
gevuld is, „overloopt"; syn. ischuria paradoxa. I. pigment i, huidaandoening met
zeer veel pigmentvlekken. I. vulvae, =
garrulitas vulvae (zie ald.).
Incoardinatie, ontbreken der coardinatie (zie
aid.).
Incorporate methode (corpus, lichaam),
het aanwenden van radium door het binnen
het lichaam te brengen.
Incrementum (Lat., aanwas; bijv. stadium
incrementi, het tijdperk van toenemen der
koorts; vgl. Decrementum.
Increta (tegenst. van excreta, zie aid.), inwendige afscheidingen van de zogenaamde
bloedklieren.
Incretie, inwendige klierafscheiding; vgl. Endocrine klieren.
Incredne, (La Barre), stof in de wand van
het duodenum, die het pancreas zou prikkelen tot de vorming van insuline.
IncretOrische stoornissen, stoornissen der
incretie.
Incrustatio (crusta, korst), bedekking met
een korst, van voorwerpen in de gal- of
urinebiaas, waarop opgeioste bestanddelen
van gal of urine in vaste toestarld worden
neergeslagen, zodat zich een steep om
het voorwerp heen vormt; vgl. Petrificatio.
Incubatie (i n c u b o, bebroeden, op lets liggen), het tijdsverloop tussen het binnendringen van de ziekteverwekker in het
lichaam en het uitbreken van de ziekteverschijnselen.
Incubus (Lat., een op iemand liggende geest
of daemon), nachtmerrie; syn. ephialtes,
asthma nocturnum; vgl. Succuba.
Incurabel (i n cu rabilis), ongeneeslijk.
Incurvatie (incu rvatio), kromming, buiging.
Incus (Lat.), aambeeld (gehoorbeentje).
Indagitio (Lat.), onderzoek; syn. exploratio.
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Index (Lat., aanwijzer), 1. wijsvinger; 2. lijst;
3. getal, dat een verhouding uitdrukt; bijv.
brekingsindex. Chemotherapeutische
I., bij een opgelost geneesmiddel de verhouding tussen de concentratie, die een
therapeutische werking heeft tot die, Welke
een schadelijke werking ontvouwt. M i It i nd ex de afmetingen der miltdemping bij het
malaria-onderzoek. Zie ook Icterisch. I. cephilicu s, de verhouding tussen Iengte en
breedte van de schedel. I. surd it it i s
(Lat. surdit as, doofheid), de afstand,
waarop de spreekstem niet meer worth vernomen. I. vocal i s (Lat. vox, stem), de
afstanden, waarop de fluisterstem en de
zachte spreekstem nog even worden vernomen.
Indian (Eng., Indisch) liver (Eng., lever),
leververgroting na dysenterie. I. spru e,
Indische spruw; syn. aphthae tropicae.
Indicaan-proef, reactie van Jaffe; zie Aanhangsel.
Indicanurie, afscheiding van indicaan (indoxylzwavelzuur) in de urine; vgl. Indoxyluric; Indigurie.
Indicatio (Lat., aanduiding, aanwijzing), „aanwijzing"; de omstandigheden of beweegredenen, die de weg wijzen bij het kiezen
van een wijze van behandeling. I. cansills, de „aanwijzing", gelegen in de oorzaak der ziekte en gericht op de opheffing
dier oorzaak. I. morbi, de „aanwijzing",
gegeven door de ziekte zelve en gericht op
de genezing. I. socialis, maatschappelijke
aanwijzing, gegeven door de maatschappelijke omstandigheden. I. symptom at i ca, de „aanwijzing", gegeven door de
verschijnselen en gericht op het verhelpen
daarvan. I. vitalis, de „aanwijzing", ontspruitende uit dreigend levensgevaar; tegenstelling: contraindicatie.
Indicator (Lat., aanwijzer), 1. (in de ontleedkunde) de musc. extensor indicis proprius
2. (in de scheikunde), stof, waardoor men,
bij mast-analyse, aantoont, dat de scheikundige werking, die aan de analyse ten
grondlag ligt, is afgelopen.
Indifferent, onverschillig, zonder werking,
onschadelijk. Indifferente electrode
(vergeleken met de prikkelelectrode), electrode met grote oppervlakte, zodat de langs
deze electrode in het lichaam dringende
of uittredende stroom geringe stroomdichtheid bezit en geen bijzondere werkingen uitoefent. I. g ass e n, gassen, die
niet rechtstreeks schadelijk zijn, maar het
!even niet in stand kunnen houden; bijv.
stikstof. I. middelen, geneesmiddelen,
die onschadelijk zijn, maar ook geen ge-
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neeskrachtige werking hebben. I. the rm e n, = acratothermen (zie ald.).
Indigeen (i n d ig e n us), inheems; vgl. Endogeen.
indigestie (d i g e s t io, vertering); stoornis in
de spijsvertering.
Indigocarmijnmethode, vgl. Chromocystoscopie.
Indigurle (R os en bac h), afscheiding van
indigo in de urine; vgl. Indicanurie.
Indirect, middellijk, niet rechtstreeks. I n d ire cte kerndelin g, vgl. Mitosis, Caryokinesis. I. spierprikkelin g, prikkeling
van een spier van de toebehorende zenuw
uit.l.trekkingstraagheid,tragesamentrekking van een spier bij indirecte prikkeling; vgl. Ontaardingsreactie. I. zi e n,
het zien door middel van het buiten de
gele viek gelegen gedeelte van het netviies.
Individualiseren, het oog gericht houden op
de bijzonderheden van het ziektegeval en
de persooniijkheid van de zieke; tegenstelling van generaiiseren.
Ind61, een stof, die bij de rotting van eiwit
uit een der ontledingsproducten daarvan
(het tryptophaan) ontstaat, in de darm
voorkomt, en, na paring met zwavelzuur
(in de lever), als indoxyizwaveizuur (indicaan) in de urine overgaat; vgl. Indicanurie.
I. react i e, vgl. Nitrosoindolreactie.
Indolent (in en do1ens, pijn Iijdend), ongevoelig voor pijn, geen pijn teweegbrengend; bijv. van lymphklierzwelling bij
syphilis (indolente bubonen); van een persoon gezegd: traag.
IndolOgenes, in staat indol to vormen.
lndoxylurie, afscheiding van indoxyl in de
urine.
lndoxylzwavelzuur, verbinding van indoxyl
(oxydatieproduct van indol) met zwavelzuur; als alcalizout (Indicaan) voorkomend
in de urine bij vermeerderde rotting in de
darm.
Inductie (i n d u ct io, inwerking). 1. Afleiding
van algemene regelen uit door waarneming
verkregen feiten; in tegenstelling van
deductie, afleiding uit een aangenomen
stelling; 2. (in de natuurkunde) het ontstaan van een electrische stroom in een geleider door de invloed van een electrische
stroom (electro-inductie, Volta-ind u cti e) of magneet (magneto-inductie)
in de nabijheid.1.-apparaat(apparatum)
toestel tot het teweegbrengen van inductiestromen (Faradische stromen). I.-psychos e,
= psychische infectie (zie ald.); g ein d uceerdeziekten,geinduceerdezielszi e kte n, zie Psychische infectie, Folie
a deux. GeInduceerde radioactiviteit, tijdelijke radioactiviteit van een
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lichaam, door emanatie van een radioactieve stof in de nabijheid. I.-s I e d e,
inductietoestel, waarvan de secundaire draadrol verschuifbaar is ten opzichte van de
primaire. (Deze handige inrichting, welke
het fijn doseren van de inductiestroom
mogelijk maakt, is aangegeven door E.
Dubois Reymond). I.-toestel, = I.apparaat.
Inductor (S pe m an n), celgroep in het
embryo, die een andere celgroep aanzet
tot de vorming van een orgaan. Syn. Organisator.
InductOrium, = inductie-apparaat.
Indumentum (i n d u o, aantrekken), overtreksel. I. prOpriu m, = pia mater (zie
aid.).
Induratief (zie Induratio) met verharding
gepaard gaande; bijv. I. ontsteking, I.
oedema.
Induritio (d u r u s, hard), verharding ; vgl.
Cirrhosis, Sclerosis. Induratie zonder meer
= I. Hunteri (zie ald.). I. cyanOti c a,
blauwe yerharding, bindweefselwoekering
bij slepende stuwing ; vooral in de nieren
bij hartziekten. I. fusc a, bruine verharding, gevolg van langdurige bloedstuwing
in het longweefsel bij hartziekten ; woekering van bindweefsel, waarin zich bruin
pigment afzet. I. gran u lata hepatis, =
cirrhosis hepatis (zie ald.). Le i ac htig e
i n d u rat i e, vorming van vezelachtig weefsel in de long, door veranderde bloedkleurstof of kooideeltjes grijs of zwart gekleurd. I. Hu nteri, = initiale sclerose,
harde sjanker. I. penis p listi ca, plaatselijke verharding in de sponsachtige lichamen van het mannelijk lid. Vgl. Reinduratie.
Indux (inleidend), zie Crepitatio.
Inebriintia, n.l. remedia, (i n e b r i o, dronken
maken), dronkenmakende middelen.
Inertia (Lat., = traagheid. I. uteri, weeenzwakte.
In extremis (ext re m us, uiterst), „op het
uiterste", stervende.
Inf., 1. (in de ontleedkunde) inferior, het
meer naar beneden liggende van twee
vormsels; vgl. Infimus. 2. (in de artsenijbereidkunde), i n f LI s u m, opgietsel, thee, of:
i n f Li n d e, giet op.
Infans (Lat.), kind.
Infintilis, infantiel, kinderlijk, op kinderlijke
leeftijd voorkomend; ook gezegd van een
orgaan of het gehele lichaam, dat is blijven
staan op een geringe trap van ontwikkeling, zoals bij het kind voorkomt; vgl.
Infantilismus. I n fant ie I e ce re b rile ve rlam m i n g, vgl. Paralysis infantum cerebralis. I. s p i e rat roph i e, vgl. Dystrophia
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musculorum progressiva. I. splenomega1 i e, vgl. Splenomegalie.
Infantilismus, stilstand in ontwikkeling van
lichaam en geest op een kinderlijke trap.
I. dystrOphicus, typus Lorrain, veroorzaakt door voedingsstoornissen, vaatziekten enz. I. myxoedem at 6 s u s, typus
B rissaud.=1.regressivuss.tardivus,
op later leeftijd ontstaan infantilismus; vgl.
(last) Eunuchoklismus. I. van Herter, zie
Morbus coeliacus (intestinaal 1.).
Infantilogigantisme (yEyocc, reus), reuzegroei
waarbij de kenmerken der geslachtelijke
rijpheid ontbreken.
Infantilonanisme (n a n u s, dwerg), infantilisme met stilstand in de groei.
Infarcering, het ontstaan van infarcten.
Infarct (i n fa', r c i o, instoppen; gerundium
i n fa rs u m of i n fa rt u m), 1. opvulling van
een weefsel met vreemde stoffen ; opstopping
(D., Anschoppung), bijv. urinezuur-, kalk-,
pigment-infarct der nier, als deze stoffen
zich in de urinekanaaltjes of elders in de nier
afzetten ; vroeger werd ook de metritis
chronica (zie ald.) ute rusi n fa r ct genoemd ; 2. weefselveranderingen door verstopping van kleine eindarterien (e m b oI isc h, ischaemisch of thrombotisch
infarct); het van bloedtoevoer afgesloten
gedeelte kan Of bloedledig blijven, sterft
dan of en worth ondoorschijnend bleekwit
(anaemisch of wit infarct, ook verkeerdelijk „fibrinewig" genoemd); beter
„ischaemische necrose", daar bij deze toestand juist het „ingestopte" ontbreekt;
Of er komt, van naburige gedeelten uit,
in dat gedeelte enig bloed, dat door de
ontaarde vaatwanden heen in het weefsel
geraakt; het infarct wordt dan donkerrood
en vast op het aanvoelen (h ae mo r r hagisch of rood infarct).
Infaust (i nfaustu s), ongelukkig, ongunstig ;
vooral gezegd van de voorspelling (prognose) omtrent de afloop van een ziekte.
Infect-arthritis (zie Arthritis), arthritis chronica infectiosa, chronische arthritis, die
wordt toegeschreven aan infectie.
Infecteren, besmetten.
Infecterend agens, = de stof, die de besmetting verwekt of kan verwekken.
Infectie (i nfici o, iets met iets vermengen,
drenken, kleuren, besmetten), besmetting;
het binnendringen van levende ziekteverwekkers, meer in 't bijzonder microben;
ook besmetting met ziekten, waarvan de
verwekker nog onbekend is, bijv. roodvonk, mazelen ; vgl. Putride, Pyogeen. I.g ez we I, infectieus granulatiegezwel (zie
Granulatiegezwel). I.-z iekte n, besmettelijke ziekten ; ziekten, die door infectie ont-
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staan. L-psychose n, zielsziekten bij en
na besmettelijke ziekten ontstaan. VgI.
Contagieus, Miasma, Invasieziekten, Endogene ziekten. I. t i t e r, de reciproque waarde
van de kleinste hoeveelheid van een orgaan
(dat een virus bevat), die biologisch kan
worden aangetoond.
Infectieus, wat in staat is te besmetten of
door besmetting ontstaat.
Inferior, zie Inf.
Infertibilis, = onvruchtbaar, infertiel.
Infibulitio (f i b u I a, gesp), het eertijds gebruikelijke afsluiten van het praeputium (bij
bedienden) of de vulva (bij alleen blijvende
echtgenoten) ook wel bij merries, door
middel van een naald (zodanig bevestigd,
dat de drager of draagster die niet kon verwijderen) ten einde ongewenste gemeenschap te voorkomen.
Infiltraat, 1. de stof, die bij infiltratie in het
weefsel dringt. 2. de toestand, te voorschijn
geroepen door infiltratie (zie aid.).
Infiltratie (middeleeuws Lat., filtru m, doorzijgdoek, filter), het zich afzetten van vreemde stoffen in weefsels en weefseldelen of
weefselspleten; bijv. vet, pigment, amyloied,
serum, urine, bloed, etter en gezwelcellen.
I.-an aesthesi e, drenking van weefsels
met pijnverdovende stoffen, ten einde plaatselijke gevoelloosheid teweeg te brengen;
vgl. S ch lei ch, zie Aanhangsel.
Infiltritum corneae, vgl. Keratitis.
Infimus (ontl.), het onderste van meer dan
twee vormsels (vgl. Inferior).
Inflammatio (i n fl ammare, in brand steken)
ontsteking. I. c a t a r r hall s, ontsteking
van een slijmvlies; vgl. Catarrhus. I. e xsu d at iva (exs u d are, uitzweten), ontsteking met afscheiding van wei, slijm,
etter, bloedig vocht, pseudomembranen
(zie aid.). I. parenchymatosa, ontsteking met overwegende ontaarding van het
parenchym, zie ald.; ook als kenmerken
van ontsteking grotendeels ontbreken, zoals
bij de nephritis parenchymatosa. I. inte rstitiilis (chrOnica), ontsteking van
het stroma, met woekering van het bindweefsel (prolifererende ontsteking) en
schrompeling (cirrhosis) daarvan, waarbij
het parenchym inteert (atrophierende ontsteking). I. fi b ros a, ontsteking met nieuwvorming van vezelachtig bindweefsel.
Inflorescentie (botanisch: bloeiwijze), huiduitslag. I. produ c t iv a, (voortbrengend),
een ontsteking, die de vorming van nieuw
weefsel veroorzaakt.
Influenz (D.), invloed (vgl. Influenza), in
't bijzonder het ontstaan of de verplaatsing van statische electriciteit of magnetisme door de nabijheid van een electrisch
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of magnetisch geladen lichaam. I.-m as c h i n e (D.), electriseermachine, waarin
met behulp van I. grate hoeveelheden statische electriciteit worden voortgebracht.
Influenza (Ital., i n f I u e n t i a (Lat.), invloed),
griep; een epidemische ziekte, die van tijd
tot tijd in uitgebreide, soms de gehele aarde
overstromende epidemieen optreedt. De
naam, in 1358 door Villani reeds gebruikt, in 1743 door Jo hn Pringle opnieuw, schijnt te wijzen op een atmospherische invloed, waaraan de grate uitbreiding
der epidemiön werd toegeschreven.
Infoliatiecysten (Lat. i n fo I i at i o, instulping)
cysten, die ontstaan uit ingestulpt en afgesnoerd epithelium van het buikvlies.
In f6ro (Lat., op het marktplein), voor de
rechtbank, bij gerechtelijk-geneeskundige
getuigenis.
Infraclavicularis, onder het sleutelbeen liggend.
Infrictio (f r act i o, breuk), inbreking, inknikking, beenbreuk, waarbij de beenstukken niet geheel van elkander gescheiden zijn; ook depressio (indrukking) van
een deel van een schedelbeen.
Inframaxilliris, (i nfra, onder; maxilla,
kaak), onder de kaak liggend of tot de onderkaak behorend.
Infraorbitilis (o r bit a, oogholte), onder de
oogholte liggend.
Infrarode stralen, stralen in het spectrum,
voor het zichtbare rood.
Infrascapuliris (s c a p u I a, schouderblad), onder het schouderblad liggend.
Infraspinatus (s p i n a, doorn, hier het doornuitsteeksel van het schouderblad), vgl.
Musculus infraspinatus.
Infraumbilicaal (u m b i I i c u s, navel), onder
de navel.
Infundibulum (Lat., trechter), een benedenwaarts gericht spits toelopend kuiltje in
de bodem van de derde hersenkamer;
het blinde einde worth gevormd door het
tuber cinereum (zie ald.). Infundibu la
alveoliri a, zie Sacculi alveolares. L
cochleae, trechtervormig beenplaatje, dat
het bovenste gedeelte vormt van de lamina
modioli van het slakkenhuis; syn. scyphus
Vieussenii. I. cru mil e, entonnoir crural,
dijtrechter, de ruimte, gevormd door het
ligamentum Gimbernati en de dijader; de
nauwste en Iaagste plaats is de annulus
femoral is int. (zie ald.). I. et h m oi d a le,
zeefbeenstrechter; smalle langwerpige groeve, die langs de processus uncinatus naar
boven en voren loopt, zich trechtervormig
verwijdt en uitmondt in de sinus frontalis;
syn. I. maxi I I are, bovenkaakbeenstrechter. Infunclibula pulmOnis, longtrech17
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tertjes, sacculi alveolares. I. tubae ut erina e, trechtervormige verwijding van de
baarmoedertrompet.
Inftisio, 1. het ingieten van geneesmiddelen
onder de huid, in aderen of lichaamsholten,
zonder aanwending van bijzondere druk
bij de inspuiting; 2. bereiding van een
infusum (zie aid.); ook synonym daarvoor.
Infasum, opgietsel, drank, bereid van een
geneesmiddel door het met kokend water
te begieten en te laten trekken.
Ingesta (Lat. mv., het ingevoerde), het gebruikte voedsel; in de physiologie rekent
men hiertoe ook de in het organisme opgenomen zuurstof.
Ingredientia (Lat. mv., het binnentredende),
bestanddelen.
Inguinalis (i n g u e n, lies), tot de liesstreek
behorend.
Inhalatie (i nhal at i o), inademing; nl. van
dampen, gassen of verstoven vloeistoffen
als geneesmiddel.
lnhalatieziekten, ziekten, ontstaan door inademing van schadelijke stoffen, gassen of
stof.
lnhibitie (i n h i beo, tegenhouden), remming.
InhibitOren, remmende zenuwen.
Iniencephalus (Eviov, nek), misgeboorte,
waarbij de hersenen te voorschijn komen
door een gat in het achterhoofd (G eoff roy
St. Hilaire).
IniOdymus (G. St. Hilaire), misgeboorte
met twee met het achterhoofd aan elkander
gegroeide hoofden.
Inion (in de anthropologic), protuberantia
occipitalis externa ter hoogte van de linea
nuchae superior.
Inlops (64, gezicht) (G. St. Hilaire), misgeboorte met aan het achterhoofd gedeelten
van een aangezicht, in 't bijzonder een oog;
meestal is het lichaam beneden de navel
verdubbeld.
Initiaal (initiilis, van initium, begin),
tot het begin behorend. Initiale dode nvlekke n, huidbloedingen (zoals die op
lijken worden aangetroffen), bij sommige
vormen van meningitis reeds bij het leven.
I. s c l e rose, de verharding ter plaatse, waar
het syphilisgif is binnengedrongen, welke
het eerste zichtbare teken is der syphilisbesmetting ; syn. harde sjanker, sjanker van
Hunter, primair-affect. Initiale uitslag
(D., Initial zac ke), vgl. Electrocardiogram.
Injecteren (i njecto), inspuiten; zie injicieren.
Injectio (i njici 0, naar binnen werpen), 1.
inspuiting in lichaamsholten, of, door middel van een holle naald, onder de huid
(subcutane inj.), in aderen (intraveneuse
inj.), of in de diepte der organen (parenchy-
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mateuse injectie); 2. (in de ziektekundige
ontleedkunde en in de oogheelkunde) overvulling van haarvaten en kleine bloedvaten ; bijv. pericorneale injectie; zichtbaar
worden van de anders onzichtbare bloedvaatjes in de omtrek van het hoornvlies.
Injicieren, inspuiten; zie Injecteren.
Inneite (Fr. aangeborenheid), aangeboren
idiosyncrasie (zie ald.).
Innenkolben (D., binnenkolven), vgl. lichaampjes van Meissner, Vater, Pacini.
Innenkiirper (D.), lichaampjes van Heinz
(zie Aanh.).
Innenpfeiler (D., binnenpeilers), zie Pfeiferzellen.
Innervatie, voorziening van zenuwen; de invloed van een zenuw op een spier.
Innominatus (Lat.), onbenoemd; syn. anonymus; vgl. Arteria, Nervus, Os.
Inoblist (1S, gen. Ev6c, pees, vezel), vaste
bindweefselcel; syn. Fibroblast.
Inoculatio (van inoculare, uit in en ocuI u s, oog, knop), enting; vroeger in het bijzonder de enting met pokkengif, ten einde
een Iichte pokziekte te doen uitbreken, die
ontvatbaar maakte voor een meer gevaarlijke besmetting. I. v a cc i n a e, koepokinenting.
InOculum, hetgeen men heeft ingeent.
(nodule (Fr., van fig, gen. iv6c), vezelachtig
littekenweefsel; syn. tissu inodulaire.
Inogeen, in het weefsel ontstaan; vgl. icterus.
Inoperabel, niet meer te opereren; bijv. van
een gezwel, dat al te sterk gegroeid is.
Inopexie (i,c en nigt.c, stolling, vastwording),
verhoogde neiging van het bioed in het
levende lichaam om te stollen.
InOpia (Lat.), armoede, gebrek; bijv. I. I i ct is
(gebrek aan zog, = agalactie). I. viri I itit is (gebrek aan mannelijkheid, = impotentia).
Inoscopie (axonew, beschouwen), een methode om tuberkel- en andere bacillen in stolsels
vrij te maken door de vezeistof te verteren
door middel van pepsine (Jo usset).
Inosculitio (i n en oscular e, vertaling van
ivocaToti.66), inmonden; vgl. Anastomosis)
rechtstreekse samenhang tussen twee bloedvaten van dezeifde wijdte, zonder tussenkomst van kleinere vaten.
Inosiet (tg, gen. 1v6c, (spier)vezel), spiersuiker; een voor gisting vatbaar koolhydraat, dat in plantaardige en dierlijke
weefsels, vooral in de spieren voorkomt.
Inositol, vitamine van de B-groep.
Inos(it)urie, afscheiding van inosiet in de
urine.
InotrOpe werkingen (ig, gen. iv6c, vezel;
-rpinco, wenden) (E n g e I m a n n), invloed van
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de hartzenuwen op het vermogen tot samentrekking van de hartspieren.
Inquietude des jambes (Fr., onrust der
benen), zie Anxietas tibiarum.
Insalivitio (saliva, speeksel), vermenging
(van de spijzen) met speeksel.
Insinia (Lat., verstandeloosheid, van i n s in u s, ongezond, krankzinnig), = amentia.
I. m o rills, zedelijke krankzinnigheid; gebrek aan zedelijke drijfveren bij ongestoord
denkvermogen; syn. fo lie raisonnant e,
moral insanity.
Insanity (Eng.), = insania.
InscriptiOnes tendineae (i n s c r i p t i o, inschrift; t e n d i n e u s, peesachtig), peesachtige strepen die dwars over spieren lopen;
in 't bijzonder de rechte buikspieren.
Insecticiden, vergiften voor insecten.
Insel (D., eiland), vgl. Insula. I.-A p h as i e,
aphasie (zie ald.) door een letsel in het
gebied der insula Reili. I.-S chwelle (D.,
drempel), vgl. Limen. I.-T heori e, theorie
der diabetes, volgens welke deze ontstaat
door aandoening van de eilandjes van
Langerhans in de alvleesklier.
Insensibel (Lat., insensibili s), ongevoelig;
vgl. Perspiratio insensibilis.
Insertio (Lat.), aanhechting, bijv van een
spier aan het been. I. velament Os a
funiculi umbilicalis (velamentunn,
hulsel), aanhechting van de navelstreng
niet rechtstreeks aan de moederkoek, maar
op een afstand hiervan aan de eivliezen. I.
fu rc at a (fu r c a, vork), verdeling van het
uiteinde van de navelstreng in twee takken,
die zich aan de moederkoek vasthechten.
Insidieus (Fr., insideux, van Lat. ins idiosu s, van insidia e, hinderlaag), sluipend, verraderlijk (van het verloop ener
ziekte).
Insluitsel-anaemie, een toxische haemolytische anaemie, met lichaampjes van Heinz
(zie Aanhangsel) in de rode bloedlichaampjes,
soms ook in het plasma.
Insolitio (s o I, zon), zonnesteek, de gevolgen
van de invloed van grote warmte, in 't bijzonder van de zonnehitte; syn. siriasis.
Insomnia (s o m n u s, slaap), slapeloosheid;
vgl. Agrypnie.
Insons (Lat.), onschuldig. Syphilis ins6 nt i u m, zie Syphilis.
Inspectie (i nspe ct i o), het onderzoek van
de zieke door bezichtiging; syn. adspectie.
Inspiratio (Lat.), inademing, tegenstelling
exspiratio, tezamen respiratio, bijv. nw.
at o o r, hetgeen bij de inademing
inspir,
plaats heeft. Inspir at o r e dyspnoea (vgl.
Dyspnoea), moeilijke inademing. I n s p iratore reutels, reutels, die men tijdens
de inademing waarneemt. Inspi rato re
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intrekking (der tussenribsruimten), tijdens de inademing, als deze bemoeielijkt
is; bij pericarditis adhaesiva in de hartstreek. Het meer gebruikelijke „inspiratorisch" is Duits.
Inspissatie (s p i ss u s, dicht), indikking (van
een vloeistof, door verdamping), verdichting
(van weefsel).
Instabilitas (Lat., onbestendigheid) oculorum
onvermogen om de ogen stil te houden; vgl.
Nystag m us.
Instillatie (Insti I latio), indruppeling, in
't bijzonder in de ogen. R e cta I e I. (We rn i tz), voortdurende en langzame ingieting,
droppelsgewijze, van vloeistoffen in de endeldarm ; syn. Tropfklistier (D.), druppellavement.
Instinct (I nstin ct u s, aandrift), natuurdrift;
de van het verstand onafhankelijke aandrift tot handelingen, die dienstig zijn
voor het behoud van het individu en de
soort (Meyer). Instinctief, onbewust.
Instrumentarium, een verzameling tot een
bepaald doel dienende werktuigen of toestellen.
Insufficientia vertebralis (i nsufficientia,
ontoereikendheid ; vertebr a, wervel); onvoldoende beweeglijkheid of steunkracht
der ruggegraat door gestoorde functie
van beenderen, banden, gewrichten en
spieren; syn. ziekte van Schanz.
Insufficiêntie (s u ffi ce re, voldoen), ontoereikendheid, onvoldoende werking van een
orgaan, in 't bijzonder van de spieren van
organen, zoals de ogen, het hart, de maag,
de darm; gebezigd met betrekking tot een
opening, onvoldoende vermogen tot sluiting ;
vgl. Incontinentia. Re I at i eve I. van
hartkleppe n, onvoldoende sluiting der
kleppen, zonder dat deze zelf zijn aangedaan, door verwijding van het ostium of
onvoldoende werking der spieren; vgl.
Accidentele hartgeruisen; tegenstelling van
organische insufficientie. I. fract u u r, breuk van dij- of scheenbeen door
ongewone inspanning (mars-fractuur).
Insuffisance pluriglandulaire (Fr.), samengestelde ziekte door onvoldoende werking
van verschillende endocrine klieren (zie
ald.).
Insuffisance proteopexique (W i d a I) (nigtq,
vasthechting), onvoldoende vermogen van
de lever om schadelijke proteinen uit het
voedsel vast te Ieggen.
Insufflatie (i n s u fflo, inblazen), het inblazen
van vloeistoffen of fijn gepoederde vaste
geneesmiddelen in lichaamsholten of in
het oog.
Insula (Lat., eiland), meerv. insu la e. Ins ulae he') at i s, levereilandjes, de door bloed-
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vaatjes omgeven kwabjes van de lever.
Insulae Langerhans, kwabjes van de
alvleesklier. I n s u I a Reili i, de driehoekige
kwab van de schors der grote hersenen, die
zichtbaar wordt als men de randen der
fissura cerebri lateralis uit elkaar houdt.
lnsulae Peyeri, = agmina Peyeri. I.
p u l m 6 n u m, eilandjes der longen; de veelhoekige figuren op de oppervlakte der
longen, die beantwoorden aan de longkwabjes.
Insullne, hormoon (zie ald.), afkomstig van de
eilandjes (insulae) van L a n g e r h a n s, dat
de hoeveelheid suiker in het bloed regelt,
en bij diabetes wordt toegediend als daarbij
het gehalte aan suiker van het bloed te
hoog is; vgl. Angioxyl. I. k i n as e (xtv6w,
bewegen) een ferment, gevormd in de lever,
dat de weefselcellen gevoelig maakt voor
insuline. I. shock, dreigende verschijnselen,
wanneer door insuline, toegediend wegens
diabetes, het gehalte aan bloedsuiker daalt
onder een bepaalde grens. I. stoot, de
shock-werking, opzettelijk teweeggebracht
bij schizophrenia.
Insul6ma, adenoma van de eilandjes van
Langerhans.
Instiltus (Laat Lat., overvalling), aanval, van
hysteria, epilepsie, beroerte.
Int., afkorting van internus (zie ald.).
In tabula (Lat., op de tafel), bij de Iijkopening.
Intact (i n t a ct u s, onaangeroerd), ongeschonden, in goede staat. Virgo int act a,
ongerepte maagd.
Integraal (uit het Fr. i nteg r a I, van Lat.
i n t e g r u m, het geheel), bijv. nw. voor
gans, in zijn geheel; zelfst. nw. (in de wiskunde) som van oneindig vele, oneindig
kleine grootheden. I ntegrale pr i k k eli n g, prikkeling van het geheel.
Integratie-psychose, psychische stoornis tijdens de „integratie", het proces van geheel
volwassen worden. Syn. Adolescentie-psychose.
Integrerend, tot het geheel behorend, van
lets een noodzakelijk deal uitmakend.
Integumentum (Lat., bedekking), de uitwendige huid (meestal in het meerv., integumenta); syn. cutis.
Intellect (intellectus), verstand.
Intensief (zie Intensiteit), sterk, krachtig.
Intensimeter, meter van de sterkte van
x-stralen; syn. dosimeter.
Intensiteit (Lat., i n t e n s i o, spanning), sterkte.
Intentiekrampen, (Lat. intend o, inspannen,
gerundium intentu m) krampen, die bij
willekeurige bewegingen ontstaan ; bij tetanie en ziekte van Thomso n.
Intentietremor (t re m o r, beving), beving,
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die bij willekeurige bewegingen ontstaat;
o.m. verschijnsel van multiple scierose.
Intentio (Lat., inspanning), in de heelkunde
gebruikt om aan te duiden of een wond
geneest door het eenvoudig aan elkander
groeien der wondranden: „bij de eerste
inspanning" (per primam intentionem, of
afgekort „per primam"); of doordat zij
zich eerst met granulaties vult en deze
daarna met epithelium worden bedekt:
„bij de tweede inspanning" (per secundam
intentionem, of afgekort „per secundam").
Inter-, tussen-.
Intercalair staphylOma (intercalo, tussenvoegen), staphyloma (zie aid.) tussen iris
en corpus ciliare; vgl. Ossa intercalaria.
Intercellulair, tussen de cellen zich bevindend. I n te rce Ilui ai re stof, tussencelstof; de stof tussen de cellen van een
weefsel. I. b r u g, de draadvormige overblijfsels van protoplasma tussen de cellen,
vooral in de kiemlaag der huid; vgl. Stachelzellen.
Intercolumnaire fascia, fascia cremasterica,
fascia Coo peri (zie ald.).
Intercostalis (costa, rib), tussenribs-, zie
Musculus, Nervus, Arteria, Neuralgia, Spatium.
Intercricothyreotomie, klieving van het
ligamentum cricothyreoideum s. conicum;
syn. coniotomie, laryngotomia infrathyreoidea.
Intercurrent, tussenkomend, „er bij" komend
(van een ziekte).
Interdentaal (d e n s), zich tussen de tanden
bevindend.
Interepitheliaal labyrint, het netwerk van
spleten tussen de intercellulaire bruggen
van de kiemlaag der huid, waarin zich de
voedingsvloeistof beweegt.
Interfemineum (femen = femur), wat zich
tussen de dijen bevindt: 1. de bilnaad;
2. de vrouwelijke schaamdelen.
Interfereren, het onvatbaar worden van
cellen voor een virus, nadat zij zich hebben
verbonden met een ander virus.
Interferometer, 1. instrument om zeer korte
afmetingen te bepalen met behulp van
de verschijnselen van de interferentie van
het licht; 2. toestel, om een diagnose te
stellen door middel van de wijziging, welke
door de aanwezigheid van antilichamen (zie
aid.) in een vloeistof teweeg wordt gebracht
in de voortplantingssnelheid van het licht,
en de daarmede samenhangende wijziging
in de interferentieverschijnselen.
InterferometrIe, de specifieke diagnostiek
van de werking der endocrine klieren.
Interfibrillaire stof, de kleefstof tussen de
vezelen; bijv. van het bindweefsel.
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Intergemmaal (g e m m a, knop), tussen de
smaakknoppen liggend.
Interglobulaire ruimten (globulus, bolletje), boironde holten in het binnenste der
dentine (zie aid.).
Interimprothese (i n t e r i m, tussentijds), tijdeiijke prothese (zie aid.), later te vervangen door een biijvende.
Interlaminaire lymphruimte (lamina,dunne laag) (Auerbach), net van lymphvaten
tussen de beide spieriagen van de darm.
Interlobair, tussen de longlobben.
Intermarginaai, (Lat. m a rg o, rand), tussen
twee randen. I. lijn, de iijn op de rand van
het ooglid, die het voorste gedeelte scheidt
van het achterste.
Intermaxillire (sc. os), tussenkaaksbeen.
Intermediair (m ed i u m, het midden), in het
midden liggend. Intermediaire operat i e, appendicitis-operatie tussen het
„hete" en het „koude" tijdperk. I. stofw isseling, de veranderingen, die met de
scheikundige stoffen, welke in het lichaam
worden opgenomen, achtereenvoigens piaats
vinden, totdat zij geheel in de eindproducten uiteenvallen. I. g a I-o mloo p, het
terugkeren van de afgescheiden gal door
de poortader naar de lever. I. ove re rvin g,
waarbij twee eigenschappen der ouders
tot een worden verenigd.
Intermediate (Eng.), zeer lichte gevailen van
lepra met nog onzekere diagnose..
Intermedine, een hormoon (zie aid.) uit de
pars intermedia der hypophysis cerebri.
Intermedius, in het midden liggend; vgi.
Nervus, Os. I. type van diphtheriebacillen,
de middelmatig kwaadaardige soort dier
bacillen. Vgl. Gravis- en Mitis-type.
Intermeningeale apoplexie (tAvog, vlies,
Kier hersenvlies), bloeding tussen de dura
mater en de arachnoidea.
Intermetrium, een laag tussen het endometrium (zie aid.) en de spierwand van de
uterus.
Intermissie (i n t e r m i t t o, een tussenruimte,
tussenpoos vrijiaten), het tijdelijk geheel
wegbiijven van verschijnseien ener ziekte;
van koorts, ais de temperatuur tussen twee
verheffingen in geheel normaal is. Vgl.
Remissie.
Intermittens (sc. febris), zie Malaria.
Intermitterend, met bepaalde tussenpozen
piaats vindend; syn. periodiek; vgi. Intermittens; bijv. intermitterende behandeling
van syphilis met kwikzilver. Intermitterend manklopen, zie Claudicatio
intermittens.
Intern (i nternu s), als bijv. nw. inwendig.
I. geneeskund e, het deel der geneeskunde, dat zich bezighoudt met de I. zie k-
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ten, die der inwendige organen; ais zeifst.
nw. (Fr. intern e), inwonend assistent.
Internist, arts voor inwendige ziekten; een
term, die burgerrecht heeft verkregen, hoewel ze werd afgekeurd door St okvi s, die
er eerder bij dacht aan een lijder aan interne
ziekte.
Internus (Lat.), inwendig, naar binnen gelegen. Soms gebezigd ais verkorting voor
muscuius rectus oculi internus, muscuius
obliquus internus, musculus thyreo-arytaenoideus internus.
InteroceptOren, receptoren (zie aid.) van het
siijmvlies van spijsverterings- en ademhalingsorganen.
InterOsseus (os, been), tussen 2 beenderen
liggend; vgi. Musculus.
Interparietile (sc. os), zie Os Incae.
Interpositio uteri vesico-vaginalis (S c h a ut a—Werthei m), operatieve verpiaatsing
van de baarmoeder, zodat deze tussen de
blaas en de schede komt te liggen, ter versterking van de voorwand der schede bij
uitzakking. Van interpositie wordt ook gesproken als zich bij een beenbreuk weefseldelen tussen de breukeinden hebben geschoven. I. ve lamentOsa, insertio velamentosa, wanneer daarbij de naveivaten bij
eikaar blijven.
Interrenaal stelsel, een bestanddeei van het
lichaam van alie gewerveide dieren, dat
afkomstig is uit de interrenale — tussen de
nieren liggende — zone, en gekenmerkt
is door het gehaite zijner cellen aan iipoide
stoffen. Bij de zoogdieren wordt het grotendeels vertegenwoordigd door de schors der
bijnieren.
Interscapularis, tussen de schouderbiaden
liggend.
Intersegmentaire banen, vezels, die de verschillende segmenten van de grijze stof
van het ruggemerg onderiing verbinden;
syn. (spinale) associatiebanen.
lntersex, individu met intersexualiteit, zie
aid.
Intersexualiteit, het bezitten van enige
anatomische kenmerken van het andere gesiacht.
Interspinalis, tussen de doornuitsteeksels
der wervels liggend.
Interstitieel (I nterstitiu m, tussenruimte).
Interstitiele klieren, bestanddelen van
het i. weefsei, die inwendige afscheiding bezitten; vgi. Ovariale kiier, cellen van L e yd i g. I. ontsteking, ontsteking van het
i. weefsei. I. vruchtzak, de vruchtzak bij
i. zwangerschap. I. weefse I, het tussen het
parenchym liggende (bind)-weefsei. I. z aa dbalcel le n, vgi. Cellen van Leydig (aanhangsel), I. zw a n g e rs c h a p, zwangerschap,
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waarbij het bevruchte ei zich in dat deel der
baarmoedertrompet vastzet, dat in de wand
der baarmoeder Iigt. Vgl. Hernia interstitialis.
Interstitium (Lat.), tussenruimte. I. arc ua r i u m (a r c u s, boog), driehoekige ruimte
tussen de twee gehemeltebogen.
Intertransversirius, tussen de dwarse uitsteeksels der wervels liggend; vgl. Interspinalis.
Intertrigo (inter, tussen; tero, wrijven),
ook eczema of erythema intertrigo genoemd, „smetten"; een huidontsteking,
die, vooral onder de invloed van het zweet,
ontstaat op twee tegen elkander liggende
huidgedeelten. I. mid i d ans, I. met afscheiding van vocht. I. pe r i n eil is, het
smetten aan de bilnaad, heet in het Duits
Wolf.
Intervaginale lymphruimte, lymphruimte
tussen de beide scheden (pia- en duraschede) van de nervus opticus.
Interval (i n t e r y a! I u m, tussenruimte), vrije
tussentijd tussen de menstruaties of de aanvallen ener ziekte, bijv. appendicitis en
krankzinnigheid (I u cid e interval, heldere
tussenpoos). I n te r val-o pe rat i e, operatie
ener appendicitis in de vrije tussentijd; syn.
operatie a froid; vgl. lntermediair.
Intervilleuse ruimten (v i I I u s, vlok), wijde
bloedruimten in de decidua serotina (zie
ald.), waarin de chorionvlokken binnendringen.
Intestinal carrier (Eng.), typhusbacillendrager, die de bacillen in de darm herbergt.
Vgl. Bile-carrier.
Intestinalis (vgl. Intestinum), tot de darm
behorend. Intestinile gistingsdyspepsie (Schmidt en Strassburger),
stoornis der spijsvertering, die op gisting
van koolhydraten in de darm berust. I ntesti nile crises, aanvallen van pijn in
de darm. Zie ook Infantilisme.
Intestinum, meerv. intestina (intus, van
binnen), darm. I. ciecu m (caecus, blind),
blinde darm. I. crissum (crassus, dik),
dikke darm. I. ileum (ilia, de dunne
darmen), kronkeldarm. I. jejunum (j ejunu 5, nuchter), nuchtere (ledige) darm.
I. pancreiticunn, = duodenum. 1. rect u m (r e c t u s, recht), endeldarm. I. ten u e
(ten u is, dun), dunne darm. 1. te nue m esente Hale, I. jejunum, I. ileum.
Intima (in ti m us, de binnenste; sc. membrana), de binnenste, uit endothelium bestaande laag van de wand der bloedvaten.
Intimiditie (t i m id u s), beschroomd maken;
een wijze van behandeling, waarbij men
tracht op krachtige wijze iedere ziekelijke
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uiting van de zieke te onderdrukken (Le ur e t); vgl. Traitement moral.
Intolerantie (tole ro, verdragen), onvermogen om te verdragen, gebrek aan weerstand ;
bijv. tegen de werking van alcohol.
Intoxicatie (gevormd van toxicu m, zie
ald.), vergiftiging.
Infra (Lat., binnen).
Intracapsulaire lensextractie, verwijdering
uit het oog van de lens met de gehele lensbeurs.
Intracavitaire radiumbehandeling, (Lat.
cavitas, holte), behandeling waarbij het
radium in het aangetaste orgaan wordt gebracht.
Intracellulair, binnen de cellen liggend.
Intracranieel (xpaviov, de schedel), binnen
in de schedel liggend.
lntracutaan (cut is, huid), in de huid.
Intradermaal (8eplia, huid), in de huid.
Intradermoreactie (UN/a, huid), inspuiting
van een druppel tuberculine-oplossing in
(niet onder) de huid om tuberculose te
ontdekken (M an to ux).
Intraf(o)etatio (vgl. F(o)etus), dubbele misgeboorte, waarbij een vrucht geheel ontwikkeld, de andere verschrompeld is en
zich in een of ander deel van de ontwikkelde vrucht vormt; naar de plaats waar
de „fetus in fetu" gevonden wordt, onderscheiden in I. abdominilis, I. capitis,
I. sac ril is, enz.; vgl. Engastrius, Epigastrius, Epiglossus, Epignathus; syn. inclusio fetalis.
Intrait, fabrieksnaam voor een geneesmiddelbereiding, die geheim wordt gehouden, en
gevormd is gelijk het woord extrait (firma
Dausse te Parijs); de intraits werken in
zeer kleine hoeveelheden; vgl. Collobiase.
lntraligamentair (I i g a m e n t u m) band, binnen het ligamentum latum liggend, bijv.
van de zwangere baarmoedertrompet, die
zich uitzet tussen de bladen van het ligamentum latum (zie ald.).
Intramuraal (m u r us, wand), in de wand
liggend; in het bijzonder gebezigd van myomata der baarmoeder, voorts ook voor bepaalde spiervezels in het hart (intramurale
vezels van Al brecht); syn. interstitieel,
intraparietaal(paries,wand).
Intramusculair, in een spier, bijv. I. i n j e ct i e
Intraoculair, binnen in het oog.
Intraperitoneaal, binnen het buikvlies.
Intrapolair, tussen de polen of electroden.
(ntrapsychisch Guzil , geest), wat binnen de
zielplaatsheeft.Intrapsychischestoorn issen (vgl. Psychosensorische en Psychomotorische stoornissen), afwijkingen in de
verrichtingen van de ziel, waarbij noch de
waarneming, noch de uiting primair gestoord
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is, doch wel het daartussen gelegen gebied, en wel in de zin van a-fu n ct i e (als
de intrapsychische werkzaamheid niet
plaats heeft), pa r a f u n c t i e (als zij op onjuiste wijze plaats heeft) en hype rfu n ct i e
(als zij te sterk is).
Intrapsychische ataxie (St ran s ky) gebrekkige samenwerking tussen het voorstellingsen aandoeningsleven bij dementia praecox;
vgl. Ataxie.
Intrathecaal (9-11x7), doos), binnen de schedel
of het wervelkanaal geschiedend of zich
bevindend.
Intrathoracaal, binnen de borstholte.
Intrauterien, binnen de baarmoeder.
Intraveneus, in het binnenste van een ader,
(bijv. een inspuiting).
Intra vitam, intravitial, gedurende het
leven. Intravitale kleuring, kleuring
van weefsels voor het microscopisch onderzoek tijdens het leven van het dier.
Intrinsic (Eng.), van binnen afkomstig. I.
facto r (zie Factor), de uit het maagsap
afkomstige stoffen, welke de normale bloedvorming mogelijk maken en welker ontbreken pernicieuse anaemie doet ontstaan;
(Cast le, 1931). Syn. Haemopoetine. Vgl.
Extrinsic.
Intrinsieke ontwikkeling, de onzichtbare
chemische processen, waardoor stoffen ontstaan, waaruit de organen van het embryo
worden gevormd (Paul Weiss).
IntrOitus (Lat.), ingang. I. vaginae, de ingang der schede, de grens tussen de schede
en de uitwendige geslachtsdelen.
Introjectie, (Lat. jaci o, werpen) het in zich
opnemen van een lk-vreemde persoonlijkheid.
Intrcirsus (Lat.), naar binnen gewend.
Introspectie (Lat. s p i ce re, kijken), het richten van de aandacht op wat in het eigen lk
gebeurt. Vgl. Extrospectie.
Introversio, binnenwaarts gekeerd zijn; overwegend gericht zijn op wat in het eigen lk
gebeurt. Vgl. Extroversie.
Intubatie (t u b u s, buis), 1. het inbrengen
van een buis, in 't bijzonder in het strottenhoofd (O'Dwyer 1886), door de mond
of de neus, om bij vernauwing van het
strottenhoofd verstikking te voorkomen;
ook om vloeistoffen op te zuigen, geneesmiddelen binnen in de Iuchtwegen te
brengen of kunstmatige ademhaling in te
leiden ; syn. tubage; 2. het tot stand brengen van een verbinding tussen een ader
en een slagader, door de slagader in het
lumen (zie aid.) van de ader te schuiven
en door hechting te bevestigen. Pe ro rale
I. (per os, door de mond), het inbrengen
van een buigzame metalen buis in het
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strottenhoofd om het inademen van bloed
bij operaties te voorkomen, of hoger
druk in de longen teweeg te brengen bij
operaties aan de longen.
Intumescentia (Lat., opzwelling). I. ce r y icili s, lumbilis, verdikt gedeelte van
het ruggemerg in de hals- en lendenstreek.
I. ganglioniris Scarpae, = ganglion
vestibulare (zie aid.). I. medulliris,
mergachtige zwelling van de foilikels en
de „plaques" van Pe y e r (zie aid.) in de
darm in het begin van buiktyphus.
Intussusceptio (i n t u s, naar binnen, s u s c ip i o, opnemen), 1. inschuiving, instulping
van een gedeelte van de darm in een volgend of (zelden) een voorafgaand gedeelte,
dat dan intussuscipiens heet, terwijI
het ingestulpte gedeelte intuss usce pt u m
wordt genoemd; syn. invaginatio; 2. opneming van (voedsel-)stoffen door verspreiding ervan tussen de deeltjes van de
opnemende stof; tegenstelling van appositio; groei per intussusceptionem,
of per appositionem. De eerste vorm is
regel bij levende voorwerpen, de tweede
is kenmerkend voor kristallen.
Inuline clearance, (Eng. clearance, opruiming), de hoeveelheid urine, die per tijdseenheid wordt gefiltreerd door de glomeruii,
gemeten met behulp van inuline.
Intinctie (i n u n ct i o), inzalving, inwrijving,
in 't bijzonder van kwikzalf bij syphilis.
Invaginitio (vag i n a, schede), zie Intussusceptio; het intussusceptum wordt ook i nvag inatu m genoemd.
Invalide (i n en validu s, gezond), ongeschikt
tot de arbeid, ziekelijk, sukkelend, recht
hebbend op onderstand of uitkering.
Invasie (i n v ad o, binnen dringen), inval,
het begin ener koortsige ziekte. I.-z i e kt e n, ziekten, veroorzaakt door hoger georganiseerde organismen, bijv. actinomyces, echinococcus-ziekte.
Inversio (Lat.), omkering, omstuiping. I.
i n test in i, naar buiten stulping (ectropionnering) van het darmslijmvlies bij
aangeboren darmspleet. I. sex uali s, geslachtelijke omkering; vgl. Homosexueel.
I. testis, verandering van de ligging van
de zaadbal, zodanig dat de vrije rand niet
naar voren maar naar binnen staat. I. uteri,
gedeeltelijke instulping of gehele omstuiping
van de bodem der baarmoeder, zodat deze
tot buiten de vulva kan komen (I. co rnp !eta). I. vaginae, omstuiping van de
voor- of achterwand of beide wanden der
schede. I. vesicae, = ectropia vesicae. I.
v is ceru m, = situs inversus viscerum (zie
aid.). I. van het slaaprhythme, slaperigheid overdag, slechte slaap 's nachts.

Inversion

— 264 —

Inversion (Fr.), het onderste boven houden
van een patient om een in de luchtwegen
geraakt lichaam eruit te doen komen. I.
g é n és i q u e, = inversio sexualis.
Inversus (Lat.), omgekeerd. Typus i., zie
Febris.
Invertise, invertine, enzym; o.a. in het
darmsap, dat de inversie van rietsuiker tot
eenvoudiger suikers, dextrose (glucose) en
laevulose (fructose) teweegbrengt; syn. invertine, sucrose.
Invertor, iemand die een tijdlang negatief
heeft gereageerd op tuberculine-reacties en
nu positief reageert.
Invetereren (vetus, gen. veteris oud),
verouderen, van een kwaal.
Involuntarius (Lat.), onwillekeurig; bijv.
defaecatio involuntaria.
Involtitio (i n-v o I vo, naar binnen rollen),
het teruggaan van een orgaan tot een minder ontwikkelde toestand, bijv. I. uteri;
in het kraambed of op de overgangsleeftijd;
I. s e n i l i s, involutietijdperk (zie Climacterium). InvolutiepsychOse, psychose in
het involutietijdperk. Involutievorme n,
micro-organismen, die in verval verkeren;
vgl. Subinvolutie, Evolutie.
Inzucht (D.), „binnenteelt", voortplanting
door paring van nauw verwante personen;
vgl. Incestus.
lOnen (nov, gaande; beter, i o n t e n), de ontledingsproducten van electrolyten, die zich
naar de positieve of negatieve pool begeven
als door de oplossing een electrische stroom
gaat (Faraday) of zich ook zonder zulk
een stroom vrij in de oplossing bevinden
(Clausius-Arrhenius), en door de
stroom in de richting van die electrode
worden bewogen, tot welke zij worden aangetrokken (electrolytische dissociatie of
ionisatie). I. substitutie, vervanging
van ionen, die voor het lichaam schadelijk
zijn, door andere, bijv. door middel van
darmbaden met bepaalde stoffen in hypotonische oplossing. I. therapi e, zie lonensubstitutie, lontophorese.
lontokinetron ()mica, bewegen), toestel,
waarmee iontophorese (zie ald.) wordt toegepast; in het bijzonder voor zink-iontophorese in de oorheelkunde.
lontophorese (cpepo.), brengen), het inbrengen
van bepaalde ionen in het lichaam door
daarop electroden te plaatsen, bevochtigd
met oplossingen, welke de gewenste ionen
bevatten. Syn. Electrophorese. Vgi. Cataphorese en Dielectrolyse.
lophobie (i6c, vergif; cp6Poc, vrees), ziekelijke vrees voor vergiften.
Ipsilateraal (i p s e, hijzelf) (zonderlinge
woordvorming), = homolateraal (zie aid.).

IridoncOsis

Ipsismus (i pse, hijzelf, dus neiging tot zichzelf), = onanie.
lractindia morbOsa (Lat.), ziekelijke opvliegendheid.
Iridaux(es)is (ipt,c, regenboogvlies; cciglic en
ccii)1crLq, vergroting), opzwelling van het
ringvormig met de Ienskapsel vergroeide
regenboogvlies door de spanning van het
kamerwater; syn. iridodauxis, iris bombans,
tulbandiris.
Iridectomfe (ixTev.vw, uitsnijden), het uitsnijden van een gedeelte van het regenboogvlies om een kunstmatige pupil te
maken (optische iridectomie), of om de
spanning binnen het oog (bij glaucoma)
te verminderen (A. v. Graefe).
IridelkOsis (vgl. Helkosis), verzwering van
het regenboogvlies.
Iridencleisis (gyxXacnc, insluiting), operatie
tegen glaucoom, bestaande in een iridectomie (zie aid.), waarna men een irisslip in de
sclerawond trekt (H o I t h).
Irideremia (ippicc, gebrek), aangeboren
ontbreken van het regenboogvlies; syn.
aniridie. I. traum at i ca, volkomen afscheuring van het regenboogvlies door een
verwonding.
Iriciesis, = Iridodesis.
Iridocele, het uitpuilen van het regenboogvlies door een wond van het hoornvlies.
fridochoroiditis, ontsteking van het regenboog- en het vaatvlies, onderscheiden in
I. spontinea (primair) en I. consecutiva (gevolg van andere ziekten).
IridocolobOma, coloboma (zie aid.) van het
regenboogvlies.
Iridocyclitis, ontsteking van het regenboogvlies en het corpus ciliare (zie ald.).
Iridodauxis, geheel onjuiste uitdrukking voor
iridauxis (zie aid.).
Iridodesis (a6cnc, binding), pupilvorming
door een tipje van het regenboogvlies door
een smal hoornvlieswondje naar buiten te
halen en met een zijden draadje of te binden (verouderd); vgl. Iridencleisis.
Iridodialiisis (8L0o56.), losmaken), afscheuring
of operatieve losmaking van het regenboogvlies van de rand van het corpus ciliare.
Iridodonesis (86w)6tac, schudding), trilling
van het regenboogvlies, doordat het (door
schrompeling of verwijdering van de lens)
van zijn steun beroofd is; syn. iris tremulans.
Iridologie, een vorm van beunhazerij, waarbij
eike ziekte, van weik orgaan ook, te herkennen zou zijn aan een plekje op de iris.
IridoncOsis (Oyxoc, dikte), opzwelling van het
gehele, zeer gerekte regenboogvlies, dat
aan de lens is vastgegroeid; syn. staphyloma uveale,
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Iridoplegie (TO,vril, slag), verlamming der
spieren van het regenboogvlies.
de val), vgl. Prolapsus
.
IridoptOsis (Tc.T (iScrcc,
iridis.
IridOschisis, iridoschisma (ax14(0, splijtend),
= iridocoloboma.
Iridosclerectomie, iridectomie met uitsnijding van een stuk uit de sclera.
'rid(Stasis (Tc'eatc, spanning), operatie bij
glaucoma, waarbij het ongeschonden regenboogvlies onder een lap van het bindvlies
naar buiten wordt gehaald.
lridotomie (cit./N(0, snijden), insnijding van
het regenboogvlies met een schaarpincet, in
de richting der straalsgewijs lopende spieren,
ten einde een nieuwe pupil te vormen.
Iris (Iptc, regenboog), 1. regenboogvlies. I.
bom ban s, zie Iridauxesis. I. tremulans
(Lat., sidderend), = iridodonesis; 2. benaming van een uitslag (herpes iris, enz.),
die in een of meer concentrische kringen
gerangschikt is.
Irisblende (D., afdekking tegen licht), diaphragma voor een microscoop, waarvan
de opening door middel van een schroefje
concentrisch wijder of nauwer kan worden
gemaakt, gelijk de pupil.
Iriseren, de kleuren van de regenboog vertonen.
Iritis, ontsteking van het regenboogvlies. I.
pa re n chy mat6sa, vorming van een ontstekingachtig exsudaat in het weefsel van
het regenboogvlies. I. p last i ca, I. met
uitzweting van vezelstof, waardoor vergroeiingen (synechieiin) ontstaan. I. se r Os a,
I. met afscheiding ener weiachtige vloeistof, die op de voorvlakte van de oogkamer
een korrelig neerslag vormt. (Verouderde
naam voor cyclitis). I. suppur at Iva, I.
met vorming van etter in het irisweefsel
en in de voorste oogkamer (hypopyon-iritis).
Irradiatie (i r rad i o, uitstralen), 1. uitstraling, bijv. van de vertakkingen van een
zenuw van een punt uit; 2. uitstraling
van een (pijn)gewaarwording van de rechtstreeks geprikkelde plaats uit naar de omgeving ; 3. zekere vormen van gezichtsbedrog, ten gevolge van onnauwkeurige accommodatie (zie ald.).
Irregulair, onregelmatig.
Irreparibel (irreparabilis), onherstelbaar.
Irreponibel (irreponibilis), niet weder
naar binnen te brengen (van een breuk).
Irrespiribel, niet in te ademen (van gassen).
Irreversibel, niet omkeerbaar. Tegenstelling:
Reversibel.
Irrigitie (i r r i g o, water ergens heen leiden
of lets met water begieten), begieting,

Ischias

bespoeling, uitspoeling; ook van grond (met
water, met rioolvocht).
Irrigator, toestel voor irrigatie, bestaande uit
een vat van glas of metaal met een slang
aan de bodem.
Irritabiliteit (i r r i t o, prikkelen), prikkelbaarheid, het vermogen om op prikkels te reageren, bijv. van spieren.
Irritable (Eng.), prikkelbaar, gevoelig. I.
b lad d e r, prikkelbare urineblaas, prikkelingstoestand van de hals der blaas, zonder
ontsteking; syn. cystalgie, blaasneuralgie.
I. breast (Eng., borst), mastodynie (zie
ald.). I. heart (Eng., hart), zenuwachtige
hartzwakte, neurasthenia cordis (vasomotoria). I. testis, neuralgie van de zaadbal.
I. uterus, vgl. Hysteralgie.
Irritantia (nl. remedia; irrito, prikkelen),
prikkelende middelen ; vgl. Acria, Epispastica.
lrritatief, prikkelend.
Irrititio, prikkeling, prikkelingstoestand.
Irrumire (r u m a, keel), het mannelijk lid
in de mond van een ander steken.
Ischiemia (teszco, tegenhouden; cctil,a, bloed),
plaatselijke bloedeloosheid (V i rc h ow), belemmering van de arteriole toevoer van
bloed door vermeerdering van weerstanden,
bijv. vaatkramp. I. retinae (H ughlings
Jackson), plotselinge tijdelijke volkomen of
gedeeltelijke verblinding door vernauwing
van de slagaderen van het netvlies; syn.
epilepsia retinae.
Ischiemische contractuur, verstijving van
een lid door verkorting van spieren na te
langdurige afsluiting van de toevoer van
bloed. I. verlamming, spierverlamming
door te geringe toevoer van bloed, bijv.
door een knellend verband of de slang van
Es marc h. Syn. contractuur van Vo I km ann.
Ischiadelphus (tcyzEov, heup; claeXco6c, broeder), misgeboorte, bestaande uit twee
vruchten met een navel, die in de bekkenstreek met elkander vergroeid zijn (G. St.
Hilaire); syn. ischiopagus.
Ischiadicus, op de heup of het heupbeen
betrekking hebbende; zie Nervus, Art.,
Plexus.
Ischiagra (Ciypa, klem), heupjicht.
IschialgIe, zie Ischias.
Ischias (taxtecc), heupjicht, heuppijn, neuralgie in het gebied van de nervus ischiadicus;
syn. malum Cotunnii, neuralgia ischiadica,
ischialgie (dXyoc, pijn). I. anterior, neuralgie van de nervus femoralis. I. s co I iot i ca, ischias met zijdelingse verkromming van de ruggegraat; syn. scoliosis
ischiadica. I. vari cOs a (Q u 6 n u), ischias,
veroorzaakt door druk van varices van
aderen nabij de n. ischiadicus,
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IschidrOsis (tow° , tegenhouden; E8p6o), zweten), onderdrukking van het zweet.
IschiocavernOsus, vgl. Musculus.
IschioccocOgeus, vgl. Musculus.
Ischiocele, = hernia ischiadica.
Ischi6pagus (van Trhyvutm,, verbinden), =
ischiadelphus.
Ischiopubiotomie (Tarabeuf), doorzaging
van het os ischii en os publis om bij vernauwd
bekken de bevalling mogelijk te maken.
IschiothOracOpagus, = iliothoracopagus.
Ischium (taziov, heupbeen, naast gx6) en
t crzo), tegenhouden, houden, dragen; de
drager van het lichaam), vroeger het heupgewricht zowel als de heup en het heupbeen;
thans alleen het os ischii, heupbeen.
Ischnogyrie (Eaxv6g, mager, zwak), zwakke
ontwikkeling van gyri (zie aid.) der hersenen; vgi. Microgyrie.
Ischnophonle (cpwvh, geluid), zwakke, onduideiijke of fijne discantstem. Ook syn. voor
ischophonie.
Ischochymie (tcyzco, tegenhouden; zuti.6c,
sap, hier spijsbrij), achterbiijven van de spijsbrij in de maag (M. E i n h o r n).
Ischophonie, stotteren; vgi. lschnophonie.
Ischtiria (tazoupioc, van oiSpov, urine), terughouding van de urine in de biaas. I. par ad 6 x a (rcocpcfcaooq, tegenstrijdig, in strijd met
wat men zou menen, van napck, tegen en
86cc, mening), afdruppelen van urine uit de
voile biaas, die door verlamming van de m.
detrusor sterk gerekt is. I. s past i ca
(ancecrilk, kramp), krampachtige ischurie,
door kramp van de m. sphincter vesicae.
Iso-agglutinine, agglutinine (zie aid.), afkomstig van een ander dier van dezelfde soort
(vgi. hetero-agglutinine).
Iso-antilichamen (icsoc, gelijk) (E h r i i c h),
antilichamen (zie aid.), die ontstaan door
antigenen, aan organismen van dezelfde
soort (zoais bloedlichaampjes) ontieend,
bijv. isoaggiutininen.
Isochronoscoop (iaoq, gelijk; zpOvoc, tijd),
toestei om het ogenbiik van contact te
registreren (D o n d e rs).
Isochroom (zp&'[...c.cc, kieur), gelijk van kieur.
Isochroon (zpOvoc, tijd), van gelijke duur.
Isocorie (xOpl , pupil), gelijkheid van de
pupillen; tegenstelling van anisocorie.
Isocrystarglazen (willekeurig gekozen benaming), briiiegiazen van de firma Busch te
Rathenow.
Isocytolysine, = isolysine.
IsodOnt (O8ok, gen. 686v-ro5, tand), een
gebit met tanden van gelijke grootte en
gelijke vorm, die door gelijke tussenruimten
gescheiden zijn.
Isodynamisch (86voy.c.5, kracht), dezelfde
kracht opieverend; van hoeveeiheden voe-

Isopteren

dingsstoffen, die dezelfde verbrandingswaarde hebben; bijv. is 2 gr. eiwit isodynamisch met 1 gr. vet (R u b n e r).
Isogamie, de vereniging van geheei gelijke
gameten.
Isogeen, van dezelfde oorsprong.
Isoimmunisatie, immunisatie van de moeder
door antigenen van de foetus.
Isolator (i soler Fr. afzonderen, van isola
(It.), eiland), niet-geleider (voor electriciteit).
Isoleer-rapport, zie Rapport.
Isolering, 1. afzondering, bijv. van besmettelijke lijders of krankzinnigen. 2. (in de
bacteriologie) het verkrijgen van een zuiver
kweeksei (Reinkuituur) van bacterien door
bepaaide methoden. 3. (in de natuurkunde)
de omhulling van geieiders der electriciteit
door niet-geleiders.
Isolysine, een stof, in de normale bloedwei,
weike de eigen rode bloedlichaampjes oplost; vgl. Haemolysinen.
Isometrisch (taog, gelijk; vIrpov, maat),
zo noemt men de werking van een spier,
waarvan de lengte onveranderd wordt gehouden en dus de spanning gedurende de
samentrekking toeneemt; vandaar het
synoniem auxotOnisch (augeo, perf.
a u x i, toenemen), vgl. lsotonisch.
Isometrope glazen ((aoq, gelijk; viTpov,
maat; 6Sq), het zien) brillen van bariumsilicaat en crownglas, met geringe sphaerische
aberratie, die geen uitraviolette stralen
doorlaten.
Isometropie, gelijke refractie op beide ogen;
tegenstelling van anisometropie.
Isomorphe huidreactie ( llopcA, vorm), het
ontstaan van een huiduitslag, gelijk aan een
elders reeds bestaand uitslag, op een plaats,
waar de huid geprikkeid wordt of verwond.
Isomotorisch, van standvastige snelheid.
lsoneutraal, gelijkheid in graad van ontwikkeling der hersenen, zoais die blijkt uit gelijke grootte van de cephaiische index. (Zie
Index cephalicus).
lsopathie (rikc, aandoening), behandeling
der ziekten voigens de grondstelling aequalia aequalibus, nl. met hun eigen ziektevoortbrengseien, speeksel, zweet, druiperetter (Lux, veearts te Leipzig en Collet;
vgl. Homoeopathie en Nosode).
isoperistaitisch, met peristaltiek in dezelfde
richting, b.v. in een door gastroenterostomie
verenigde maag en darm.
Isophorie, normale stand der beide ogen.
Vgl. Heterophorie.
lsopraecipitinen, praecipitinen (zie aid.)
voor eiwit van organismen van dezelfde
soort.
Isopteren (On-*, uitkijker) (H i r s c h be rg),
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Iijnen in het gezichtsveld, die de punten
met dezelfde excentrische gezichtsscherpte
verenigen.
Isoscoop, hoofdhouder, voor fixatie van het
hoofd, in gebruik bij het onderzoek van
de bewegingen der netvliesmeridianen.
Isosensibilisatie, sensibilisatie van de moeder
door factoren in het bloed van de foetus.
Isosmotisch, isotonisch, van dezelfde osmotische druk.
Isosthenurie (maivoc, kracht; oi5pov, urine),
afscheiding van urine met een gelijkblijvend
s.g. (vgl. Anisosthenurie).
Isotherapie, zie Isopathie.
Isotonische spiersamentrekking, = een
spiersamentrekking, waarbij de Iengte verandert, terwiji de spanning gelijk blijft; vgl.
Isometrisch en Auxotonisch.
Isotoxine, = isolysine.
Isotroop (Tpkno), wenden), zo heet een
lichaam, dat in alle richtingen dezelfde eigenschappen vertoont, in 't bijzonder het
licht in alle richtingen enkelvoudig breekt;
vgl. Anisotroop.
Issue (Eng.). 1. De afloop ener ziekte; 2.
fontanel.
Isthmus (icr,41.6g, Iandengte), vernauwing.
I. aortae, nauwe plaats tussen de arcus
aortae en de aorta thoracalis. I. carti I aginis aUris, gedeelte van het oorkraakbeen op de bodem der incisura terminalis
auricularis. I. fa 6 c i u m, keelengte, tussen
de voorste gehemeltebogen en de rug der
tong enerzijds, en de achterste gehemeltebogen en de opening van het strottenhoofd
anderzijds. I. glandulae thyreoideae,
het smalle middengedeelte der schildklier.
I. g yri forn i citi, de grens tussen de
gyrus cinguli en de gyrus hippocampi. I.
p rOst at ae, de middelste kwab van de

voorstaanderklier. I. rhombencephal i,
het gedeelte der hersenen, dat het boveneinde der ruitgroeve beslaat, tussen het
vierheuvellichaam en de kleine hersenen. I.
tubae auditivae, nauwe plaats van de
tuba Eustachii tussen het benige en het
kraakbenige oortrompetgedeelte. I. tubae
uterinae, gedeelte der tuba Fallopii vlak
bij de baarmoeder. I. urethrae, het gedeelte van de urinebuis, waar de pars
cavernosa in de pars membranacea overgaat.
I. Vieussen i i, = limbus fossae ovalis.
Isthmusstenose (crrevOc, nauw), vernauwing
van de isthmus aortae.
Italiaanse methode (van rhinoplastiek, zie
ald.). vorming van de neus uit de huid
van de bovenarm (Tag I i a cozza en Aranz i o, 16e eeuw).
Itch (Eng., jeuk), schurft.
Iteratieve bastaarden, zie Reciproque.
Itereren (Lat. i t e r u m, nog eens), 1. herhalen
van voorschriften, 2. voortdurend herhalen
van woorden. Vgl. Palilalie, Perseveratio.
Iteretur (Lat.), „worde herhaald" (op recepten).
Itineririum (itinerarius, betrekking hebbende op i t e r, de weg), sleufsonde, voersonde, tot geleiding van het mes bij de
steensnijding.
-itis, afleidingsuitgang in Griekse woorden,
waardoor een ontsteking wordt aangeduid
van datgene wat het stamwoord noemt;
bijv. art h r i t is, gewrichtsontsteking.
lx6des (i a-flc, kleverig als vogellijm
V4 —), teek. I. r i c in u s, hondeteek, soms
ook op de mens. I. a m e r i c a n u s, Amerikaanse teek. I. bovis en red uvius, teken,
die de parasieten der rundermalaria overbrengen.
Ixodiasis, koorts, door teken veroorzaakt.

jactitio (j a c t o, versterking van jaci o, werpen), het zich onrustig heen en weer werpen
in bed bij koortsige ziekten en deliria.
j. cipit is noct 1.1 r n a, onwillekeurige
rhythmische bewegingen van het hoofd bij
kinderen des nachts; syn. tic de sommeil.
Jambe de polichinelle (Fr., hansworstbeen),
slappe verlamming van een been.
Jiniceps Oa n u s, en c a p u t, hoofd), een
Januskop hebbende; misgeboorte met een
aangezicht aan de voor- en achterzijde
van de schedel; syn. Janus symm et ros.
Japansche rivierkoorts (B a I z), koortsige
ziekte in zekere streken van Japan, die
regelmatig overstroomd worden; met huid-

necrose, klierzwellingen en huiduitslag;
syn. tsutsugamushi- of kedaniziekte.
Jargon-aphasie, zie Paraphasie.
Jaundice (Eng.), geelzucht.
Jecur (Lat.), lever; syn. hepar.
Jejunilis, op het jejunum (nuchtere darm)
betrekking hebbende.
Jejunitis, ontsteking van het jejunum (de
nuchtere darm).
Jejtino-ileum, het jejunum met het ileum
tezamen.
Jejtinostomie (a1-0.0c, mond), het aanleggen
van een fistel naar het bovenste gedeelte
van de dunne darm.
Jejunum (j e j u n u s, nuchter), de nuchtere

Jennerisatie

— 268 —

Kamercomplex

„couperen"), een ziekte onderdrukken;
syn. abortieve behandeling.
Jtigulum (Lat. van j u n g o, verbinden), eigenl.
sleuteibeen, voorts de uitholling daarboven
en de keel in het algemeen; in de ontleedkunde syn. met fossa jugularis.
)(mum (Lat., juk, verhevenheid). J u g a a Iveoliri a, verhevenheden aan de buitenzijde van de alveoli (tandkassen) op de
processus alveolaris (zie aid.) van het bovenkaaksbeen en de pars alveolaris van het
onderkaaksbeen. Jaga cerebrali a, de
verhogingen aan de binnenzijde van de
schedel, beantwoordende aan de groeven
der hersenen. julg u m pet rOsu m, =
eminentia arcuata, zie aid. J. spheno id a I e, het voorste deel van de bovenvlakte
van het wiggebeenslichaam.
Jumping (Eng. springen), springzucht, tickziekte in Noord-Amerika (Bea rd).
Juncttira (Lat., verbinding). J u n ct Ci r a e
tendinu m, verbindingen der pezen, de
peesachtige verbindingsbandjes tussen de
pezen van de m. extensor digitorum communes.
Jurymast (Eng., Sayre), metalen stand met
gaffe) en drie dwarse buigzame staven van
ijzer, welke in het gipscorset bij tuberculose van de ruggegraat wordt opgenomen
om het hoofd er in op te hangen, zodat de
ruggegraat van druk ontlast wordt.
Juveniel (j uvenili s, jeugdig), tot de jeugdige
leeftijd behorend. Juveniele spier atrophi e, vgi. Dystrophia muscularis prog ressiva.
Juxtapositie (j u x t a, naast; positi o, piaatsing), aanvoeging, aanzetting; vgi. Intussusceptie. In de heelkunde, vereniging van
twee darmstukken, hetzij in elkanders verlengde (axiale J) of met een hoek (I at erale J.); syn. appositie.

darm (omdat deze in het Iijk meestal ledig
wordt gevonden); het gedeelte van de
darm, dat volgt op de twaalfvingerige
darm en daarna overgaat in de Kronkeldarm (ileum).
Jennerisatie, het gebruik maken van een verzwakt bacterievergift om mens of dier voor
een sterk bacterievergift onvatbaar te
maken, te immuniseren; naar Jenner
(1749-1823), de uitvinder der koepokinenting.
jodismus, chronische jodiumvergiftiging, o.a.
door acne gekenmerkt.
Jodium-acne, zie Jodismus en Acne. J.-Bas ed ow, verschijnselen van de ziekte van
B as e d o w (zie Aan hangsel), veroorzaakt
door het gebruik van jodiumverbindingen;
vooral bij kroplijders. J.-co r5Tz a, verschijnselen van neusverkoudheid door gebruik van jodium-verbindingen.
Jododerma, huidaandoeningen door gebruik
van jodiumverbindingen. J. tube rOs u m,
knobbelvormige uitslag door jodiumgebruik.
jodoformismus, chronische vergiftiging met
jodoform.
Jodophile bacterien (pai) , Iiefde), bacterien
die gekleurd worden door jood-joodkalium.
Jodophile cellen, witte bloedlichaampjes,
waarin na behandeling met oplossing van
jodium en gummi of met jodiumdampen
bruinachtige gedeelten zichtbaar zijn.
Jodothyrine, zie Thyreojodine.
Joint-evil (Eng. joint, gewricht; e v i I, kwaal),
elephantiasis (zie ald.) met verdikking der
epiphyses (zie aid.) van de beenderen.
Jotacismus (de letter Ec7yroc), te scherpe uitspraak van de j tussen 2 klinkers.
Juguliris, tot het jugulum (de keel) of de
vena jugularis behorend; vgl. Fossa, Foramen,
Vena.
Juguler (Fr.; worgen, in haar begin smoren,

K
Kaarsvetsymptoom, matwitte kieur van de
schilfers bij psoriasis, wanneer er lucht tussen
dringt door krabben.
Kachelpijpcolon, op de Rontgenfoto het
rechtlijnige beeid van het colon, als de
haustra (zie aid.) zijn verdwenen.
Kainophobie (xoavOc, nieuw; cp6i3oc, vrees),
ziekelijke vrees voor al wat ongewoon is.
Kairophobie (xoctp6c, gelegenheid), angst bij
bepaalde uitwendige omstandigheden; situatieangst (Jo!! y).
Kik-ke, Japans voor beriberi (zie aid.).
Kala-czar (Ind., k a la, zwart; Perz. en Hindost., a z a r, ziekte), besmettelijke, vaak

dodelijke ziekte in tropisch Azie en de
omgeving der Middellandse zee, veroorzaakt
door Leishmania Donovani, welke door
phlebOtomus (zie aid.) wordt overgebracht;
syn. tropische splenomegalie; vgi. Splenomegalia infantum.
Kalabargezwel (genoemd naar de Kalabarkust in W.-Afrika), zwelling der huid, veroorzaakt door filaria (loa), misschien ook
door malaria.
Kalkgicht (D.), Kalkjicht, zie Goutte calcaire
en Thibierge (Aanhangsel).
Kamercomplex, het gedeelte van het electrocardiogram (zie ald.), dat beantwoordt
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aan de samentrekking der kamers. Het
wordt voorgesteld door de letters Q R S en
T.
Kampkeel, heesheid zonder laryngitis of
pharyngitis in de Japanse concentratiekampen.
Kampogen, oogaandoening, voornamelijk neuritis retrobulbaris, in de Japanse concentratiekampen.
Kamporen, doofheid met labyrintverschijnselen in de Japanse concentratiekampen.
Kampvoeten, in de Japanse concentratiekampen. Zie Burning feet.
Kangri-carcinoma, kanker, die aan de buikwand wordt waargenomen bij sommige
volkstammen, welke de gewoonte hebben
een vuurmandje voor de buik to dragen.
Kanstatt-ras, = Neanderthal-ras (zie aid.).
Kapselbakteriên (Kapsel, D., capsula L.,
omhulsel), bacterien, die, op wei gekweekt,
zich met een omhulsel omgeven, door
zwelling van de celwand ontstaan, zoals
de pneumococcus, de miltvuurbacii.
Kapselstar, vgl. Cataracta capsularis.
Katayama-ziekte (naar een Japans dorp),
parasitaire ziekte, veroorzaakt door schistosoma japonicum, geiijkende op biiharziosis (zie aid.) of levercirrhose.
Katoel, rijstsiijpsei, bevat alle vitaminen van
het B-complex en bovendien eiwit en vet.
Katraiglazen, asphaerische, een nauwkeurig
beeld vormende staarglazen van Ze iss
to Jena; syn. G u I 1st ran d-brillen.
Katzenauge (D., kattenoog), zie Amaurotisch
kattenoog.
Katzenschwirren (D.), vgl. Fr6missement
cataire.
Keclani-ziekte, vgl. Tsutsu-gamushi-ziekte,
Japansche rivierkoorts, een ricketsiOse (zie
aid.); een bij overstromingen ontstaande
ziekte, veroorzaakt door de larve van een
mijt, trombidium, wier beet een zweer doet
ontstaan, gevolgd door klierzwelling, uitslag en vaak dodeiijke algemene verschijnselen. Komt ook in Indie voor.
Kafir (een woord van Tataarse oorsprong),
koemeik, die gegist is door kefirkorreis
(gistcellen en bacillen — dispora caucasica).
Keilwirbei (D., wigwervel), wigvormige wervel, een aangeboren misvorming, die een
afwijking veroorzaakt in de stand van de
ruggegraat.
Keirophobie (xcipo), scheren; To*, vrees),
angst (van de barbier) voor het scheren.
!Cells (x-tp■Cq), viek, litteken; syn. macula,
ook keloied. K. Addisoni i, omschreven
vorm van sclerodermie. K. Alibe rt i, keloied.
Kellnerlihmung (D.), zwakte van de strekkers en de buitenwaartsdraaiers van de

Keratitis

hand bij kellners, na sterke inspanning bij
het bedienen.
Keloied, (van xip■Ec, viek, litteken, of van
ppd), klauw, kreefteschaar; niet van x4-1,
breuk, gezwel; &Bog, gelijkenis), hard gezwel van de huid en het onderhuidse bindweefsel, van fibreuse of fibrosarcomateuse
aard; onderscheiden in spontaan en consecutief (litteken-) keloied; syn. cheioied;
vgl. Sclerema en Scleroderma.
Keloied-acne, = acne-keloied, dermatitis capillitii papillaris (Bazi n) (zie aid.).
Keloplastiek (x-rp,(4, litteken), plastische
operatie ter aanvulling van de wonde,
ontstaan door uitsnijding van een litteken.
Kelotomie (x.hkr), breuk; Tok, snede), vgl.
Herniotomie.
Kelypholithopiedion, vgl. Lithokelyphopaedion.
Kenophobie (xev6c, ledig), vrees voor grote
iedige ruimten.
Kenotoxine (xev66), uitputten, ledigen. W e ic h a rd t), een giftig ontledingsproduct van
eiwit, dat in het lichaam door overmatige
spierinspanning kan ontstaan, maar ook
kunstmatig kan worden gemaakt; „vermoeienisstof".
Kentjing angoer, (Mal.) wijnurine bij zwartwaterkoorts.
Kerasine, vgl. Cerebrosiden.
Keratalgia (xipocc, hoorn; nyoc, pijn), bij
aanvallen ontstaande pijnen in het hoornviies. K. e cze m at Os a, vgl. Phlyctaena.
K. xerOtica ( .np6c, droog), vgl. Xerophthalmus.
Keratectasie (gwrceatc, uitrekking), ongelijkmatige uitrekking van het door pannus
(zie aid.) of zweervorming slapper geworden hoornviies; vgl. Keratoconus, Keratoglobus, Keratocele, Staphyloma corneae.
Keratinen, zwavel bevattende albumoieden,
die het hoofdbestanddeel der dieriijke
hoornweefsels vormen.
Keratinisitie, verhoorning; ook in de apotheek, nl. het omhullen van pillen met
keratine, zodat zij pas in de darm opiossen
en niet in de maag.
Keratitis, ontsteking van het hoornvlies. K.
bull Os a, vorming van grote, slappe biaren
(vgl. Bulla) op het troebele, gevoeiioze
hoornviies na glaucoma. K. dendr it i ca
(36vapov, boom), K. met boomvormig vertakte infiltraten, die later verzweren, na
koortsige ziekten. K. d i ff LI s a, = K. parenchymatosa. K. disci f6 rmis (d iscu s, schijf)
K. met schijfvormig infiitraat. K. ecze m atOsa, = K. phlyctaenulosa. K. fasciculOsa, bundelvormige K., vorming van een
grijs vaatbandje over het hoornviies; meestal
overbiijfsei van een phiyctaena, dat, voort-
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kruipende, een bundeltje vaten achter zich
aansleept. K. fi lam entOsa (Lat. filamentum, draad), of K. fill fo rmis (Lat. draadvormig) met de vorming van fijne fibrinedraadjes op de oppervlakte van het hoornvlies. K. interstitialis, = K. parenchymatosa. K. lipoides bij lipoidosis (zie
aid.). K. neuroparal5Ttica, zweren en
versterf van het hoornvlies ten gevolge van
verlamming van de nervus trigeminus. K.
nummularis (Lat. nummus, munt), komt
veel voor in Indie, zie Keratoconjunctivitis
nummularis epidemica. K. parenchym atOsa s. interstitiilis s. prokinda s.
d iffilsa, troebeling, die in de diepere lagen
zit en zich over het gehele hoornvlies uitbreidt; meestal op beide ogen; gevolg van
geerfde syphilis, tuberculose of scrofulose.
K. phlyctaenulOsas.eczematOsa, vgl.
Conjunctivitis phlyctaenulosa. K. p u n ct it a
prof 6 nd a, K., waarbij witte, puntvormige
infiltraatjes in de achterste laag van het
hoornvlies worden gevormd, met descemetitis gepaard gaande; een norm der K.
parenchymatosa. K. pu n ctita supe rf icialis s.subepitheliiliscentrilis,K.
met infiltraten in het centrum, meestal na
epidemische conjunctivitis. K. rosacea, met
de vorming van een krijtwitte vlek op het
hoornvlies bij acne rosacea (zie aid.). K.
sc I e rosifi cans, K. met smalle infiltraten,
die van de rand uitgaan, zich naar het midden uitbreiden en eindigen met vorming van
verharde bindweefselplekken; na scieritis en
bij syphilis en tuberculose. K. st riat a,
(Lat. stria, streep), met de vorming van
plooien in de membrana Descemeti. K.
u I ce rOsa, zweer vormende K.; vgl. Ulcus
corneae. K. vesiculOsa s. pustulOsa,
K. met vorming van kleine blaasjes. K.
xe rOt i ca, vgl. Xerosis.
Kerato-angiOma, = angiokeratoma.
Keratocele, blaarachtige uitpuiling van het
door zweren verdunde hoornviies.
Keratoconjunctivitis, keratitis met conjunctivitis gepaard. K. ca I c ife ran s, zweren op
het hoornvlies en in de limbus corneae met
massa's calciumcarbonaat. K. epidemica,
een ontsteking gelijkend op zwembadconjunctivitis, maar gepaard gaande met
een groot aantal zeer kleine infiltraten in
het hoornvlies. K. nummularis epid em i ca (Lat. nummus, munt), epidemie van
conjunctivitis met ronde, later ulcererende
infiltraten in het hoornvlies, sinds een
tiental jaren waargenomen te Munchen. De
naam veroorzaakt verwarring met K.
epidemica. K. si cca, droge K., verschijnsel
bij het syndroom van SjOg re n, zie Aanhangsel.

Keratopiastiek

KeratocOnus (xi5voc, kegel), doorzichtig,
kegelvormig staphyloma (zie aid.) van het
hoornviies; aangeboren of ten gevoige van
buitengewone weekheid der membrana
Descemeti; syn. cornea conica.
Keratodermia punctita (8kpiloc, huid,
punct at u 5, gestippeid), keratodermatose
van de voet, waarbij de hoornlaag is doorboord met fijne gaatjes, welke zwarte stipjes
worden door verontreiniging.
Keratodermat6sen, ziekten van de hoornlaag der huid (Torn m aso I i), onderscheiden
in ke r at oderm len (haar- en nagelafwijkingen) en keratoder m iten, de overige keratodermatosen.
KeratoglObus (g I o b u s, bol; een siecht woord
(Grieks en Latijn); beter zou zijn keratosphaera), gelijkmatige bolvormige Liltzetting van de gehele voorste heift van het
oog door hydrophthalmus (zie aid.); syn.
macrocornea, megalocornea, staphyloma pellucidum (congenitum).
KeratoglOssus, vgl. Musculus.
Keratohyaline, de korrelige stof in de cellen
van het stratum granulosum der huid,
weike scheikundig met hyaline verwant
is en in betrekking staat tot het verhoorningsproces; syn. Eleidine.
Keratofdes (xepocToet.81)c, hoornachtig), hoornvlies; ook is wel eens gebruikt ke ratoderma en keratomeninx.
KeratOlysis, vgl. Keratonosis.
KeratOma, hoorngezwel op de huid, bijv.
cornu cutaneum, huidhoorn. K. pal mire
et plantire hereditirium (Unna
1883), erfelijk hoorngezwel op de handpalm of de voetzool. K. d i ff Usum co ng e n i t u m, = keratosis diffusa congenita.
K. s e n i l e, = verruca seniiis.
Keratomalacie (tLoaccxia, weekheid), etterige
verweking en versterf van het hoornvlies,
vooral bij kinderen na ernstige ziekten.
Keratometer, toestel om de kromming van
het hoornviies te meten.
KeratomycOsis ([thx7ic, schimmel), hoornviiesontsteking door schimmels (aspergillus, pneumococcus) veroorzaakt.
Keratonosis (A uspitz), afwijking in het verhoorningsproces van de opperhuid: hyperkeratosis (vermeerdering van de hoornvorming), keratolysis (loslating daarvan, Syn.
EpidermOlysis), parakeratosis (hoornvorming op ongewone piaatsen).
Keratontxis (vu c5, het steken), doorboring
van het hoornviies met een staarnaaid;
vgl. Discissio, Scleronyxis.
Keratopiastiek (nlicraw, vormen), vervanging van een ondoorzichtig hoornviies door
transpiantatie van een ander uit een men-.
selijk oog en wel 1. lamellai re K., ver-
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vanging van de buitenste lagen van het
hoornvlies en 2. pe n et rerende K., vervanging van het hoornvlies in haar gehele
dikte.
Keratoscoop (axonico, bezichtigen), ronde
schijf, waarop zwarte en witte kringen getekend zijn, en waarvan men het spiegelbeeld
in het hoornvlies beschouwt om te beoordelen of het regelmatig gekromd is (P lac i d o).
Keratoscopie, 1. gebruik van de keratoscoop; 2. skiascopie (zie ald.).
Keratosis, verhoorning, abnormale hoornvorming ; vgl. Keratonosis. K. bulb i, vgl. Kerosis. K. d i ff Cis a congenita, = ichthyosis congenita. K. follicu laris contagion a (B rook e), chronische, waarschijnlijk besmetteiijke huidziekte, met vorming van
jeukende, verhoornde knobbeltjes. K. fo Iliculiris spinulOsa decilvans, (Lat.
folliculus,zakje,spina,doorn, decaivo,
kaal maken) verhoorning der haarfollikels,
uitval van het haar, ruwe stekeiige huid; ook
troebele piekken op het hoornvlies. K. I i ng uae s. mucOsae 6ris (Kaposi), =
leucoplakia. K. multifOr nn i s (L ew i n), =
lichen ruber acuminatus (K a pos i). K.
n ig rican s, vgl. Acanthosis nigricans. K.
pilaris, vgl. Lichen pilaris. K. pilaris
faci 6 i s. rubr a, ulerythema ophryogenes,
zie aid. K. plantaris trans- et progrediens (Lat. planta, voetzool, transgred io r, doordringen, p rog red i o r, voortschrijden), voortschrijdende verhoorning
van de huid der voetzolen en handen. Syn.
Mal de Melada. K. universilis multifOr m i s, vgl. Lichen ruber acuminatus,
Pityriasis rubra pilaris.
Keratotomie, doorsnijding van het hoornvlies.
KeratotOom, het daarbij gebezigde mes.
Keriunographische figuren (xepowv6c, bliksemstraal), bliksemfiguren, tekeningen op
de lijken van door de bliksem getroffen
personen.
Keraunoneurose (N othn ag e I), chronische
stoornis van het zenuwstelsel ten gevoige
van bliksemslag.
Keraunophobie (cp6po5, vrees), vgl. Astrapophobie.
Kerectisia, = keratectasie.
Kerion Celsi (xipLov, honingraat), het eerst
door Celsus beschreven aandoening van
de behaarde hoofdhuid en de baard, waarbij
de huid, als een honingraat,. vol gaatjes is;
syn. trichophytia profunda.
Kernicterus, zie Icterus.
Kernverschuiving = verschuiving naar links,
zie aid.
Kesemoetan (Mal.), paraesthesien bij tabes.

KinesineurOsen

Ketogeen dieet, een dieet, waardoor ketosis
ontstaat; ketolytisch dieet, een dieet,
waardoor deze wordt voorkomen.
CI-120H
Keto-groep = I
C=0
Ketonaemie, het voorkomen van aceton in
het bloed.
Ket6nurie, Ketosis, het voorkomen van
aceton (keton) en verwante verbindingen
in de urine.
17-Ketosteroiden, een groep stollen van
steroide structuur met een dubbelgebonden
0-atoom aan het 17e koolstofatoom, b.v.
adrenosteron. De meeste hebben androgens
eigenschappen.
Key centre (Eng., sleutel-middelpunt), endemische haard, van waaruit zich een epidemic
verspreidt.
Kielbrust (D., K i e I, kiel van een schip),
kippeborst, naar voren uitpuilen van het
borstbeen en de ribben-kraakbeenderen.
KiemepitheelblastOma (f3AocaTivco, spruiten)
gezwel, ontstaan uit het gedeelte van het
mesenchym, dat gedifferentieerd is voor de
geslachtsfunctie. Syn. Organoide mesenchymoma (zie Mesenchymoma).
Kijkerbril, zie Distalbrille.
Kiniede (xEvocLaoc), passieve paederast; in
de Statenbijbel wordt als Nederlandse,
misschien aan het Duits ontieende, uitdrukking schandjongen gebruikt.
Kinaesthesie (xLvew, bewegen; cdaDllacc,
gewaarwording); spierzin, de inwendige zin,
waardoor wij richting en omvang onzer
spierbewegingen, de stand van onze romp
en ledematen enz. kunnen bepalen met
behuip van de waargenomen zenuwprikkeiing in de gewrichten, spieren, pezen en
huid, de vochtverplaatsing in de halfcirkelvormige kanalen van het oor, enz.
Kinaesthesiometer (C h. Bastian, Hitzig),
toestellen tot onderzoek van de spierzin.
Kinaesthetisch, in verband staande tot de
spierzin, bijv. kinaesthetische hallucinaties.
Kinise, activator van een enzymwerking;
vgl. Enterokinase, Thrombokinase, Activator,
Enzym.
Kinematica (xLviktoc, beweging), theorie der
bewegingsmechanismen, theoretische machineleer.
Kineplastische stomp, amputatiestomp,
waarbij van de overblijfselen der spieren gebruik wordt gemaakt om het kunstlid te bewegen (Sauerbruch).
Kinesiatriek (1.0eTpLxi), geneeskunst), de gymnastische genezingsmethode, geneeskundige
gymnastiek.
KinesineurOsen, = bewegingsneurosen.
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Kinesiotherapie (aepouceia, geneeskunst), =
kinesiatriek.
Kinesisme (Fr.), autointoxicatie (zelfvergiftiging), door overmatige inspanning.
KinesOdisch (o8k, weg) (S c h i ff), bewegingsprikkels geleidend (van zenuwvezels).
Kinetica, leer der bewegingen en het ontstaan daarvan.
Kinetocyten (xtvirt-Oc, beweeglijk, x&roq, cel)
zeer beweeglijke vormelementen in het
bloed (E delman n), volgens sommigen
jonge thrombocyten (zie ald.) die in beweging geraken door oppervlakte-spanning der
vloeistof.
Kinetcisen, ziekten, teweeggebracht door
abnormale bewegingen van en in het lichaam:
zeeziekte, traumatische shock; de traumatische neurose zou een chronische kinetose
zijn (0. Rosen bach).
Kinetotherapeutische baden (V. Leyden en
Goldscheide r), baden, waarin gymnastische bewegingen worden uitgevoerd.
King's evil (Eng., 's konings kwaal), scrofulose; deze werd volgens het volksgeloof
genezen, doordat de koning de hand op
de zieke legde.
Kinocilia (van de stam xtv, bewegen ;ciliu m,
ooghaartje), beweeglijke celhaartjes (V.
Lenhossek).
Kinoplasma, = mitoom; plasma, dat aan de
ontwikkeling deelneemt en dus in zekere
zin in beweging is; vgl. Protoplasma.
Kionitis (xtwv, zuil, peiler, huig), ontsteking
van de huig.
KiotOom (D esau I t), instrument om de huig,
de amandelen, enz. te verwijderen.
Kipreacties. De patient wordt geblinddoekt
geplaatst op knieen en handen op een beweegbare brancard. Words deze plotseling
gedraaid om de lengteas (of ook wel om een
verticale as) dan verrichten labyrintlozen
niet de nodige bewegingen om het evenwicht
te bewaren en vallen als een blok neer.
Kittsubstanz (D., kleefstof), de stof tussen
de cellen en bindweefselvezels, als zij slechts
uit een uiterst dun laagje bestaat.
Klapvoet, naam voor beri-beri-achtige verschijnselen bij Nederlandse gevangenen in
Duitse concentratiekampen.
Klarungsreaktion (D., klaren, helder maken)
zie Meinicke, Aanhangsel.
Klauenhand (D.), (Fr., main de grille), klauwvormig gekromde stand der vingers door
verlamming der musculi lumbricales en
interossei; syn. Krallenhand.
Klebesymptom (D.), kleefverschijnsel; zie
Gersun y, Aanhangsel.
Klebrobinde (D.), klebrozwachtel; elastische,
poreuse zwachtel, bestreken met een niet
prikkelende kleefstof.

Krampfbereitschaft

Klebsiella, een bacillengeslacht, waarvan verschillende soorten rhinoscleroma (zie ald.)
en ozaena (zie ald.) veroorzaken.
Kletterpuls (D., k I et te r n, klimmen), trapsgewijze stijging van het aantal polsslagen
bij kraamvrouwkoorts (M a h le r).
Klierkoorts, zie Febris glandularis.
Kloon (xX6v, kleine tak), ook cloon (Lat.
clonos, plant), zie Clone.
Knee-jerk (Eng., kniestoot), kniepeesreflex.
Kneippkuur, een soort water- en hardingskuur, die door een Beierse pastoor, K n e i p p
(1821-1897), werd toegepast.
Knesmos (xv-el 6v.6c, jeuk), huidjeuk; ook prurigo.
KniclOsis (xviAwatc, het jeuken; xvtk, brandnetel), netelroos; vgl. Urticaria.
Knotch, zie Notch.
Knuckle pads (Eng. knokkelkussentjes), huidverdikkingen op de vingergewrichten. Syn.
Tylositas articuli.
Koetoe melejo, een sterk jeukende, waarschijnlijk parasitaire huidaandoening op
Nieuw-Guinea.
Kogelcellen-anaemie = microsphaerocytosis, zie ald.
Koller (D., kolder, razernij), vgl. Tropenkoller.
Kommabacillen, een snoer van kommavormige bacillen, welke in werkelijkheid
spirillen, en wel vibrionen zijn; het eerst
werd de naam door Koch aan de door hem
ontdekte verwekkers der cholera gegeven,
die ook thans nog bij voorkeur met die
naam worden bedoeld; zie Microspira.
Kontrareffekt (D., averechtse werking), de
ongunstige werking van te kleine giften
salvarsaan (E hrlic h).
Koolzuuranhydrase, een ferment, dat nodig
is voor het koolzuurtransport door het
lichaam, vooral voor het afgeven van koolzuur door de long.
Korbzellen (D., korfcellen), ganglioncellen
van de schors der kleine hersenen, waarvan
de dendriten als een korfje de cel van
Purkinje omgeven.
Korci, neurose bij Indiers, die zich verbeelden,
dat de penis zich zal terugtrekken in de
buikholte.
Kortsluitings-circulatie, zie Shunt.
Koubenen, zie Erythrocyanosis.
Koude-agglutinatie, veroorzaakt door een
aspecifiek agglutinine, dat bij ijskast-temperatuur bloed van alle groepen agglutineert.
K o u d e-a u t o-A., met rode bloedlichaampjes
van de patient zelf, koud e-is o-A. met rode
bloedlichaampjes van een ander.
Krallenhand (D.), zie Klauenhand.
Krampfbereitschaft (D., neiging tot krampen), verhoogde prikkelbaarheid der her-
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het verdwijnen van de tweede harttoon,
zodat alleen eerste tonen worden gehoord;
bij hartzwakte; syn. cyniclocardie (xOvLxXoc, konijn).
Kiirschnernaht (D., bontwerkersnaad), doorlopende hechting, s u t u ra p e I I i o n u m.
Kymogram (x5I.Loc, golf, ypcit.t.p.oc, schrift), een
mechanisch opgeschreven golfbeweging, b.v.
een electrocardiogram.
Kymographie, de vervaardiging van een
kymog ram.
Kymographion, toestel voor de vervaardiging
van een kymogram.
KyphOsis (xOcpcoal.q), verkromming, bochel;
afwijking van een of meer wervels naar
achteren door ontstekingachtige of rachitische verweking, of door een stoornis in
de beenvorming der wervels op jeugdige
leeftijd (K. dorsalis adolescentium).
KyphoscoliOsis (axoXL65, krom), het samengaan van een kyphotische met een zijwaartse
verkromming.
KyphOtisch bekken, een door een laag zittende kyphose sterk vervormd bekken.

senschors, waardoor gemakkelijk epileptische spierkrampen ontstaan.
Krooncyste, cyste gevormd door uitzetting
van het glazuurorgaan, binnen welke zich
een of meer tanden ontwikkelen. Syn.
Follikelcyste, Dentigerous cyst (Eng., tandbevattende cyste).
Kruisproef, voor de bloedtransfusie wordt
een druppel serum van de patient gevoegd
bij rode bloedlichaampjes van de verstrekker,
en evenzo een druppel serum van de verstrekker bij die van de patient. Als Been
agglutinatie optreedt, kan de bloedtransfusie
doorgaan.
Krypton, een splitsingsproduct van uranium.
Kubisagari (Japans), ziekte, voorkomende bij
de Iandelijke, in stallen slapende bevolking
van N.O. Nippon, met verschijnselen als bij
de ziekte van Gerlie r; zie Aanhangsel
(M i u r a, 1896).
Ktimys, eigenl. kumyz (Oost Turks), melkwijn ; alcoholisch gegiste paardemelk; zie
Lac.
Kiingelrhythmus (D., spinrokkenmaatslag),

L
L., zie Limes. Ook afkorting voor lendenwervel.
L.A. (op recepten), lege artis, naar de wet (het
voorschrift) der kunst.
Labia (meervoud van I a b i u m, Lat.), lippen.
L. maiór a, minor a, grote, kleine schaamlippen der vrouw. L. urethrae, de loodrechte randen van de monding der mannelijke urinebuis.
Labialis, wat tot de lippen behoort, lipvormig.
Labi(do)meter (Accfitg, gen. Xccpi.8oc, tang),
tangmeter, toestel om de afstand to bepalen
tussen de bladen van de verloskundige tang
als deze het kinderhoofd in het moederlijk
Iichaam omvat houdt.
Labiel (I ibili s, van labor, I a b i, afglijden),
onvast, wankelend. Zo heet die toepassing
van de electrische stroom, waarbij men de
electroden over het behandelde deel heen
en weder Iaat glijden, in tegenstelling met
de stabiele aanwending (zie ald.), waarbij
de electroden op een piaats biijven. Labiel
evenwicht, 1. in de scheikunde, een toestand van evenwicht, welke gemakkelijk kan
worden verstoord, bijv. een onverzadigde
oplossing. 2. in de natuurkunde, een toestand
van evenwicht, waarbij het zwaartepunt zich
hoger bevindt dan het steunpunt.
Labioversie, verkeerde stand van een tand
naar de lip toe.

LabitOom ovxptc, tang; *No), snijden), snijdende tang.
Labium (Lat.), lip. L. duplex, dubbele lip,
een langwerpige slijmvliesplooi onder het
rode van de bovenlip, door een gleuf daarvan
gescheiden. Li e p o r i n u m (I e p u s, leporis,
haas), hazelip; zie Labia.
Laboratorium (I a b o r o, werken), arbeidsvertrek, vertrek voor wetenschappelijke
onderzoekingen.
LabOres, = dolores, barensweeen.
Labour (Eng., arbeid), zie Missed labour.
Labrum (Lat., lip), L. g lenoid ale, de ring
van vezelachtig kraakbeen, waaraan de beursband van verschillende gewrichten (schouder- en heupgewricht bijv.) gehecht is.
Labyrint (Xoc(3uptvaoc), doolhof. Het inwendige oor. In het benige labyrint (Lab yrinthus Osseu s) is het vliezige (L. m e mb ra n a ce u s) bevat.
Labyrintblok, het gedeelte van het slaapbeen,
dat de cochlea en de booggangen bevat.
Labyrintfistel, defect in de beenwand van het
labyrint, meestal een gevoig van ontsteking
van het middenoor.
Labyrintfistelsymptoom, onwillekeurige
oogbewegingen (meestal nystagmus) bij bestaande labyrintfistel; worden teweeggebracht door verdunning of verdichting van
de lucht in de uitwendige gehoorgang, waarbij de verandering van druk doordringt
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door de fistel tot de endolymphe; ook door
veranderde bloedvulling (compressie van de
A. carotis, inademing van amylnitriet).
Labyrinthftis, ontsteking van het labyrint.
Lac (Lat.), melk. L. fe m i n i n u m, vrouwemelk. L. fermentans equitum, zie
Kumys. L. neon at O r u m, heksenmelk, de
afscheiding uit de borstklieren van pasgeboren kinderen. L. vacc in u m, koemelk.
Laceratie-ectropium (I ace rat i o, verscheuring), ectropium (zie ald.) van de lippen
van de mond der baarmoeder ten gevolge
van inscheuringen en daarop volgende littekenvorming.
Lacertus (Lat., spier), opperarmsspier. L ace rti co rd is, = trabeculae (zie aid.).
L. fi b r 6 s us (vezelachtig), het gedeelte
van de pees van de m. biceps brachii, dat
in de fascia antibrachii uitstraalt. L. m e d i u s
We it b recht i, sterke vezelbundel in de
voorvlakte der membrana atlanto-occipitalis
anterior.
A-acerum (Lat.), verscheurd, in flarden.
Licrimae (Lat.), tranen; I ac ri mali s, het
hiervan afgeleide bijv. nw.; wordt vaak verkeerdelijk met y gespeld. Lac ri man s,
tranend.
Lactacidaemie (van I a c, acid um en att.toc),
aanwezigheid van melkzuur in het bloed;
bij acute gele leveratrophie, trichinose,
osteomalacie, vergiftiging met blauwzuur,
phosphor, enz.
LactagOgum (nl. remedium, van lac en
dcycoy6q, medevoerend), middelen, die de
melkafscheiding bevorderen. Een taalkundig
zuiverder synoniem is: g a I actag og a.
Lictans (Lat.), zogend.
Lactase, een darmferment, dat melksuiker
(lactose) splitst.
Lactatie, het zogen, de zogafscheiding.
Lactens (Lat.), zuigeling.
Lacticaemfe, zie Lactacidaemie.
Lactiferus (I act i fe r), melkvoerend; zie Ductus lactiferi.
Lactiftiga (nl. remedia, -fu g u s, in samenst.,
vluchtend voor), middelen, die de zogafscheiding tegengaan.
Lactfgo, zie Lactdmen.
Lactobutyrometer, araeometer tot bepaling
van het soortelijk gewicht der melk.
LactocOnien (x6vtac, stof), kleine lichaampjes
in de melk, uit kaasstof bestaande.
Lactocriet (xpvc*, beoordeelaar), toestel tot
bepaling van het vetgehalte der melk
(De Laval).
Lacto(denso)meter, zie Lactobutyrometer.
Lactoflavfne (Lat. f I a v u s, geel), = riboflavine, vroeger genaamd vitamine g, behoort
tot de vitamine b-groep.
Lactoscoop, toestel tot bepaling van het vet-
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gehalte der melk door bepaling van de
graad van doorschijnendheid (T e s e r).
Lactose, melksuiker; een disaccharide, splitsbaar in galactose en dextrose.
Lactosurie (lactose en o6p6co, wateren),
aanwezigheid van melksuiker in de urine,
hetgeen bij gezonde kraamvrouwen en ook
kort voor de baring voorkomt; bij melkkoeien regelmatig; ook soms bij kinderen
met ernstige stoornissen der spijsvertering.
Lactovegetarier, vegetarier (zie ald.), die
zich alleen spijzen ontzegt, waarvoor dieren
moeten worden gedood, dus wel melk, kaas,
eieren en honing gebruikt.
Lactucismus, chronische vergiftiging met lactuca virOsa.
Lacttimen, melkkorst, dauwworm, eczema
der zuigelingen.
Lacuna (Lat.), holligheid, verwijding; L.
magna urethrae, de grootste lacuna
urethralis, nabij de monding der urinebuis.
Lacunae Morgagni, = L. urethrales;
uitpuilingen van het slijmviies der urinebuis,
vooral aan de bovenrand, in de pars cavernosa. L. musculOru m, zie Lig. ileopectineum. L. v asO r u m, binnenwaarts van de
fascia ileopectinea onder de liesband liggende
opening voor de arteria en vena femoralis
en de annulus femoralis. L. vest ibul i, =
glandula vestibularis major.
Lactinar (Lat.), zoldering. L. Orbit ae, bovenwand der oogkuil.
Licus (Lat.), meer. L. lacrimilis, tranenmeer (in de binnen-ooghoek).
Ladrerie (Fr., van lad re, Lat. Lazarus),
1. meiaatsheid; 2. ieprozenhuis; 3. vinnenziekte der varkens.
Laemostencisis (Xcat,c6c, keel), vernauwing
der keelholte.
Liesio, laesie (van I ae d e re, kwetsen) kwetsuur, letsel.
Laevigitus (I a e v i s, glad), in de leer der huidziekten gebruikelijke benaming voor gelijkmatige roodheid der huid.
Laevo(cardio)gram (I a e v u s, links, ypc4ti.ta,
schrift), de cardiografische kromme van het
linkerhart; is deze niet in overeenstemming
met die van het rechterhart, dan heet zij
discordant laevogram (Lat., discord i a, onenigheid),
Laevoconvex, naar links gebogen (van de
ruggegraat).
LaevulOse (I ae v us, links), zie Fructose; een
suiker, welke het polarisatievlak links draait,
vruchtensuiker. Bij onvoldoende werking
der lever (leverinsufficientie) o.a. komt toegediende laevulose in de urine to voorschijn
(laevulosurie, laevuloseproef).
Lag curve (Eng. lag, dralend), volgens M a c
Clean een vertraagde regulering (van de
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bloedsuikercurve), volgens Lawrence een
zeer snelle resorptie van suiker uit de darm.
Lagebeharrung (D.), het vasthouden van een
aangenomen of gegeven stand van een
Iichaamsdeel. Vgl. Catatonia.
Lagena (Lat.), fles, medicijnfles.
Lagochilie, lagOstoma ()ay.:4, haas; zei,Xoc,
lip; crt-Otitc, mond), hazelip.
Lagophthilmus, hazenoog; onmogelijkheid
om de oogleden to sluiten, door verkorting
der oogleden of uitpuiling van het oog
(m ec h an isch e L.), door verlamming van
de kringspier van het oog (paralytische
L.), of door kramp van de m. levator palpebrae superioris (s pastische L.).
Lallatio (Iallare), stamelen.
Lalopathie, spraakstoornis, omvattende de
dysarthrie en de dysphasie (zie ald.).
Lalophobie (Xec)cri, gebabbel; cp6poq, vrees),
spreekvrees; de vrees voor het spreken bij
stotteraars.
Lambdacismus (Xcfc1438cc, de Griekse L.),
stamelen bij het uitspreken van de L en
verwisseling hiervan met andere letters.
Lambdanaad, de drie, in de vorm der Griekse
letter A samenkomende naden tussen het
achterhoofds- en de beide wandbeenderen.
Limbdi, de bovenste punt van de lambdanaad;
in de schedelmeting gebezigde term.
Lambdolde(u)s, lambda-achtig.
Limbitus (Lat.), het lekken, nl. aan de genitalia.
Lamblia intestinalis (La m b I, 1859), een
flagellaat met peervormig lichaam, haltervormige kern en vier paar zweepdraden.
Komt soms bij diarrhee in de darm voor;
zie Cercomonas; syn. hexamitus duodenalis
(Davaine), dimorphus muris (Grassi),
megastoma entericum (G r ass i), megastoma intestinale (B I a n c h a r d). Tegenwoordige naam: Giardia.
Lambliasis, aandoening, door Lamblia veroorzaakt.
Lame! (I a m é I l a, verkleinvorm van lamina,
plaat), plaatje; bijv. lamellen van Havers
(zie ald.); bijv. nw. lamelleus; ook, in de
artsenijbereidkunde, kleine plaatjes van gelatine.
Lamina (ae) (Lat.), dunne plaat. L. affixa,
dunne weefsellaag aan de buitenwaartse
rand der achterzijde van de thalamus opticus,
binnenwaarts van de stria terminalis. Lam inae arcuatae cerebri, fibrae arcuatae
cerebri. L. arcuatae cerebelli s.gyrOrum c e re b é I I i, boogvezels aan de basis
der laminae medullares cerebelli. L. basilari s cochleae, de weefsellaag in het .slakkenhuis van het inwendige oor, waarop het
orgaan van Corti rust. L. Bow m an n i,
= L. elastica anterior. L. choriocapi I-
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I a r i s, haarvatennet der arteriae ciliares
posteriores breves, in het vaatvlies van het
oog; syn. membrana Ruyschii. L. ci liar's,
= zonula ciliaris. L. crib rOs a, zeefplaat, de
horizontale, doorboorde plaat tussen de
beide labyrinten van het zeefbeen. L. cribrOsa ce re b r i, = substantia perforata
anterior. L. cri br6sa sclerae, het gedeelte van de harde oogrok aan de achterste
pool van het oog, voorzien van talrijke
openingen, om de vezels van de gezichtszenuw door to laten. L. cri cold ea, de plaat
van het ringvormig kraakbeen van het
strottenhoofd, L. elastica ant. en post.
corneae, het elastische vlies van Bowman, aan de voorzijde, en van Des ce met
of De m o u rs aan de achterzijde van het
hoornvlies. L. externa processus pter yg o id e i, = L. lateralis proc. pterygoidei. L. fibrocartilaginea interptibica, een dikke laag van hyalien, in het midden vezelachtig, kraakbeen, tussen de
binnenvlakte der beide schaambeenderen.
L. fusca (fuscus, geelbruin), de binnenste
laag van de harde oogrok, tussen deze en
het vaatvlies. L. m ed last in i, de beide
lagen van de pleura mediastinalis; syn.
mesocardium. Laminae medullires cerebelli, nuclei lentiformis, thalami
Opt i ci, merglagen van de kleine hersenen,
resp. van de thalamus opticus, die uit het
centrum van de hemispheer naar de schors,
resp. nucleus lentiformis lopen, en tussen
de grijze kernen van de thalamus liggen.
L. mod io I i, beenplaatjes tussen de tweede
en derde winding van het slakkenhuis,
aan het boveneinde van de as (modiolus).
Laminae omenti, de beide lagen van
het net. L. papyricea, papierplaat; de
dunne buitenwand van het zeefbeenlabyrint; L. perpendicu laris, de loodrechte
beenplaat, die van de middellijn der zeefplaat van het zeefbeen naar beneden loopt. L.
q u ad r i g e m i n a, plaat van het vierheuvelig lichaam, corpus quadrigeminum der
hersenen. L. reticu la ris, netvormige laag
(rete, net); de laag, die in het orgaan van
Corti rust op de hoor- en steuncellen. L.
rost ral is, dunne laag van witte stof, van
de punt van de balk naar achteren en beneden naar de lamina terminalis lopende.
L. spiralis membranacea, vlies tussen
de L. spiralis ossea van het slakkenhuis (de
spiraalvormige beenplaat welke de spiraalgang in de scala vestibuli en scala tympani
verdeelt), en de L. spiralis secundaria (aan
de buitenwand van de spiraalgang). L.
s pi r a l is 6sse a, zie L. spir. membranacea.
L. suprachorioidea, de buitenste laag
van het vaatvlies van het oog. L. t e r m i n a-
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I i s, de Iaag aan de voorzijde van de processus
opticus van de derde hersenkamer, een
voortzetting van het tuber cinereum. L.
t rig i, de kraakbeenachtige kern van het
oorlelletje. L. vitrea, a. glasplaat, de binnenlaag van een plat been, vooral van een
schedelbeen (syn. tabula vitrea); b. de weefsellaag, waarop de pigmentlaag van het
vaatvlies van het oog rust.
Laminaria, de stengel van het zeewier Laminaria Claustoni L., L. flexicaulis e.a.; zwelt
in vochtige omgeving sterk op en worth
gebruikt om fistels of vooral het halskanaal
der baarmoeder geleidelijk te verwijden.
Laminectomie (I a m i n a, plaat; ixs-iv.w.,),
uitsnijden), operatieve verwijdering van een
of meer doorn-uitsteeksels met aangrenzende delen der wervelbogen, ten einde
het ruggemerg bloot te leggen.
Lamprophonie (Xowcp6c, schitterend; cpowil,
stem), zeer schelle stem.
Lana (Lat.), wol.
Lancet, klein mesje met tweesnijdende punt
en beweeglijk heft, dat ook wel uit twee
afzonderlijk beweeglijke bladen bestaat.
Lancinerend (Fr., Ian c i n ant), schietend;
bijv. van pijnen, zoals bij ruggemergstering.
Landmannshaut, (D., boerenhuid), pigmentatie, depigmentatie, teleangiectasien, keratose en atrophie van de huid.
Land-scurvy (Eng., land-scorbuut), in tegenstelling met de scorbuut op zeereizen; vgl.
Morbus maculosus Werlhofii.
Langue scrotale, zie lingua scrOtalis. L.
terreuse (Fr.), de aardkleurige tong bij
griep.
Languittido, lingor (Lat.), versiapping, zwakte.
Lantigo (Lat.), wolhaar, vooral bij het ongeboren Bier of mens.
Laparelytromie (Xcurecp7j, het zachte gedeelte
des Iichaams, de buik; avt-pov, omhulsel,
schede), door Ritgen aanbevolen operatie
in plaats van de keizersnede; van de liesstreek uitgaande wordt een weg naar de
baarmoedermond gebaand.
Laparocele (Xcaccipl, buikholte; wipq, breuk),
buikbreuk; zie Hernia ventralis.
Laparocolotomie, = colotomia iliaca, zie
aid.
Laparocolpotomie (x6Arco5, schede), opening
van de buikholte van de schede uit, subperitoneale keizersnede.
Laparo-enterotomie (zie Enterotomie), operatieve opening van een darm, van de buikwand uit, tot het aanieggen van een anus
praeternaturalis; onderscheiden in laparoileotomie, laparo-colotomie, laparo-typhlotomie, naarmate de kronkeidarm, de dikke,
of de blinde darm wordt geopend.
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Laparohysterectomfe (zie Hysterectomie),
(Ucrripoc, baarmoeder, Tillwo, snijden), verwijdering van de baarmoeder door buiksnede.
Laparohysterotomie, opening van de baarmoeder door buiksnede.
Laparomonodidymus (116voc, enig; ataul.s.ot,
tweelingen), met de buik samengegroeide
tweelingen.
LaparomyOmotomie (zie Myoma), verwijdering van myoma uteri door buiksnede.
Laparosalpingotomie (crecAnt)i, trompet),
verwijdering van een eileider door buiksnede.
Laparoscopie, inwendige beschouwing der
met lucht gevulde buikholte door middel
van een dunne cystoscoop in een troicartopening.
Laparotomie, buiksnede, operatieve opening
van het buikvlies.
Lapine (I a p i n), entstof, verkregen door overbrenging van kalfs- of gehumaniseerde
vaccine op albinotische konijnen (Cal m ette
en Guerin).
Liquear (Lat.), gewelf; zie Fornix vaginae.
Liqueus lateralis (Lat.), zijdelingse lus, een
gedeelte der striae acusticae, lopende van de
bovenste olijf naar het corpus geniculatum.
Lardiceus, lardeus (I a r d u m, spek), spekachtig, spekkleurig ; zie Morbus.
Larmapparat (D., Baran y), electrisch toestelletje om door groot geraas de gehoorfunctie van een oor uit te schakelen.
Larva migrans (I a r v a, insectenlarve; m !gran s, voorttrekkend), in 1874 door L ee
beschreven jeukende huidziekte in Rusland,
die op de huid voortkruipt (creeping disease)
en volgens de Russische artsen wordt veroorzaakt door de larve van gasterophilus
(huidmol), doch ook door nematoden kan
worden teweeg gebracht.
Laryngectomie (Ackpov, strottenhoofd), verwijdering van het strottenhoofd.
Laringeilis, tot het strottenhoofd behorend.
Laryngismus, !cramp van de stemspleet, gewoonlijk gebezigd in de uitdrukking L.
stridulus (s t r i d o, Lat., piepen), zie
Laryngospasmus.
Laryngitis, ontsteking van het strottenhoofd.
L. hypoglOttica chron. hypertr6phic a, vgl. Chorditis vocalis. L. n o d u16s a, zie SingerknOtchen.
Laryngocele, strottenhoofdbreuk, meestal
aangeboren uitpuiling van de binnenbekieding van het strottenhoofd, ter zijde tussen
het tongbeen en het ringkraakbeen, welke
bij persen en hoesten te voorschijn komt;
de L. ventricu lari s hangt samen met de
ventriculus laryngis (M o rg ag n i).
Laryngocrises, vgl. Crises laryngees.
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Laryngofisstiur (fissur a, spleet), operatieve
splijting van het strottenhoofd in de middellijn.
Laryngograaf, toestel om bewegingen van het
strottenhoofd op te schrijven.
Laryngologie, de leer van het strottenhoofd
en zijne ziekten.
Laryngoparalyse (ncyclauacc, verlamming),
verlamming van de spieren van het strottenhoofd.
Laryngophonie(sxavi), stem), het geluid van de
stem, dat men bij auscultatie van het strottenhoofd waarneemt.
Laryngophoon, keelmicrophoon om in ruimten met veel lawaai (vliegtuigen, fabrieken)
de gewone spraak rechtstreeks van het
strottenhoofd op te nemen en electrisch
verder te leiden; ook voor wetenschappelijke
registratie van de trillingen van het strottenhoofd.
Laryngophthisis, tuberculose van het strottenhoofd.
Laryngorrhagie, bloeding uit het strottenhoofd.
LaryngorrhOea (pew, vloeien), ziekelijke vermeerdering van de slijmafscheiding van
het strottenhoofd na langdurige inspanning van de stem.
Laryngoscoop (cnton6co, bezien), keelspiegel.
Laryngoscope (Garcia, Czermak, Turck),
inwendige bezichtiging van het strottenhoofd
bij de levende mens door middel van de
laryngoscoop; vgl. Autoscopie.
Larimgospismopsellismus(crnoca*, kramp;
cpeXAtati.6c, het stotteren), krampachtig stotteren door stoornis in de verrichting der
spieren van het strottenhoofd.
Laryngospasmus, stemspleetkramp, syn.
spasmus glottidis, laryngismus stridulus.
Laryngostomie (c3-T6ttoc, mond), het aanleggen van een blijvende opening van het strottenhoofd naar buiten, waarin een canule
wordt gelegd.
Laryngotomie, operatieve opening van het
strottenhoofd. L. soushyoidienne (M a lgaign e), = pharyngotomia subhyoidea; zie
aid. Laryngotomia infrathyreoidea
zie intercricothyreotomie.
Laryngotracheitis, ontsteking van het strottenhoofd en de luchtpijp.
Laryngotracheobronchoscople
(K i I i a nB r u n i n g s), vgl. Bronchoscopia (superior).
Laryngotracheotomie, operatieve opening
van het strottenhoofd door klieving van het
ringkraakbeen; syn. cricotracheotomie.
Laryngottphus, ontsteking van het strottenhoofd bij buiktyphus.
Larynx, gen. I a r3 n g is (AdcpuyD, strottenhoofd. L.-chorea (Schroetter), trekkingen van de strottenhoofdspieren, soms
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met muzikaal klinkende kramphoest, bij
algemene chorea (zie aid.) of op zich zelf
staand. L.-crises, aanvallen van kramp
der spieren van het strottenhoofd bij tabes.
L.-f iste I, opening van het strottenhoofd
naar buiten, door operatic aangebracht.
L.-k nettere n, het knetterend geluid, dat
bij longtuberculose vaak wordt vernomen,
ais men luistert aan de half geopende mond.
L.-Pfe ifen (D., fluiten), het geluid, dat
door vernauwing van het strottenhoofd,
bijv. bij croup, bij de inademing wordt gehoord. L.-re fl e x, hoest, opgewekt door
prikkeling van het siijmviies van het strottenhoofd.
Lascivus (Lat.), wellustig.
Lassittido (Lat.), vermoeidheid.
Latah (Maleis), vooral in Oost-Indic vaak voorkomende zenuwziekte, waarbij de lijder zijns
ondanks iedere beweging, die hij van een
ander ziet, moet nabootsen.
Latent (I aten s, verborgen), verborgen, onwaarneembaar; van ziekten, die geen waarneembare verschijnseien hebben. L. st ad i u m, 1. de tijd, gedurende weike een
ziekte nog latent is; 2. (in de physiologic),
de tijd, veriopende tussen de prikkeling
en het waarneembare gevoig daarvan.
Lateraal (I ate rali s, zijdelings), wat zich
ter zijde bevindt; tegenstelling van medialis.
Laterale kern, kern van WestphalEdinger. Laterale scierose (ax)qp6c,
hard), verharding van de zijstrengen van
het ruggemerg door vermeerdering van het
bindweefsel ten koste van de zenuwvezeien.
Amyotrophische laterale scierose
(cc priv.; LIN, spier; Tp6pco, voeden), laterale scierose, die gepaard gaat met verslapping en verdunning van de spieren (C h a rc o t); vgl. Spastische spinaie paralyse.
Laterid, in zijdelingse richting, tegenstelling mediad; vgl. Caudad.
Lateri-, = latero-.
Lateritius (I a t e r, baksteen), baksteenachtig ;
vgl. Sedimentum.
Litero-, in verbindingen zijdelings, zijwaarts.
Late ro basaa I, beneden op zijde b.v. een
tak van een bronchus. Lateroce I e, =
iaparoceie. Late rofléx i e, zijwaartsbuiging
van de baarmoeder. L at eropülsie (p e I I o,
drijven), gedwongen beweging naar een van
beide zijden, bij paralysis agitans, (zie aid.).
Laterophobie (cp63oc, vrees), vermijding
der ligging op zijde bij verwonding der
borstkas.
Lathyrismus (Xcicaupoc, een soort erwt), vergiftiging door verschillende lathyrussoorten.
Latissimus (Lat., zeer breed), vgl. Musculus.
Latittido (Lat.), breedte; Dislocatio ad latitu-
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dinem, verplaatsing in de breedterichting
bij beenbreuken.
Latrine (Fr., van Lat. lat ri n a), privaat; gewoonlijk voor gelegenheden tot defaecatie
bij kampen en kazernes.
Latus (Lat.), breed; vgl. Fascia lata.
Lavage (Fr.), wassing, uitspoeling. L. d u
sang, uitwassing van het bloed; rijkelijke
toevoer van physiologische zoutoplossing
door inspuiting.
Lavamentum (Lat.), lavement (Fr.), =
clysma (zie aid.).
Laverinia maiariae (Grassi en Feletti
1890), vroegere naam voor plasmodium
faiciparum, de malariaparasiet met sikkel- en
haivemaanvormige geslachtsvormen, die de
malaria perniciosa en tropica veroorzaakt;
syn. plasmodium maiariae quotidianae s.
praecox s. immaculatum s. spurium; haemomonas praecox; haemamoeba Laverani.
Lavipedium (I a v o, wassen ; p e s, voet), voetbad.
Laxintia (nl. remedia; lax o, ruim, los maken,
openen), ontiasting bevorderende middelen,
naar de graad der werking onderscheiden
in L. mitiOra (mitis, zacht), L. eccop rcit i ca (zie aid.) en L. d risti ca (zie aid.);
syn. cathartica, purgantia.
Laxitio, het teweegbrengen van ontiasting.
Laxitor (Lat., verslapper), vgl. Musculus.
Lazaret (It., lazaretto, gewijd aan Lazarus, beschermheilige der melaatsen), ziekenhuis; in 't bijzonder voor soidaten in oorlogstijd, hospitaal.
L.C.L., afkorting voor de lichaampjes genaamd
naar de beschrijvers Levinthal, Coles
en Lillie bij psittacose.
Leak, op Bali het geloof aan de metamorphose
van de mens in een Bier.
Leather bottle stomach (Eng. leren zakmaag), maag door scirrhus veranderd in
een stijve buis.
Lebersperre (D.), zie Wassersperre.
Lebetomfe, = pubiotomie, (zie aid.).
Lebetosten6se (A6palc, bekken), bekkenvernauwing.
Lecithinelichaampjes (Fiirbringer), lichtgele lichaampjes, hoofdzakelijk uit lecithine
bestaande; in de afscheiding van de voorstaanderkiier.
Lecithfnen ((A1xchoq eidooier), lipoiede stoffen, die in bijna alle dieriijke en plantaardige
cellen voorkomen; het meest in de hersenen
en zenuwen, het eerst in eidooier gevonden.
Lectulus stramineus (lectulus, bedje;
strame n, stro), strolade, Iangwerpig vierkant stuk goed, op de lange zijden waarvan
strobundels bevestigd zijn, tot steun van
gebroken ledematen.
Left sided appendicitis (Eng., appendicitis
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in de linkerzijde), diverticulitis in het colon
descendens.
L6ge irtis, zie L.A.
Leiodystonie (Adoc, glad), vermindering van
de tonus der giadde spiervezelen door een
stoornis in het autonome zenuwstelsel
(Van Wu lfften Palthe). Vgl. Dystonia.
Leiomyoblasten, (13Aoccrt-dcwo, spruiten), myoblasten (zie aid.) waaruit zich g lad d e spiervezels ontwikkelen.
Leiomy6ma, myoma (zie aid.), dat uit giadde
spiervezels bestaat.
Leishmania (genoemd naar Le i s h m a n),
parasiet van de mens en de hond, van de
orde der Flagellata. L. C hag as i, misschien
hetzelfde als L. Donovani (Laveran en
M es n i I), ronde of eironde lichaampjes
binnen de cellen, die de kala-azar (zie aid.)
verwekken en door phlebOtomus worden
overgebracht. L. furuncul Os a, == L.
tropica L. infintum (Nicolle), verwekker van de spienomegalie der kinderen,
in de landen rondom de Middellandse Zee.
L. t rei p i ca (Wright), verwekker der
Aleppobuil.
Leishmani6sis, ziekte, door Leishmania veroorzaakt. L. cutane a, = Aleppobuil, (zie
aid.). L. ameri ca n a, in Midden-Amerika;
syn. Espundia.
Leitungsanaesthesie(D.,voortgeleidegevoelloosheid), gevoelloosheid, teweeggebracht
door inspuiting van een gevoelloosmakende
oplossing, gevolgd door telkens nieuwe inspuitingen op de grens van het gevoelloos
gemaakte gebied (B r a u n).
Lema (X-0,71 , siijm), de afscheiding der ooglidkliertjes; syn. sebum palpebrale.
Lemniscus (Aoitiviaxoc, lis, wollen band),
lateral's et med iilis: 1. zijdelingse en
naar het midden gelegen lis (in de hersenen); 2. een stuk opgerold wollen verband.
LemOsitas (zie Lema), samenkieving der oogleden door slijm; bindviiesontsteking, vni.
aan de ooghoeken.
Leniens (Lat., verzachtend), zacht, verzachtend werkend (bijv. unguentum).
Lenitiva (ni. remedia), zachte laxantia.
Lens crystallfna (lens, lins), de lens van het
oog.
Lentescerend (I e n t es c o, zich langzaam bewegen), langzaam verlopend, slepend; vooral
van darmzweren, die zich bij typhus nog
in het hersteilingstijdperk ontwikkelen.
LenticOnus (lens, lins; x(7)voc, kegel), het
kegeivormig naar voren (L. anterior) of
naar achteren (L. posterior) uitpuilen
van de doorzichtige lensmassa; vgl. Pseudolenticonus.
Lenticuliris, lentifOrmis, Iensvormig. Le n-
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t i c u l a i r s y p h i l i d e, syphilitisch uitslag
met linzevormige vlekken. L. brillegl as,
brilleglas waarvan alleen het middengedeelte Iensvormig geslepen, de rand echter
optisch onwerkzaam is.
LentiginOsis, huidaandoening bestaande uit
lentigines. Zie Lentigo.
LentigIcibus, = lenticonus posterior (zie aid.).
Lentigo (Lat.), linzeviek, lichtbruine, zich
enigszins boven de huid verheffende vlek,
ontstaan door aangeboren vermeerdering
van het pigment; grote ephelide of klein
chioasma (zie ald.).
Lentitis, ontsteking van de lens of de lenskapsel; oude benaming.
LentochOlreactie (I e n t u s, langzaam; xo)),
gal), = reactie van Sac h s-G eorg i, bij
syphilis, ter onderscheiding van citocholreactie (zie ald.).
Lentoid, gelijkend op een lens.
Leontiasis (X6cov, leeuw), 1. de bij lepra tuberosa door gezwellen veroorzaakte misvorming van het aangezicht, waardoor dit het
voorkomen van een leeuwekop krijgt;
syn. facies leontina. 2. L. oss i u m, verdikking der beenderen van de schedel en het
aangezicht, zodat dit er uit ziet als bij echte
leontiasis.
Lepismatica (nl. remedia; Aerric, schub),
middelen om de huid te doen afschilveren.
Lepothrix (X6noc, bast, schil; OA, haar),
besmettelijke aandoening van de haren in
de oksel en de schaamstreek; het haar
wordt ruw, krijgt harde, roodachtige, linzevormige oneffenheden, bestaande uit chitineachtige stof en bacterien; vg1.:fiedra,
Trichorrhexis.
Lepra irabum, ook L. judaeOrum (Vrrpcx,
korstige schubbige uitslag), melaatsheid;
syn. elephantiasis Graecorum, Judaeorum,
spedalskhed. L. a 1 b a (a 1 b u s, wit), vgl. L.
maculosa.L.alphoidess.alphos, (eacp6c,
sproeten), = psoriasis vulgaris. L. a n a es t h et i c a (& Priv. en cdcp9-iatc, gevoel),
lepra met vorming van gevoelloze plekken;
syn. L. nervorum. L. as t 6 ri ca, = pellagra.
L. graecóru m, = psoriasis vulgaris. L.
italica s. lombirdica, = pellagra. L.
leuke (Aeux6q, wit), = L. alba. L. m a c u16s a (m acul a, vlek), vlekkige lepra,
lichtste vorm van lepra, met vlekken van
verschillende vorm en kleur. L. alba s.
leuke, als de vlekken wit, en L. n ig r icans s. melafne (1.16Xocq, zwart), als zij
donker zijn; syn. morphoea, vitiligo gravior; zie Vitiligo. L. m 6 t i l a n s (m u ti l o,
verminken), verminkende lepra, waarbij aan
de gewrichten door schrompeling en druk
zweren ontstaan, die diepe verwoestingen
teweegbrengen. L. n e r v 6 r u m, zenuw-
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lepra, = L. anaesthetica. L. n i g r i c a n s, =
L. maculosa nigricans. L. nodosa s. tub er Os a, knobbel-lepra, met vorming van
knobbeis in de huid (vgl. Facies leontina)
en de slijmvliezen. L. norveg i ca, = radesyge, (zie aid.). L. tuberculOsa s. tube rOs a, = L. nodosa. L. Wi Ilan i, = psoriasis orbicularis (zie aid.).
Lepracellen (V irchow), grote, ronde cellen
met meer dan een kern en met vacuole,
die in het leproma worden aangetroffen.
LeprOma, granulatiegezwel, dat zich bij lepra
vormt.
Lepromine, een suspensie van lepromateus
weefsel, waarvan men een intracutane
injectie geeft als reagens op lepra.
Leproomlepra, het tweede stadium der
lepra met de vorming van granulomen met
lepracellen.
LeprOsis, leprositas, melaatsheid.
LeprosOrium, ziekenhuis voor melaatsen.
LeprOsus, Iepreus, melaats, of lijder aan
melaatsheid.
Leptocephalus, (XenT65, zacht, fijn; =paal).
hoofd), een vorm van dolichocephalie (zie
aid.) door te vroege verbening der voorhoofds- en wiggebeenswandbeensnaden.
Leptocheirie, het hebben van smalle handen.
Leptcidera intestinilis (847), hals), vroegere
benaming voor de ingewandsworm strongyloides stercoralis.
Leptomeningitis (tviivcy, hersenvlies), ontsteking van de leptomèninx, het zachte
hersenvlies, nl. het spinnewebsvlies en de
pia mater; vgl. Meningitis.
Leptdmitus ([2,E-roc, draad), een schimmel,
die in de schede voorkomt.
Leptoprosciop (Tcp6aconov, het aangezicht),
met een smal en lang aangezicht.
LeptosOom type (aCy.oc, lichaam), smalle
lichaamsbouw met smal aangezicht en scherpe
neus (K retsch me r); het laat volwassen
type. Tegengestelde van Eurysoom, zie aid.
Leptospira (Xerr-r6c, dun; anelpa, winding),
canicola (Lat., canis, hond, colo, kweken), een L. voorkomende bij de hond; L.
gripp o-t yphos a, verwekker van de modderkoorts (zie aid.); L. i cte ro-h aemor rh ig i c a e, de spirochaete, die de ziekte van
Weil (zie Aanhangsel) veroorzaakt (I n a d a,
Uh len hut e.a.). L. icteroides, vermeende verwekker van de gele koorts (N oguchi).
LeptospirOse, ziekte veroorzaakt door leptospiren.
LeptothrichOsis, ontsteking en knobbeivorming door leptothrix, zie aid.
Leptothrix (&g, haar), een schimmel met
lange, dunne, onvertakte draden. L. b u ccalls (b u cca, wang), in de keel, het mond-
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slijm, in holle tanden, soms ook in de schede
of de maag; vgl. Pharyngitis keratosa.
Leptus autumnilis (a utumnu s, herfst),
hooioogstmijt; een mijt, die vooral bij
maaiers eczema en netelroos met koorts
kan teweegbrengen.
Lesbisch, zie Amor Lesbicus.
Leans (l e t u m, dood), dodelijk; bijv. dosis
letalis, dodelijke gift, exitus letalis,
dodelijke afloop, het overlijden.
Letaliteit, sterfelijkheid; in de statistiek in
't bijzonder in verhouding tot het aantal
behandelde zieken.
Lethargia, lethargus (X71 ,Rocpytoc, ?■-i3O•ccpyoq,
slaapzucht; X07), vergetelheid), Iangdurige
bewusteloosheid, slaapzucht. L. of rican a,
slaapzucht der negers; vgl. Trypanosomiasis.
Lethirgicus, met slaapzucht gepaard gaande;
zie Encephalitis lethargica.
Leucaemia cutis (vgl. Leukaemie), = lymphoderma perniciosa.
Leucaethiopie (A1,9io4), Aethiopier), = albinismus (zie ald.).
Leucanaemie (L e u b e), het samengaan van
de verschijnselen van Ieukaemie en pernicieuse anaemie.
Leucine, 1. aminocapronzuur, ontledingsproduct der eiwitstoffen. 2. bacteriedodende
afscheiding der leucocyten.
Leuciridie, kleurloosheid van de iris.
Leucismus, = albinismus (zie ald.).
Leucitis, ontsteking van het witte oogvlies
(sclera).
Leucobilirubfne, kleurloos reductieproduct
der galkleurstof.
Leucoblasten, de cellen, waaruit de leucocyten ontstaan; ook een tussenvorm tussen
myeloblasten en myelocyten.
Leucocidine, (c a e d o, doden), 1. een afscheidingsproduct van staphylocokken, dat
voor witte bloedlichaampjes schadelijk is.
2. cytotoxine (zie aid.), dat verkregen is
door immunisatie met leucocyten.
leucocyten (x6Toq, blaasje), kleurloze bloedlichaampjes, onderscheiden in 1. lymphocyten (zie ald.); 2. neutrophile L., waarvan het protoplasma uit neutrophile (zie
ald.) granula bestaat en de kernen verschillend van vorm en deling zijn (L. met
polymorphe kernen, polynucleaire L.); 3.
eosinophile L., die met eosine helder rood
worden gekleurd; 4. grote mononucleaire
L., met basophiel protoplasma en grote
ronde kern; 5. overgangsvormen tussen 2
en 4.
Leucocytenformule, (V. Schilling) procentsgewijze vermelding van het aantal der
verschillende soorten leucocyten in een
bloedpraeparaat.
Leucocyten-Ieukaemie, zie Leukaemie.
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Leucocythaemie, = Ieukaemie.
Leuco(cyto)Iyse, oplossing van witte bloedlichaampjes.
LeucocytOma, Ieukaemisch Iymphkliergezwel;
ook syn. voor lymphoma (zie ald.).
LeucocytOse, (voorbijgaande) vermeerdering
der witte bloedlichaampjes.
LeucocytozOtin (41)ov, dier), parasiet, die in
leucocyten voorkomt. L. Ziemanni, in
het bloed van de steenuil en de steekmug;
syn. L. Da n i l e w s k y, haemamoeba Ziemanni.
Leucoderma (aip.ce, huid), witte kleuring
der huid ten gevolge van het ontbreken van
pigment; hetzij aangeboren (albinismus),
hetzij later ontstaan (vitiligo); zie Piebald
skin. L. syphil it i c u m, meestal bij vrouwen, bij voorkeur aan hats en nek (collier
de Venus).
Leucodermia neurOtica, verdwijning van het
huidpigment ten gevolge van neuritis.
LeucodystrOphia cerebri, dystrophie (zie
ald.) van de witte stof der hersenen.
Leuco-erythroblastische anaemiEn, omvatten 1. carcinomatose van het skelet, 2.
myelomatOse, 3. osteosclerOse (a. marmerbeenziekte van Al ber s-S c h ii nber g, b.
myelosclerOse) 4. erythroblastische anaemie
van Cooley.
Leuco-erythroblastOse, de aanwezigheid van
leucoblasten en erythroblasten in het bloed;
komt ook voor zonder anaemie.
Leucofermantine, dierlijke bloedwei, waarvan het gehalte aan antiferment (antitrypsine) vermeerderd is, doordat het dier behandeld is met pancreastrypsine; wordt gebruikt tegen „hete" etteringen, d.i. tegen
de verterende werking der etterlichaampjes
(leucocyten).
Leuco-haemorrhoiden, witte aambeien, slijmvlieshaemorrhoiden.
Leucokeratide (Xeux6c, wit, x6pac, hoorn)
een wit eiwit in het haar, dat tezamen met
melanokeratide (zie aid.) de kleur van het
haar bepaalt. VgI. Rhodokeratide.
LeucokeratOsis, zie Leucoplakia.
LeucoiSfse, = leucocytolyse.
LeucOma (XeOxwilcx), „iets wit gekleurds";
ondoorschijnende witte littekenvlek of algemene troebeling van het hoornvlies; populair, „pare) op het oog". L. ad h ie re n s
(a dhaer o, aanhangen), L. waaraan of
waarin het regenboogvlies is vastgegroeid.
L. adh. prOminens (promineo, vooruitsteken), met uitpuilend litteken. L.
centrile totale adhaerens, met volledige vergroeiing van de rand der pupil.
L. 6 r i s, vgl. Leucoplakia oris. L. Li n g u i u m,
vgl. Leuconychie.
Leucoma(t)inen (Xe6xcolicc, het wit gekleur-
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de; hier eiwit), stikstof bevattende bases,
die tijdens het !even uit eiwitstoffen ontstaan, zoals creatinine en xanthinelichamen
(G autie r); vgl. Promainen.
Leuc(omat)orrhOea, = fluor albus.
LeucomatOsis, vorming van witte vlekken.
Leucomelalgie (vgl. Erythromelaigie; plAoc,
lid; nyoc, pijn), bioedarmoede der huid,
waardoor deze koud en bleek is en tevens
pijnlijk (C. Gerhard t).
Leucomyelitis (ti,ueA6c, merg), ontsteking
van de witte stof van het ruggemerg. L.
posterior ch rOni ca, grijze ontaarding
der achterstrengen, tabes dorsalis.
Leuconychie (6vig, nagel), witte kleuring
der nagels; vgl. Mendacia.
Leucopithia (7rec4oc, aandoening), = leucoderma, ook leuconychie.
Leucopedese, diapedese van leucocyten.
Leucopenie (revtoc, armoede) (L o w i t), vermindering van het aantal witte bloedlichaampjes.
Leucophlegmasie, = phiegmasia alba.
Leucoplikia buccilis, linguae, oris (TrXg,
plaat, viakte; b u c c a, wang ; I i n g u a, tong;
os, mond), onpijnlijke aandoening van het
mondslijmvlies, bestaande uit witte viekken,
vaak met vorming van kloven, bijna alleen
bij mannen; niet zeker van syphilitische
oorsprong; syn. ichthyosis s. tylosis buccalis
s. linguae, lingua geographica, leucokeratosis; vgl. Glossitis superficialis.
Leucoplasie (raeascrco, vormen), 1. syn. v.
leucoplakia. 2. abnormale toestand van
een slijmvlies, waarbij slechts delen van
het epithelium in de vorm van witachtige
eilandjes en strepen zijn overgebleven.
Leucopoiesis (7coLico, maken), vorming der
witte bloedlichaampjes.
Leucoprotease, protease (zie aid.) in de leucocyten, met verschillend gevormde (polymorphe) kernen.
LeucorrhOea, = fluor albus.
LeucosarcomatOse (Sternberg), abnormale woekering der bloedvormende organen, met een samenstelling van het bloed als
bij grootcellige leukaemie; vorming van gezwellen der lymphklieren en in de thymus(?), de keelholte, de maag; vgl. Sarcoleukaemie, Lymphosarcomatose.
LeucoscOop (axone, bezien), toestel om
kleurenblindheid te onderzoeken (H e I mholt z, Konig).
LeucOsis, 1. witte viekken op het hoornvlies.
2. gebrek aan pigment in het oog, albinisme. 3. bloedziekten, gekarakteriseerd
door veranderde leucocyten. Ook syn. voor
leukaemie.
Leucotaxis, chemotaxis (zie aid.) der leucocyten; de eigenschap, dat deze worden
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aangetrokken door zekere scheikundige
stoffen.
Leucotomie, praefrontale L. Engelse benaming voor lobotomie 2. (zie aid.).
LeucotOom, instrument voor de leucotomie,
zie aid.
Leucotoxinen (D.), stoffen, die de witte bioediichaampjes beschadigen; bijv. leucocidinen, aggressinen.
Leucotrichie (dA, haar), het wit zijn der
haren.
LeucotrOop, met affiniteit tot de witte bloedI ichaam pjes.
Leucuresis, lozing van meikkieurige urine;
vgl. Chylurie.
Leukaemie, biastomateuse woekering van
de ceilen der organen, die de witte bioediichaampjes bereiden; dientengevoige bijna
steeds verandering van de witte bloedlichaampjes van het circulerende bioed. Hiertoe behoort:
a) myeloide leukaemie: woekering der myeloide elementen van het beenmerg ; in het
periphere bioed optreden der moedercellen van de polynucieaire leucocyten, d.w.z.
myelocyten en myelobiasten.
b)lymphatische leukaemie: woekering der
lymphoide elementen van de lymphklieren;
sterke vermeerdering van de lymphocyten
van het pheriphere bloed.
Zeer dikwijis is het totale aantal witte bioediichaampjes van het periphere bioed bij
de leukaemien sterk vermeerderd. Dit
is echter niet noodzakelijk: er zijn leukaemien, waarbij het totale aantal der witte
bioediichaampjes niet vermeerderd is, doch
alleen qualitatieve veranderingen van het
bloedbeeld te vinden zijn. Men spreekt van
1. aleuldemische myeloide leukaemie,
d.w.z. anatomisch typische leukaemie van het
beenmerg, doch in het bioed een normaai
aantal witte bloedlichaampjes, waaronder
echter veel myelocyten en myeloblasten.
2. aleukiemische lymphatische leukaemie,
d.w.z. anatomisch typische leukaemie van
de lymphklieren, doch in het bioed een normaai aantal witte bioediichaampjes, waaronder echter een abnormaai groot aantal
lymphocyten.
Leukanaemie (L e u b e), bloedziekte, waarbij
de veranderingen van leukaemie en anaemie
beide in het bioed worden waargenomen.
Levamentum (I e vo, opheffen), verzachtend
middel.
Levitor (Lat., opheffer), zie Musculus. L.spiee t, de gaping tussen de muscuii levatores ani. L.-Wu I st (D., zwelling), de
aanzwelling van het slijmvlies, weike tussen
de opening van de buis van E ustachi us
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en het zachte gehemelte ontstaat bij samentrekking van de m. levator veli palatini.
Leverrhythme, zie Rhythme.
Levi- (I evis s. I ae v i s, glad), (in verbindingen) glad.
Levis, I icht.
Leydenia gemmipara (g e m m a, knop; p ar io, voortbrengen), ronde of polymorphe
cellen, door Leyden in 1896 in de ascitesvloeistof van kankerlijders ontdekt en door
hem voor protozoan aangezien.
Liberator (Lat., bevrijder), stof, waarvan de
aanwezigheid noodzakelijk is, wil een andere
stof haar werking kunnen ontplooien.
Libido (Lat.), lust, begeerte; meestal voor L.
s e x u a l i s, geslachtsdrift.
Libra, pond, oud medicinaal gewicht van
ongeveer 360 gram.
Lichen (XersAv, wier), meestal chronische
huidziekte, gekenmerkt door knobbeltjes,
die niet in blaasjes veranderen (K a posi).
L. ag r i u s (lyptioc, wild), = eczema papulosum. L. anularis s. annulitus serpiginOsus (Wilso n), eczema acneiforme
du sternum, granuloma anulare. L. at rciphicus (H al l o p e a u), witachtige knobbeltjes, die ingezonken littekentjes achterlaten. L. circinatus, L. acnëique (Fr.),
kleine, dofrode, spitse knobbeltjes, in
kringen (circinus) geplaatst. L. co r ne (Fr.)
(co r n e, horen), = L. ruber verrucosus. L.
nitidus (n i t i d u s, glanzend), kleine, glanzige knobbeltjes aan de armen, de bulk
en het lid (Pinkus). L. pilaf-is, (pilus,
haar), knobbeltjes rondom de donsharen;
syn. ichthyosis pilaris s. follicularis, cutis
anserina. L. planus (E. Wilson 1896),
= L. ruber planus; L. progenitalis
(p ro, voor, genitali s, voor de voortplanting dienend), L. ruber planus op het lid.
L. ruber planus (ruber, rood; planus,
plat), blauwachtige tot rose, zeer kleine
glanzige knobbeltjes, die sterk jeuken en
zich door krabben verspreiden en uitgaan
van beschadigde plekken der huid; naar
de vorm der knobbeltjes onderscheiden
in L. ruber planus acuminatus (Lat.,
spits), syn. keratosis universal's multiformis, pityriasis rubra pilaris, L. r. p.
o bt Us u s (Lat., stomp), L. r. p. verr ucOs u s (verruca, wrat) met vorming van
hardere wratachtige knobbeltjes. L. s c I erOs u s, = L. atrophicus. L. scrofu los&
r u m (vgl. Scrofulosis), bruinachtig rode
knobbeltjes in groepen bij lijders aan scrofulose; syn. acne cachecticorum, scrofuloderma papulosum. L. simplex ac Li t us
(Vidal), L. strOphulus, L. chrOnicus
(V i d a I-Touto n), een vorm van pruritus,
waarbij zich kleine grauwe knobbeltjes
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ontwikkelen; vgl. Neurodermitis. L. spin ulOs us, (spinula, doorntje) (Croke r), folliculitis bij kinderen, bestaande uit rode
papeltjes, elk van een stekeltje van 1-2
mm voorzien; L. st rO phulus, vgl. Strophulus infantum; L. t re) picus, rode hond,
hevigjeukende uitslag, door de tropische
hitte veroorzaakt; vgl. Prickly heat, Miliaria
papulosa;Lurticatus,=LstrOphulus.
L. vari eg it us, vgl. Pityriasis lichenoides
chronica. L. verrucosus, = L. ruber
verrucosus.
Lichenificatie, vorming van lichen na een
chronische jeukende huidontsteking.
Lichenoicies, op lichen gelijkend.
Lien (Lat.), milt. L. accessOrius s.succenturiatus (sub-centurio, soldaten de
plaats van anderen laten innemen; s u cce nturi at us als reserve dienend), bijmilt, kleine lichaampjes, die uit miltweefsel
bestaan, en ten getale van 1-20 kunnen
voorkomen; syn. lienculus. L. mObilis
(Lat., beweeg lijk), zwerfmi lt, beweeg I ij ke
milt.
Lienalis, tot de milt behorend.
Lienase, verterend ferment door de milt geleverd.
Liênculus (verkleinw. van lien), = lien accessorius.
LienItis, ontsteking der milt.
Lignomalacie, verweking der milt.
Lienterie (Xdoc, glad; gwrepov, ingewand),
ontlasting van onverteerde spijzen; vgl.
Diarrhoea lienterica.
-liet (Xi3O.oc) (in verbindingen), steen; bijv.
phleboli et, adersteen.
LigamentOsus (Lat.), voorzien van banden.
Ligamentum (Lat.), band. Ligamenta a ccessOria (accessori us, bijkomstig), versterkingsbanden der gewrichtsbeurzen. L igamenta aliria dentis (ala, vleugel),
vleugelbanden van de top van de dens
epistrophei (zie ald.) naar de proc. condyloidei van het achterhoofdsbeen. L i g am é n ta a la ria gén u, vleugelbanden van
de knie, = plicae alares. L. annulare
biseos stapedis, ringband van de voet
van de stijgbeugel naar de rand van het
ovale venster. L. a n n u I a r e p Li b is, ringband van het schaambeen; verticale versterkingsvezels aan de voorvlakte van de
schaambeensvoege. L. annulare radii,
ringband van het spaakbeen; van de incisura semilunaris ulnae, om het hoofdje
en de pals van het spaakbeen heen, naar
de incisura semilunaris ulnae. Ligament a
annularia dig itOru m, dwarse vezels in
de peesscheden der hand. Ligamenta
annularia tracheae, vgl. L. tracheale.
L. an o co cc3'7g e u m, van de punt van het
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stuitbeen naar de aarsstreek. L. a p i cis
dentis (apex, top), van de top van de
tand van de draaier naar de voorrand van
het grote achterhoofdsgat. L. a pi c u m
(Lat., der toppen), het gedeelte van het L.
supraspinale, dat van de zevende halswervel langs de toppen der doornuitsteeksels van de wervels naar het heiligbeen loopt.
Ligamenta arcuita (arcus, boog) HalI e r i, = arcus Jumbo-costales. L. arcuiturn inferius s. pubis, boogvormige
band aan de onderrand der schaambeensvoege. L. a r c u at um s u p., = L. pubicum
sup. L. arteri6sum (B o t a l I i), vezelachtige band tussen de halve zijde van de
aortaboog en de longslagader. L. au ricularia (Valsalvae), oorbanden, tussen
het oorkraakbeen en het tepelvormig uitsteeksel, het peesbiad van de slaap en het
jukbeensuitsteeksel. Ligamenta bisium,
versterkingsbanden aan de boven- en benedenzijde der bases van de middelhandsen middelvoetsbeenderen. L. Be rti n =
L. ilio-femorale. L. bifurcitu m (fu rca,
vork), gaffelvormige band, die boven aan
het hielbeen ontspringt en den streng naar
de bovenzijde van het teerlingbeen en
den naar de achterste zijwaartse hoek
van het schuitvormig been zendt. L. B ot a Ili,
= L. arteriosunn. Ligamenta calcineocuboidea, 1. L. c. c. plantare, van het
buitengedeelte der zoolvlakte van het hielbeen naar de tuberositas ossis cuboidei;
2. L. c. c. d o rs a I e, tussen de rugzijden van
het hid- en tweelingbeen; 2. L. c. c. pla ntire transversum, L. calcineo-fibulire, van de buitenenkel naar de zijvlakte
van het hielbeen. L. calcin eo-n avi culire, 1. L. c. n. plantare, van het sustentaculum tali van het hielbeen naar de middenwaartse- en voetzoolvlakte van het schuitvormig been; syn. Pfannenband; 2. L. c. n.
dorsale, versterkingsband aan de rugzijde
van het gewricht tussen het sprong-, hielen schuitvormig been. L. calcineoti b i a l e, een deel van het L. deltoideum
tussen de binnenenkel en het sustentacu!um tali. L. cant h = L. palpebrale. L.
capituli costae interarticulare, van
de hoofdjes der 2e tot 10e rib naar de
vezelkraakbeenderen tussen de wervels. L.
capituli costae radiatum, uitstralend
van de hoofdjes der ribben naar de wervellichamen en de tussenkraakbeenderen. L.
capitu 1 i fIbu lae, versterkingsbanden aan
de voor- en achterzijde van de articulatio
tibio-fibularis sup. Ligamenta capitu16ru m transversa, aan de handpalmen voetzoolzijde, tussen de kopjes der laatste
vier middeihands- en die van alle middel-
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voetsbeenderen. L. carpi dorsale cornm u n e, dwarse vezels in het peesvlies van
de onderarm, aan de strek- en buigzijde
van het handgewricht. L. carpi r a d iitu m, gestraalde band van de handwortel;
vgl. L. intercarpea volaria. L. carpi t ran sversu m, dwarsband tussen de eminentia
carpi radialis et ulnaris. L. carpi volire
co m m u n e, versterkingsvezelen in de fascia
antibrachii. L. carpi volare proftandum
(H en I e), de diep liggende banden aan de
palmzijde van het handgewricht. L. carpi
volire prOprium (Henle), = L. carpi
transversum. Ligamenta ci r p o-m et aca r p ea, banden van de handwortel naar de
middelhand, ter versterking van de beursbanden van de gewrichten tussen de handwortel en de middelhand. L. carti lag In e u m, kraakbenige band, = L. calcaneonaviculare plantare. L. caudile (cau d a,
staart), vezelstreng tussen de laatste stuitwervel en de huid. L. cerato-cri coldeum (ante ri us laterale,posterius),
voorste, zijdelingse, achterste band ter versterking van de articulatio crico-thyreoidea.
L. ci I iire, stralenband = musculus ciliaris.
L. coli, = taenia coli (zie aid.). L. cOli co1 i enile, band van de karteidarm naar
de milt. L. collaterile carpi radicle,
band aan de spaakbeenzijde van de handwortel, tussen proc. styloideus radii en
os naviculare. L. collaterale carpi ulflare, band aan de ellepijpzijde van de
handwortel, tussen proc. styloideus ulnae
en os triquetrum en os pisiforme. L. collaterale fi bu lire, zijdelingse band van
het kuitbeen; versterkingsband aan de
buitenzijde van het kniegewricht. L. co 1 I atera le radiate, zijdelingse band van
het spaakbeen; van de epicondylus lateralis humeri naar de voorste en achterste
rand van de incisura radialis ulnae. L. co Ilatera le tibiale, zijdelingse band van
het scheenbeen; versterkingsband aan de
buitenzijde van het kniegewricht. L. collate ra le u Inare, zijdelingse band van de
ellepijp; van het olecranon en de proc.
coronoideus naar de epicondylus lateralis
humeri. Ligamenta col! at erali a, zijdelingse versterkingsbanden der gewrichten
tussen de middelhands- en middelvoetsbeenderen en de vinger- en teenkootjes, en
tussen de kootjes onderling. L. Col lesi,
inguinale reflexum. L. col li costae,
tussen de halzen der ribben en de overeenkomstige dwarse uitsteeksels der wervels.
L. cOnicum, kegelvormige band; vgl. L.
crico-thyreoideum, Conus elasticus. L. conob:feu m, kegelvormige band; vgl. L.
coraco-claviculare. L. c o r a c o-a cromial e,
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tussen het ravenbekuitsteeksel en de schoudertop. L. cOraco-brachiile = L.
coraco-humerale; tussen het ravenbekuitsteeksel en de tuberositas coracoidea van
het sleutelbeen; het voorste deel heet
L. trapezoideum, het achterste L. conoideum. L. cOraco-claviculare, van het
ravenbekuitsteeksel naar het sleutelbeen.
L. có r a co-h umeral e, van de zijrand
van het ravenbekuitsteeksel naar het tuberculum maius van het opperarmbeen. L.
corn icu I o-p h a ryrn g eu m, vgl. L. jugale.
L. coronirium hepatis, kransband van
de lever; van de ondervlakte van het middenrif naar de achtervlakte der lever.
Ligamenta coruscintia (corusco,
schitteren), = L. intercostalia externa.
L. cos t o-c lavicular e, van de onderzijde
van het sleutelbeen naar het eerste ribbekraakbeen. L. costo-transversarium
ant., tussen de bovenrand van elke ribbenhals en de onderrand van het daarboven
gelegen dwarse werveluitsteeksel. L. cost otransversarium post., van de achterzijde van elke ribbenhals naar de achtervlakte
van het daarboven gelegen doornuitsteeksel
en de wortel van het dwarse werveluitsteeksel. L. cost o-v ertebral e, L. capituli
costae radiatum. L. cost o-x iphoideu rn,
driehoekige band van het kraakbeen van
de zesde en zevende rib naar het zwaardvormig uitsteeksel. L. crico-a rytaeno id e u m (post.), aan de achterzijde van de
articulatio crico-arytaenoidea. L. c r i c op h a ry'n g e u m, vgl. L. jugale. L. cri coth yreoid e u m, tussen de boog van het
ringkraakbeen en het voorste gedeelte van
de onderrand van het schildkraakbeen; syn.
L. conicum. L. c ri co-t racheile, tussen
het ringkraakbeen en de eerste kraakbeenring der luchtpijp. Ligamenta cru ciata
g e n u, kruisbanden van het kniegewricht;
a) L. cruciatum anterius, van de fossa intercondyloidea anterior van het scheenbeen
naar de middenvlakte van de condylus
lateralis van het dijbeen; b) L. c. posterius,
van de fossa intercondyloidea posterior van
het scheenbeen naar de buitenvlakte van
genoemde condylus. L. cruci at u m at lint is, kruisvormige versterkingsband achter
de tand van de draaier; het dwarse been
heet L. transversum atlantis. L. cruciatum
cruri s, kruisband van het onderbeen; van
de beide enkels kruiswijs naar de binnen- en
buitenrand van de voet. Ligamenta
crucilta digitOrum manus, gekruiste
banden der vingers, aan de vingerkootgewrichtjes. Ligamenta cuboideo-navicu la r i a, versterkingsbanden van het gelijknamige gewricht. Ligamenta ci5 n eo-
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cu bold e a, versterkingsbanden van het
gelijknamige gewricht. L. d e {told e u m,
deltavormige band ; versterkingsband aan
de binnenzijde van de articulatio talocruralis, waaraan nog worden onderscheiden:
1. L. tibionaviculare; 2. L. talo-tibiale posticum. L. deltoideum cUbiti, = L. collaterale ulnare. L. denticu I at u m, getande
band van het ruggemerg; bindweefselstroken van de dura mater naar de pia mater
tussen de overeenkomstige voorste en
achterste wortels der hats- en borstzenuwen,
tot de eerste lendenzenuw. L. dors oI at erilia durae matris, tussen de
zijvlakte der dura mater spinalis en de
wervelbogen. L. Douglas i, = plicae retrouterinae. L. duoden o-renil e, van de
twaalfvingerige darm naar het buikvliesbekleedsel der rechter nier. L. e p i d i d tmidis sup. en i nf., dwarse plooi van
het buikvlies boven en onder aan de bijbal.
L. fa Ici fe) rme hepatis, sikkelvormige
plooi van het buikvlies tussen middenrif
en lever; syn. L. suspensorium hepatis, L.
Fallopii, = L. inguinale. Ligamenta
fla y a, gele banden; tussen de achterste
gedeelten van twee aan elkander grenzende wervelbogen van de draaier af. L.,
fundifOrme penis, clitOridis (funda,
slinger), slingervormige band van de roede
en de kittelaar; van het onderste deel der
linea alba ter weerszijden naar de sponsachtige lichamen van roede en kittelaar.
L. gastro-c6licu m, van de g rote maagcurvatuur naar het dwarse gedeelte van
de karteldarm. L. gastr o-I ienal e, tussen
de maagfundus en de hilus der milt. L.
Gimbern at i, = L. lacunare. L. Gimbe rn at i reflex u m, = L. inguinale reflexum
(Collesi). Ligamenta glosso-epiglOtt i c a, = plicae glosso-epiglotticae. L i g amenta glottidis spuria, valse stembanden ; syn. ligamenta ventricularia. L i g amenta glOttidis vera, ware stembanden ; syn. ligamenta vocalia. L. h 6 p at o-co l i c u m, van de lever naar de rechter
bocht van de karteldarm. L. h e p at oduodenal e, plooi van het buikvlies tussen
de lever en de twaalfvingerige darm; deel
van het kleine net. L. he patogist ricu m,
plooi van het buikvlies tussen de lever en
de kleine curvatuur van de maag ; deel
van het kleine net. L. h e p at o-r enil e,
van de lever naar het buikvlies over de
rechter nier. L. hepato-um bi li cafe, =
L. teres hepatis. L. hUmero-corono id e u m, = L. collaterale ulnae. L. h3,.oepig I Otticu m, van het lichaam van het
tongbeen naar de voorzijde van het strotklepje. L. Vo-thyreoideum later-ale,
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ter weerszijden tussen de hoorn van het
tongbeen en de bovenste hoorn van het
schildkraakbeen. L. h3'ro thy reo id e u m
medial e, middengedeelte van de membrana hyo-thyreoidea (zie aid.). L. I I i °cos ti I e, = L. lumbocostale. L. 11 iofemo rile, van de spina iliaca ant. inf. tot
de trochanter major en de Linea intertrochanterica; syn. L. Bertini. L. i I i oI u m b a I e, van de dwarse uitsteeksels van
de vierde en vijfde lendenwervel naar de
kam van het heupbeen en het achterste
gedeeite der fossa iliaca. L. iliopect in e u m, tussen de eminentia iliopectinea en
het L. inguinale, de scheiding vormende
tussen de middenwaarts gelegen lacuna
musculorum en de buitenwaarts gelegen
lacuna vasorum (zie aid.). L. I I i o-p 6 bicu m,
= L. inguinale. L. in cu d is post., sup.,
tussen het aanbeeid en de bodem van de
aditus ad antrum mastoideum (zie aid.),
resp. het dak der trommeiholte. L. infund 1b u I o-o viricu m, bindweefseistreng in de
brede baarmoederband tussen het trechtervormige uiteinde der moedertrompet en
de eierstok. L. infundibulo-peivicum,
= L. suspensorium ovarii. L. inguinile
(Poupart i), liesband; gedeelte van het
peesvlies der buikspieren, tussen spina
iliaca ant. sup. en tubercuium pubicum. L.
inguinale reflexum (Collesi), aan de
middenwaartse hoek van de uitwendige
liesring, tussen het bovenste en benedenste
been daarvan. Ligamenta interannuliria tracheil i a, = Ligamenta annularia
trachealia. Ligamenta interarticUlaria, banden in het binnenste van gewrichten. Ligamenta intercirpea, banden
in de handwortel, nl. a) L. inter ci rpea
inter6sse a, tussen de handwortelbeentjes onderling; b) L. i nte rcir pea voliri a, versterkingsbanden aan de buigzijde;
c) L. intercarpea dorsilia, versterkingsbanden aan de strekzijde. L. I n t e rclaviculir e, tussen de bovenranden van
de middenwaartse uiteinden der beide
sieuteibeenderen. Ligamenta inter costill a, tussenribsbanden; a. L. i. extern a,
tussen de ribbekraakbeenderen, ook L igamenta coruscintia, schitterende banden genoemd ; b. L. i. intern a, tussen de
achterste uiteinden der ribben. Ligamenta
intercrurili a, = ligamenta fiava. Ligamentum interfoveolire (Hesselbach), groeveband, tussen de uit- en inwendige liesgroeve, onder de liesband.
Ligamenta interhyoidea, tussen het
lichaam van het tongbeen en de grote en
kleine horens daarvan. L. interlamellire,
uitsteeksel aan het buitenwaartse einde
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van de binnenkolf der lichaampjes van V at e r-P acin i. L. intermaxillire, = L.
pterygo-mandibulare. Ligamenta inte rmetacirpea, intermetatirsea, middelhands- en middeivoetsbanden, = Ligamenta basium et capitulorum transversa.
Ligamenta intermusculiria, = septa
intermuscularia. Ligamenta interOssea,
zie Membranae interosseae. Ligamenta
i n t e rs pinili a, tussendoornsbanden, telkens tussen twee doornvormige uitsteeksels
der wervels. Ligamenta intertirsea,
tussen de beenderen van de voetwortel
onderling. Ligamenta intertransversari a, tussen de dwarse uitsteeksels der
wervels.Ligamentaintervertebrilla,
tussenwervelsschijven; vgl. Fibrocartilago.
L. iridis pectinatum, = L. pectinatum
iridis. L. ischi o-capsulire, versterkingsband van de gewrichtsbeurs van het heupgewricht, komende van het zitbeenlichaam,
= L. ischio-femorile. Ligamenta
is c h i o-s acrili a, = L. sacrospinosum en
sacro-tuberosum. L. jugale (L uschk a),
jukband, tussen het kraakbeen van Santorini en de plaat van het ringkraakbeen; het
bovenste, gespleten gedeeite heet L. corniculo-pharyngeum, het onderste L. cricopharyngeum. L. laci n iitu m int. (lacin i a, franje), van de binnenenkel over de
buigpezen naar het hielbeen. L. lacini it u rn e xt., = retinaculum musculorum
peronaeorum superius. L. lacunire (G i mbernat i), tak van de liesband naar de
kam van het schaambeen en de fascia pectinea. Ligamenta laterilia, = L. collateralia. L. iatum epist rO p h e I, = membrana tectoria. L. I at um uteri, brede
baarmoederband, plooi van het buikviies
in de vorm van vleugels (a lae vespe rtilioni s, vieermuisvieugels) ter weerszijden van de baarmoeder, omvattende
de eileiders, baarmoedertrompetten, epoiiphoron, eierstok en paroaphoron. L. 1 o ngitudinale ant., post., de voorste, achterste band in de lengte van de wervelkolom aan de vO6r- en achterzijde van alle
wervellichamen; van het tuberculum anterius atlantis en het achterhoofdsbeen
naar het heiligbeen. L. lumb o-c ostil e,
het voorste biad der fascia Jumbo-dorsalis
van de laatste ribben naar de punten der
dwarse uitsteeksels van de lendewervels. L.
millei an t., I at., s u p., banden van de
hamer resp. naar het wiggebeen, de uitwendige gehoorgang met het trommeiviies, en het dak der trommelholte. L i g amenta malleoli laterilia, zijbanden
van de enkel; versterkingen aan de vooren achterzijde der articulatio tibio-fibularis

Ligamentum

— 286 —

infl.mesenterico-mesocOlicum,plooi
van het buikvlies tussen het darmscheil
van de flexura sigmoidea en de wortel
van het darmscheil van de dunne darm.
L. mucOsum patellae, = plica synovialis patellaris. L. n u c h a e, nekband, van
de dorens der halswervels naar de protuberantia occipitalis ext. L i g am enta o b I iq u a, schuine versterkingsbanden van de
peesscheden ' der vingers. L. o btu rat 6riu m stapedis, = membrana obturatoria stapedis. L. olecran o-h umeril e,
vgl. L. collaterale humerale. L. ovarii pr 6pri u m, eierstokband, die de eierstokken
vasthoudt op de randen der baarmoeder.
L. ovári o-p el v i c u m, = L. suspensorium
ovarii. L. pal peb rile inf., sup., vgl.
Septum orbitale. L. pal p e b rile m e d ia l e, naar het midden gelegen ooglidband,
tussen de binnenste ooghoek en de processus frontalis van de bovenkaak. L. p at e !la e, knieschijfband, van de knieschijf naar
de tuberositas tibiae. L. pectinitum
iridi s, kamvormige band van het regenboogvlies, op doorsnede driehoekige bundel
van elastische vezelen in de voorste oogkamer, in de hoek tussen hoornvlies en
regenboogvlies. Ligamenta pericardia ca su pe riOr a, vezels van de fascia
praevertebralis naar het hartezakje. L Igamenta pharyngea lateralia, zijdelingse bindweefselstroken van het peesvlies der keelholte. L. p h a r. 3 . ngeum m ed i u m, bindweefselstrook in de middellijn
der fascia pharyngo-basilaris. L. phrenicocOlicu m, middenrif-karteldarmband, tussen de pars costalis van het middenrif
en de linker bocht van de karteldarm;
syn. saccus lienalis. L. p h re n i co-g a stricu m, middenrif-maagband; plooi van
het buikvlies tussen het middenrif en de
voorzijde van de cardia en de maagbodem.
L. phrénico-1 i e n a l e, middenrifsmiltband,
van het middenrif naar de bovenste pool
der milt. L. p i s o-h amitu m, van het
erwtbeen naar de haak van het haakbeen.
L. p i s o-m etacirpeu m, van het erwtbeen
naar de bases van het vierde en vijfde middelhandsbeen. L. plan tire long u m,
lange voetzoolband, van de zoolvlakte van
het hielbeen naar de tuberositas van het
teerling been en de bases der middelvoetsbeentjes. L. pleuro-cólicu m, = L. phrenico-colicum. L. popliteum arcuitum
boogvormige knieholteband, vezelbundels
van de epicondylus lateralis femoris naar
de achterste wand van de kniebeurs. L.
popliteum obliquum, schuine knieholteband, van de condylus lateralis femoris
naar de condylus medialis tibiae, achter het
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kniegewricht om. L. Pouparti, = L.
inguinale. L. prae-u reth rile, = L.
transversum pelvis. L. pteryg o-m a n d ibulare s. pterygo-maxillare, = raphe
pterygo-mandibularis. L. p t é r y g o-s p i n os u m (C i v i n i n i), van de buitenplaat van
het vleugelvormig uitsteeksel van het wiggebeen naar de spina angularis van het
onderkaaksbeen. L. pubicum Cooper i,
langs de kam van het schaambeen naar de
eminentia ilio-pectinea. L. p LI b i c u m sup ér i u s, aan de bovenrand der schaambeensvoege, tussen de beide tubercula pubis. L.
pubo-capsulare s. femorale, van de
crista obturatoria van het schaambeen uitstralend naar de beursband van het heupgewricht. L. puboprostaticum lat., med.,
van de schaambeensvoege naar de voorvlakte van de voorstaanderklier. L. p u b ovesi cafe lat., m e d., van de schaambeensvoege naar de voorzijde der blaas (bij de
vrouw). L. p u l m o n a l e, long band ; plooi
van het borstvlies tussen de pleura mediastinalis en de pleura der middenwaartse oppervlakte der longen. L. pylori, portierband,
versterking van de spieren in de lengte
van de maag aan de voor- en achterzijde
van de portier. L. radiatum costae,
= L. capituli costae radiatum. L. rad i ocit.. peu m dorsale, tussen het spaakbeen en de rugzijde van het os triquetrum;
syn. L. rhomboideum. L. rad i o-carpeum
v o I a r e, van de processus styloideus en
het ondereinde van het spaakbeen naar de
palmzijde van het os lunatum, triquetrum,
capitatum en hamatum. Ligamenta re ct o-u t e r in a, bindweefselbundels, tussen
endeldarm en baarmoeder. L. rho mbo id e u m, een gedeelte van het L. radiocarpeu m dorsale. L. roti5 rid u m il t e r i =
L. teres uteri. L. saccifOrm e, gewrichtsbeurs der articulatio radio-ulnaris inferior.
Ligamentasacro-coccygea,tussen heiligbeen en staartbeen. Ligamenta sac r oi I iac a, tussen heiligbeen en heupbeen. L.
sacr o-s pi nOsu m, van de spina ossis
ischii naar de zijrand van het heiligbeen. L.
sac r o-t u be rOsu m, van de tuberositas
ossis ischii naar de zijrand van het heiligbeen en het staartbeen. Ligament a
sacr o-u te r in a, tussen heiligbeen en baarmoeder. Ligamenta salpingo-phaqng ea, bindweefselbundels van de tuba (salpinx) pharyngea naar de wand der keelholte; syn. fascia salpingo-pharyngea. L i g amenta se r Os a, plooien van het buikvlies. L. se r rat u m, = L. denticulatum.
L. sp heno-m and i b u lire, tussen de spina
angularis van het wiggebeen en de hals
van het onderkaaksbeen. L. spinOs o-
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sacrum, = L. sacro-spinosum. L. spiral e
c 6c h I e a e, bindweefselstreng tussen de
lamina basilaris en het beenvlies van het
benige slakkenhuis. L. ste r n o-c 1 av i c uI i r e, van het borstbeen naar het borstbeen-uiteinde van het sleutelbeen. L. ste rno-costile interarticulare, plaat van
vezelachtig kraakbeen in het tweede, zelden
ook in andere borstbeen-ribbegewrichten,
uitstralende in het beenvlies van het borstbeen. L. sterno-pericardiacum inf.,
s u p., tussen de voorzijde van het hartezakje en de achterzijde van het borstbeen.
Ligamentasterno-xiphoidea,van het
borstbeen naar het zwaardvormig uitsteeksel. L. styrlo-h y o Id e u m, tussen het
stijlvormig uitsteeksel en de kleine horen
van het tong been. L. sty 1 o-m andibula re
s. sq I o-m y 1 o id e u m, tussen het stijIvormig uitsteeksel en de achterrand van de
tak van de onderkaak. L. supr as pinale,
tussen de punten der doornuitsteeksels van
dewervels.L.suspensOriumclitOridis
(hangband van de kittelaar), tussen schaambeensvoege en kittelaar. L. suspensOrium
dentis, = L. apicis dentis. L. suspens6rium dentis epistrOphei, hangband
van de tand van de draaier (tweede halswervel), naar de beide condyli occipitales.
L. suspensOrium glandulaethyreoideae, = L. glandulae thyreoideae. L.
suspensOriunn hepatis, = L. falciforme
hepatis. L. suspensOrium lentis, =
zonula ciliaris (Z inni i). L. suspens 6rium ovari i, plooi van het buikvlies tussen
de eierstok en de bekkenwand. L. s u s p e nsOrium penis, van de voorzijde der
schaambeensvoege naar de rugzijde van de
penis. L. suspensOrium trOchleae,
tussen de spina trochlearis of het beenvlies
der margo supraorbitalis en de trochlea.
L. t a I o-c a I c a n e u m, versterkingsband van
de artic. talo-calcanea. L. t i I o-f ibular e,
tussen het sprang- en kuitbeen. L. taloti bial e, een deel van het L. deltoideunn.
L. tarsi s u p., i nf., verbinding tussen de
achterrand der beide ooglidkraakbeenderen
en de rand der oogholte. L. tempo romandibular e, tussen de buitenvlakte van
de jukboog en de hats van de onderkaak.
L. te res femoris, ronde dijbeenband; van
de fossa acetabuli naar de fovea capitis
femoris. L. teres hepatis, van de onderrand der lever naar de navel; overschot der
embryonale leverader. L. te r es uteri,
van de zijrand der baarmoeder door het
lieskanaal naar de grote schaamlip; syn. L.
rotundum uteri. L. threo-arytaenoideum, inf. s u p., = L. vocale of L. ventriculare. L. t h yr r e o- epigl6tticu m, tussen
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de steel van het strotklepje en de bovenste
insnijding van het schildkraakbeen. L.
tibio-calcaneo-naviculire, = L. calcaneo-naviculare plantare of L. tibio-naviculare. L. tibi o- n iv icula re, gedeelte van
het L. deltoideum tussen de punt van de
binnenenkel en het os naviculare. L i g amenta t r a c h e a l i a, banden tussen de
ringen der luchtpijp; syn. ligamenta annularia tracheae. L. transversum acetab uli, dwarse band van de heupkom; strook
van vezelkraakbeen over de incisura acetabuli heen. L. transversum atlantis, het
dwarse been van het L. cruciatum atlantis.
LigamentatransversacapitulOrum,
dwarse band over de kopjes der middelhandsbeentjes. L. transve rsu m carpi,
dwarse band van de handwortel tussen
de eminentia carpi radialis et ulnaris. L.
transversum cruris, dwarse versterkingsband van het peesvlies van het onderbeen aan de rugzijde, boven de enkels. L.
transversum gen u, tussen de voorste
uiteinden der beide menisci van het kniegewricht. L. transversum metacarpi,
= L. basium metacarpalium volare. L.
transversum pelvis, dwarse strook in
het voorste dee! der fascia diaphragmatis
urogenitalis inf., syn. L. praeurethrale. L.
transversum plantare, volare, vezelachtige verdikking aan de zoolzijde van de
teen- en de palmzijde der vingergewrichten,
waarop de buigpezen glijden. L. t ran sve rs um pubis, = L. pubicum sup. L.
transversum scapulae inf., sup., band
dwars over de incisura colli scapulae en
incisura scapulae. L. trapezoideu m, vgl.
L. coraco-claviculare. L. T r e i t z, aan het
begin van de dunne darm. L. t Hang u lire
hepatis dextrum, sinistrum, de uiteinden, rechts en links, van het L. coronarium hepatis. L. triangulare lineae
al bae, driehoekige uitbreiding der linea
alba (zie aid.) bij hare aanhechting aan het
L. pubicum sup. L. triang u lire u reth r a e (H y rtl), = trigonum urogenitale.
L. t r o c h l e a r e, = L. transversum plantare, volare. L. t u be rculi costae, van
het ribbeknobbeltje naar het dwarse uitsteeksel van de overeenkomstige wervel.
L. tuber Os o-s ac r u m, = L. sacro-tuberosum. L. ulno-carpeum volare, van
de processus styloideus ulnae naar het os
triquetrum en os lunare. Ligamenta
urnbilicilia lateralia, zijwaartse navelbanden ; van de arteria hypogastrica, ter
weerszijden naast de koepel der blaas,
naar de navel; resten der navelslagaderen.
L. umbili ca le medium, middenste navelband, van de koepel der blaas naar de navel;
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rest van de urachus. L. uteri rot 6 rid u m, = L. teres uteri. L. vag inale, =
rudimentum processus vaginalis. L i g amenta vag inili a, schedebanden, bindweefselomhulsel der peesscheden van vingers en tenen. Ligamenta Valsalvae,
= Ligamenta auricularia. L. venae cavae,
over de fossa venae cavae der lever heen.
L. v e n Os u m (A ranti i), bindweefselstreng
in de linker lengtevoor der lever; overblijfsel van de ductus venosus (Arantii).
Ligamenta ventricularia, bindweefselstrengen boven de ware stembanden;
syn. ligamenta thyreo-arytaenoidea sup.
Ligamenta vesicae s. vesico-umbilc a l i a, = ligamenta umbilicalia. L i g am enta vocili a, ware stembanden ; elastische vezelen binnen de stemplooien; syn.
ligamenta thyreo-arytaenoidea inf. L i g amenta vocilia sparia, valse stembanden. L. ypsili fe) r m e, = L. bifurcatum.
Ligatuur (I i g at u ra, band), afbinding (voornl. van bloedvaten).
Ligne blanche surrenale (Fr.), witte streep
(die ontstaat als men op de huid van de
bulk strijkt) bij aandoeningen van de bijnier
(verschijnsel van S e rg ent).
Llgula (Lat., = I i n g u I a, tongetje), (in de
ontleedkunde) taenia ventriculi quarti (zie
aid.). L. Manson i, vroegere naam voor
Sparganum Mansoni, zie ald.
Limanbaden (Russ., lima n, een „Hall" op
de Russische Oostzeekust), modderbaden in
de Russische limanen.
Limbeisus (I i m b u s, rand, zoom), met gekronkeide rand.
Limbus (Lat., rand, zoom). L. alveolaris,
de vrije rand van de processus alveolaris
van de boven- en de pars alveolaris van
de benedenkaak. L. carti lag in e us, =
labrum glenoidale. L. co n j u n ctivae (meer
gebruikelijk L. cc:, r n eae), de smalle,
doorzichtige rand van het oogbindvlies
om het hoornvlies heen. L. fossae ova1 is (V i e usse n i i), spierachtige rand rondom de fossa ovalis van de tussenwand van
het hart. L. sphenoidali s, dwarse lijn
achter aan het jugum sphenoidale. L. s p i raI i s, een gezwollen rand op het uiteinde van
de lamina spiralis ossea van het slakkenhuis.
Limen 1nsulae (1 i m e n, drempel; insul a,
eiland), het voorste benedenste einde van
de insula (zie aid.). L. n as i, neusdrempel,
gezwollen rand aan de binnenvlakte van
de zijwand van de neus; de grens tussen
voorhof en neusholte.
Limes (Lat., grens) (in de bacteriologie)
grenswaarde. L. 0, de hoeveelheid toxine, die
juist wordt verzadigd door 1 I. E. (immuniteits-eenheid), zodat geen vrij toxine over-
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blijft en het proefdier blijft leven. E., de
kleinste hoeveelheid toxine, die, na menging met 1 I. E., nog in staat is een dier
in 4-5 dagen to doden.
Limitans (Lat., begrenzend), zie Membrana.
Limpidus (Lat.), doorzichtig, helder.
Linctus (I i n g o, lekken), leksap, een stropige
medicijn.
Linea (Lat., lijn), L. al b a, witte lijn; peesachtige strook tussen het zwaardvormig
uitsteeksel en de schaambeenvoege, gevormd door de samenkomst van de pezen
der brede buikspieren. L. arcuata (i nt.),
boogvormige Iijn aan de binnenzijde van
het darmbeen; overgang van het lichaam
tot de vleugel. L. arcuata ext., = L.
glutaea ant. L. axillaris ant., post.,
voorste, achterste oksellijn, op de borstkas benedenwaarts getrokken van de voorste
en achterste rand der okselholte. L. aspera
femoris (as p e r, ruw), ruwe rand op het
midden van de achterzijde van het dijbeen.
L. costo-articuliris, de Iijn van de
articulatio sternoclavicularis en de punt
der elfde rib. L. Dougl as i, = L. semicircularis. Lineae glutaeae (anterior,
inferior, posterior) (yXouT6c, bil), drie
randen op de buitenzijde van de vleugels
van het darmbeen. L. i n n o m i n it a (Lat.,
ongenoemde lijn), = L. arcuata. L. inte rco ndyloide a, tussen de fossa intercondyloidea en het planum popliteum. L. inte rmedia alae ossis ilium, middelste kant
van de kam van het darmbeen. L. i n t e rtrochantéric a, tussen de beide trochanters aan de voorzijde van het dijbeen.
L. m a m m i I I a r i s, tepellijn, loodrecht over
de borsttepels. L. m i g r a n s (R i I I e), =
larva migrans. Lineae musculires scapulae, spierlijnen op het schouderblad,
waarop de delen van de m. subscapularis
ontspringen. L. m y I o-h yo id ea, rand aan
de binnenzijde van het corpus mandibulae,
voor de m. mylo-hyoideus en mylo-pharyngeus. L. nuchae, neklijn, horizontale rand
aan de buitenzijde van het achterhoofdsbeen.
Lobliqua cartiliginis thyreoideae,
schuine lijn aan de buitenzijde van het
schildkraakbeen. L. obliqua femoris, =
L. intertrochanterica. L. obliqua mand 1bula e, schuine lijn aan de buitenvlakte van
het corpus mandibulae. L. pa r as t e rnail s, lijn naast het borstbeen (midden
tussen de L. mammillaris en L. sternalis).
L. pectinea (p ecte n, kam), voortzetting
van de binnenlip der L. aspera naar boven
naar de L. obliqua femoris. L. popli td a
(p o p I es, kniekuil), boven aan de achterzijde van het scheenbeen L. scapuliri s,
schouderbladlijn, loodrecht van de punt
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kwabje der linker long, dat over de punt
van het schouderblad omlaag. L. semici rvan het hart ligt. L. sphenoidalis, klein
c u lads (Doug Iasi), de gebogen benedenbeenplaatje aan het achterste uiteinde van
rand van het achterste blad der peesschede
de sulcus caroticus.
van de m. rectus abdominis. L. semici rLingulectomie(ixtkv.vco, uitsnijden), het wegc u la r is (van de schedel), L. nuchae met L.
nemen van de lingula pulmonis (zie aid.).
temporalis. L. semilunaris (Spigelii),
Linimentum (I i n i o, bestrijken), vloeibare
halvemaanvormige grenslijn tussen het vlees
zalf.
en de pees van de m. transversus abdoLinine (I i n u m, draad), de stof, die het
minis. L. sternili s, borstbeenlijn, aan
dradengeraamte van de celkern vormt; syn.
de zijranden van het borstbeen. L. temachromatine (kleurt zich niet met kernp o ra I i s, gebogen lijn aan de buitenzijde
kleurstoffen).
van het slaapbeen. L. terminalis (t e rLinitis plastica (ALvov, net; 7rXacrrtx6c,
minu s, eindpaal), grenslijn tussen het
vormend), aandoening van de buikvliesbegrote en kleine bekken. Li n eae t ran skieding van de ingewanden, de milt, de
versae ossis sacri, dwarse lijn van het
lever en de maag, waardoor de wand dezer
heiligbeen, aan de voorzijde, tussen elk
delen hard en verdikt wordt (Brinto n,
paar wervelopeningen. L. visus, gezichts1864). Ook scirrhus der submucosa van de
lijn.
maag.
Lineair, linear's, lijnvormig, volgens een lijn
Linksverschuiving, zie Verschuiving naar
berekend, langs een lijn geschiedend.
links.
Lineaire extractie, operatie van de
Linoe (Mal.), pijn in gewrichten en beenstaar door een insnijding met een lansmes
deren.
vlak langs het hoornvlies. Li n e a i re v e rLiodermia Ni.og, glad; *floc, huid), glans
g roti n g, de verhouding van een lijn
huid, voedingsstoornis in de huid na ontvan het gevormde beeld tot de overeensteking of na beschadiging van zenuwen,
komstige lijn van het voorwerp.
waardoor de huid, na aanvankelijke roodLine-test (M cCo I 1 u m—S hipley) (Eng., lijnheid, wasbleek, glad en dun wordt; vgl.
proef), proef op de aanwezigheid van vitamine
Glossy skin. L. essentiali s, = atrophia
D. in antirhachitische middelen n.l. door de
cutis universalis; vgl. Atrophodermatosis,
waarneming van de lijn, welke in de doorXeroderma. L. essentialis c. melanOsi
snede van de epiphyse van het proefdier
et telangiectisia (Neisser), = Xerode afzetting van kalk aanduidt.
derma pigmentosum. L. neur it i ca, vgl.
Lingua (Lat.), tong. L. b if i d a, gespleten
Glossy skin, Glossy fingers.
tong, aangeboren afwijking. L. cren it a
Lipacidaemie, lipacidurie (barbarisme uit
(cre n a, groeve), tong met indrukken van
AETroc, vet; acid u s, zuur; atp.a, bloed;
de tanden. L. dissecta (Grunwald),
oiSpov, urine), het voorkomen van vetzuren
vgl. Glossitis dissecans. L. geog rap h i c a,
in het bloed; de afscheiding ervan in het
landkaarttong; roodheid van de tong in
bloed en in de urine in ziekelijke hoeveelheid.
concentrische figuren; vgl. Leucoplakia bucLipaemie, melkachtige troebelheid van het
calis. L. g I a b r a, gladde tong, witte littekens
bloed, door vetdeeltjes, bij vetzucht, vooral
bij syphilis; vgl. Atrophia laevis linguae. L.
van drinkers en bij suikerziekte; syn. gah i rs il t a, ruige tong, bij chronische maagcalacthaemie.
tarrh, waarbij de papillae filiformes verlengd
Liparocele (Aurcap65, vet; xipq, breuk), of
zijn. L. nigr a, vgl. Nigr it i es linguae.
I i pocel e, = hernia adiposa (zie aid.).
L. p I i cat a (p I i cat u s, gevouwen), gegroefLipase, vet-ontledend (lipolytisch) enzym;
de tong, aangeboren afwijking; syn. langue
syn. steapsine.
scrotale (Fr.), L. scrotal is. L. v it u I i (v i t uLipo- (in verbindingen), vet-.
1 u s, jong rund), = macroglossie.
Lipo- (Xeirco), achterwege laten, achterlaten),
Linguilis, tot de tong behorend; vgl. Arteria,
(in verbindingen), het ontbreken van lets.
Nervus.
Lipoblist Pam-dcw), uitspruiten), = lipoLinguatula serrita, vgl. Pentastomum dentima. Lipobl as t e n, grote cellen, rijk aan
culitum.
protoplasma, waaruit vetcellen ontstaan.
Lingula (verkleinw. van lingu a), tongvorLipocaic, (xcaco, branden), een stof voormig deel. L. ca r Ot i ca, = L. sphenoidalis.
komende in een vetvrij extract van het
L. ce re be! I i, tongetje van de kleine herpancreas, misschien een hormoon, gevormd
senen, het voorste (m es e n ce phal ad —
in de alpha-cellen van de eilandjes van
naar de middenhersenen gerichte —) deel
Langerhans. Het heeft lipotrope eigenvan de bovenworm. L. mandibulae,
schappen.
beenplaatje van de rand van het foramen
Lipocele, = adipocele, zie ald.
mandibulare. L. pulm6ni s, tongvormig
19
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Lipochrcien (zpc7.4, kleur), 1. vet bevattende
kleurstoffen van lipoiede geaardheid, die
met Soedan geel worden gekleurd; syn.
lipochroom (xpiiipc, kleur); 2. gele kleurstoffen in het vetweefsel; syn. luteine. 3. vetachtige granula, die in staat zijn zich to delen,
in de levercellen.
LipodystrOphia progressiva (Pie en G a rdére) (Hollander en Simons), het symmetrisch verdwijnen van het vet uit het aangezicht en van de armen, gelijktijdig met
aanzetting van vet aan billen en dijen. Syn.
ziekte van Barraquer-Simon.
Lipofuscine (fuscus, bruin), gele of bruinachtige pigmentkorrels, die in verschillende
weefsels bij het ouder worden, ook wel bij
ontstekingen (encephalitis) ontstaan, en de
reacties geven van de lipoiden (zie beneden).
Vgl. Abnutzungspigmente.
Lipogeen, van het vet uitgaande, met vetzucht in verband staande.
LipogranulomatOsis, kleine gezwellen van
het onderhuids vetweefsel, met splitsing
van het vet en vorming van granulatieweefsel, waarin zich bevinden kristallen en
druppels van vetzuur en histiocyten (zie
aid.). Vgl. Granulomatosis.
Lipoidaemie, het voorkomen van lipoiden in
het bloed.
Lipoidbindungsreaktionen (D.), reacties die
serum troebel maken, uitvlokken of doen
samenklonteren bij lues.
Lipoide membraan, laagje van lipoiden, dat
waarschijnlijk de cellen omgeeft.
Lipoiden, vetachtige stoffen, die echter niet,
gelijk vetten, kunnen worden verzeept,
doch wel in kokende alcohol en aether
oplosbaar zijn; bijv. lecithine, cerebrine,
cerebrosiden. Chronotrope L. (xp6vN,
tijd), hebben invloed op de frequentie of
het rhythme van de hartbeweging.
LipoidnephrOse, nieraandoening met sterke
albuminurie, oedemen, iaag eiwitgehalte en
verhoogd lipoidgehalte van het serum,
zonder tekenen van ontsteking van de nier
(geen rode of witte bloedlichaampjes in de
urine) en zonder retentie van stikstofverbindingen of bloeddrukverhoging.
LipoidOsis, het voorkomen van lipoieden in
de cellen. Ook de vorming van talrijke
vetgezwelletjes.
Lipoidpneumonie, longontsteking door aspiratie van vettige stoffen, zoals levertraan of
paraffine.
Lipoidquotient, de verhouding tussen de
hoeveelheden cholesterol en lecithine in het
bloed.
Lipoidvlekken, plekjes met lipoide ontaarding aan de binnenzijde der aorta en der
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A. pulmonalis, die wellicht het begin zijn
van arteriosclerose.
Lipoljrse, ontleding, vertering van vet, meestal
door fermenten.
Lipolytisch, vet ontledend, van fermenten
gezegd.
Lip6ma (Atic66), vet zijn), vetgezwel; syn.
adipoma. L. arborescens (a r bo r, boom),
overmatige groei van normaal reeds bestaand vetweefsel, bevattende vlokken en
aanhangsels, gelijk de appendices epipioicae
van de darm, de plicae adiposae der gewrichtsbeurzen. L. fibrósu m, vetgezwel,
waarin zich vezelachtige bindweefselstrengen
en tussenschotten bevinden; syn. steatoma
Muller i, L. pendulum, gesteeld vetgezwel.
Lipomasie der beenderen, verwijding der
mergholte van de atrophische beenderen, die
met merg, dat veel vet bevat, gevuld zijn.
Bij oude, verzwakte personen.
LipomatOsis, vetzucht, L. universilis
vervetting. L. atrOphican s, (vg I. Atrophia), afzetting van vet op sommige symmetrisch liggende plaatsen van het lichaam,
met vermagering van het overige lichaam.
L. cordis, vethart. L. diffUsa symmetrica colli, = vethals van Madelung.
Lipomerie (ilipoc, deel; XcEnco, doen ontbreken), aangeboren ontbreken van een of
meer ledematen.
Lipophigen (cpayelv, eten), endotheelcellen
in de longblaasjes, die vet opnemen. Ook
andere cellen, zoals macrophagen (zie ald.) en
reuzencelien met vetkorreis.
LipophanerOse (pave*, zichtbaar), het verschijnen van de lipoiden als druppels los van
haar protopiasma door de inwerking van
zonnestralen op de opperhuid (H e r i n g a).
Lipoproteiden, verbindingen van eiwitten
met vetachtige stoffen b.v. f3-globuline met
lipoiden.
Lipopsychle (OA, ziel), onmacht.
LipOsis, het voorkomen van neutraal vet
in de cellen.
LiposOmen (E. A I b re c h t), korrelige bestanddelen der cel, die uit lipoieden bestaan.
Liposphyxie (acp6EK, polsslag), het ontbreken
van de polsslag.
Lipothigmia (N../.6g, ziel), = lipopsychie,
onmacht, acute hersenanaemie; syn. syncope. L. I a 11 n g e a, = vertigo laryngea
(zie aid.).
LipotrOop, door vet aangetrokken, scheikundige verwantschap (affiniteit) tot vet
bezittend.
Lipoxjfsmus (Maroc en ■51'); scherp), vergiftiging door vetzuren.
Lippittido (I i p p u 5, druipogig), oogdruipen,

Lipurie

— 291 —

te rijkelijke afscheiding der klieren van
Meybom.
Lipurie, afscheiding van vet in de urine; vgl.
Chylurie en Lipaemie; syn. adiposurie.
Liquefactio, vervloeiing, vloeibaar maken of
worden.
Liquor (Lat.), vloeistof. L. amni i, vruchtwater, zie Amnion. L. ce re b ro-spinalis,
hersen-ruggemergvloeistof; de vloeistof in
de subarachnoideale ruimte en de hersenkamers; syn. L. encephalicus, L. encephalo-spinalis, L. subarachnoidealis, ook liquor,
zonder meer. L. fo I I i c u I i, vloeistof der
folliculi van De G raaf. L. Morg ag ni, de
laag vloeistof, die men na de dood vindt
tussen de lens en haar kapsel. L. p e r ica rd i i, vloeistof in het hartezakje. L.
periton6 i, vloeistof in de buikholte.
L.-phaeno m een, het verschijnsel dat de
liquor cerebrospinalis (zie ald.) bij gezwellen van de kleine hersenen dik en gemakkelijk
stolbaar is. L. pleurae, vloeistof in de
borstvliesholte. L.-p u n ct i e, het verrichten van een punctie (zie aid.) ter verkrijging
van liquor cerebrospinalis. L. sang u ini s,
bloedwei. L. subarachnoidealis, = L.
cerebro-spinalis.
LiquorrhOea, het afvloeien van hersenruggemergsvocht, bijv. door de neus.
Lissotrichen (ALaa6c, glad; apt, haar),
mensenrassen met gladde, niet gekrulde
haren.
Listerella hepatolytica of monocytOgenes,
een gram-positieve bacterie (zie G ram,
Aanhangsel), die necrotische plekken doet
ontstaan in de lever en monocytose (zie ald.).
Verouderde naam voor:
Listeria monocytOgenes (zie Listerella).
Listeriosis, besmetting met listeria.
Literial, (I i t e r a, letter), op letters betrekking hebbend. Literile ataxie, stotteren, waarbij iedere lettergreep stotterend
wordt uitgesproken.
LithagOga (Mhoc, steen; aro*, meevoerend ; nl. remedia), steendrijvende middelen.
Lithfasis, steenziekte, vorming van stenen,
bijv. in de nieren, de urine- en galblaas, de
klieren van Meybom.
Lithocencisis (xivcoaLc, opruiming), verwijdering van het gruis na verbrijzeling van
een Steen.
Lithoclasie (Acica, stukbreken), verbrijzeling
van blaasstenen.
Lithoclist, instrument tot verbrijzeling van
blaasstenen.
Lithodyspn6ea, benauwdheid (vgl. Dyspnoea)
door de aanwezigheid van stenen in de
ademhalingswegen.
Lithofractor, = lithoclast.
Lithokelyphopaedion (xeXucpoq, eierschaal;
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nataiov, kindje), verkalking van een gemummificeerde vrucht en hare vliezen ter
plaatse waar deze met elkander samenhangen.
Lithoicelyphos, verkalking der eivliezen; vgl.
Lithopaedion.
Litholibe (Xack, tang), een soort steentang
(Civiale).
Litholapaxie (Xcargo), opruimen), verwijdering van steengruis door middel van'de opzuigingscatheter van Bigelow, na verbrijzeling van de Steen.
LithOlysis (Avat.q, oplossing), het tot oplossing brengen van een steen door middel van
inwendige of in de blaas ingespoten middelen, welke litholytica worden genoemd.
LithonephrOsis (vEppoc, nier), steenziekte
der nieren; syn. nephrolithiasis.
Lithopaedion (ncaafeov, kindje), steenkind;
verkalkte, buiten de baarmoeder ontwikkelde vrucht; vgl. Lithokelyphopaedion.
Lithophoon (cpowii , geluid), steensonde met
gehoorbuis om de aanraking tussen sonde
en steen waar te nemen.
Lithophthisis (cpatalc, tering), Iongtering met
vorming van steentjes in de long.
Lithciprion (nptcov, zaag), verouderd instrument van Leroy d'Etiolles tot verkleining van stenen.
LithoscOop (crxon6o.), bezien, waarnemen), een
toestel om door middel van het gehoor de
aanraking van de steensonde met een steen
waar te nemen door versterking van het
geluid.
Lithothlible (atlic,), drukken), het stukdrukken van de steen, door een in de endeldarm gebrachte vinger te drukken tegen een
in de blaas gebrachte steensonde (D e n am i e I).
Lithothrypsie (90-rvro), verbrijzelen), = lithotripsie.
Lithotomie, steensnede. Litho t 6 m i a u r et h ro-p rost it i c a, vgl. Sectio lateralis.
LithotOom (rett,v6), snijden), mes voor de
steensnede.
Lithotresie (Tpilacg, doorboring), verbrijzeling van een steen door herhaalde doorboring.
Lithotripsie (beter dan L. t r i t i e; Tpick,
t r i t u s, wrijving), verbrijzeling van een
steen in de blaas door middel van een
kathetervormig instrument, lithotripte r;
vgl. Lithoclasie.
Lithotrfptica (nI. remedia), = litholytica,
zie Litholysis.
Lithurese (oUpico, wateren), lozing van kleine
steentjes met de urine.
Lit hydrostatique (Fr.), waterbed, matras van
gummi, die met water gevuld wordt.
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Litiere (Fr.), draagbaar, die tot liggen is
ingericht.
Littorale cellen (Lat., li tt u s, strand), cellen
die de bloedsinus begrenzen van milt, lever,
bijnierschors, beenmerg en hypophyse en de
lymphsinus der lymphklieren.
Littritis, ontsteking van de klieren van
Littre in de urethra.
Lived° Ohio r), blauwachtige, blauwachtig
zwarte kleur. L. annularis, blauwachtig
gemarmerde huid bij koude; syn. cutis
marmorata. L. race m Os a (race m us,
druif), livedo in vertakte figuren (E h rmann); L. reticuliris (Lat. rete, net),
in netvormige figuren. Vgl. Asphyxia reticularis.
Liverpool-virus, bacterien uit de groep van
bacillus enteritidis Gartner, op aardappelen gekweekt, tot verdelging van
muizen.
Liver-spot (Eng.), levervlek; vgl. Chloasma.
Lividus (Lat.), blauwachtig zwart.
Livor, = livedo. Li vóres mortis, lijkenvlekken.
Loa loa, filaria loa, zie aid.
Lobair (van lobu s), op een lobus (zie aid.)
betrekking hebbende. Lobai re pneum on i e, longontsteking, die een of meer gehele longkwabben beslaat.
Lobectomfe (iwritaco, uitsnijden), verwijdering van een iongkwab.
Lobelismus, chronische vergiftiging met lobelia-soorten („Indiaanse tabak"); Lobelia genoemd naar de Nederlandse plantkundige
Mathias de l'Obel, 1538-1616.
Lobotomie (repo), snijden), 1. doorsnijding
van een iongkwab, 2. doorsnijding van de
hersenvezels, die de thalamus opticus verbinden met de praefrontale hersenschors.
Lobuiair, tot een lobulus beperkt (lobulaire
longontsteking).
LObulus (Lat.), kwabje, lobje; bijv. nw. lobulair. L. au ricu I ae, oorlelletje. L. b i v6 nt e r (Lat., tweebuikig), het zijgedeelte van
de ondervlakte van de hemispheren der
kleine hersenen. L. centrilis, centraal
kwabje van de kleine hersenen, in de bovenworm. L. paracentralis, aan de middenwaarts gekeerde vlakte van de grote
hersenhelften tussen de sulcus centralis
en sulcus cinguli. L. p a ra medi in us,
lobjes naast de L. medianus posterior,
het middenkwabje, zijnde het achterste deel
van de worm. L. parietilis inf., sup.,
onderste, bovenste wandbeenslobje, gescheiden door de sulcus interparietalis, vlak
achter de sulcus retrocentralis. L. q u ad r a n g ulari s, vierhoekige kwab der kleine
hersenen. L. semilunaris inf., sup.,
onderste, bovenste halvemaanvormige kwab

L(Schia

van de kleine hersenhemispheer, onder en
boven de sulcus centralis. L. simplex,
enkelvoudig kwabje, voorste kwabje van de
L. posterior der kleine hersenen.
LObus (Lat.), kwab, lob. L. a n t e r i o r, voorste helft der kleine hersenen in de terminologie van Bolk. L. cauditus Spigelii
(ca u d a, staart), leverkwab van Van den
Sphiege 1, tussen de V. cava, het lig. venosum en de porta hepatis. L. cunei f6 rm is, = lobulus biventer. L. f ro n t al i s,
voorhoofdskwab der grote hersenen. L.
gricilis cerebelli, dunne kwab van de
kleine hersenen; het achterste gedeelte
van de L. cuneiformis. L. linguali s, vgl.
Lingula pulmonis. L. occi pitil is, achterhoofdskwab der grote hersenen. L. o I fa ctOrius (olfactus, reuk), reuklob; syn.
rhinenkephalon. L. opertus, zie Insula,
L. parietilis, wandbeenlob, verdeeld in
de beide lobuli parietales. L. pat ho IOgicus, de middenkwab van de voorstaanderklier, welke eerst bij pathologische vergroting duidelijk voelbaar wordt; syn.
kwab van Home. L. posterior, achterste
helft der kleine hersenen in de terminologie
van Bo I k. L. pyramidalis, pyramidevormige kwab van de schildklier, die van de
isthmus omhoog gaat. L. quad rat u s, vierhoekige leverkwab, onderste gedeelte van
de middenkwab. L. Spigeli i, = L. caudatus. L. superior, inferior (et mediu s) p ulmO n u m, de boven-, onder- en (in
de rechterlong) middenkwab der longen.
L. tem porali s, slaapkwab der grote hersenen. L. V al sa 1 vae, in de neusholte, zie
Locus Kiesselbachi. L. Wrisbergi,
de vierde longkwab; syn. L. access 6 ri us
(bijkomstig).
Locaal (I o c ali s), plaatselijk. Locale an ae sthesi e, plaatselijke pijnverdoving; vgl.
Infiltratie-anaesthesie en Regionaire anaesthesie.
Localisatie, 1. bepaling van de plaats ener
ziekelijke afwijking, vooral in de hersenen:
2. het op de voorgrond treden van de
verschijnselen ener ziekte op een bepaalde
plaats.
Localisatieleer, de leer, dat verschillende
verrichtingen gebonden zijn aan bepaalde
plaatsen (centra) van het centrale zenuwstelsel.
Localisten, aanhangers van de epidemiologische mening, dat epidemien plaatselijk
ontstaan door een bepaalde toestand van
de bodem.
LOchia (Aoxsioc, kraambed), de kraamvloed,
de wondafscheiding van de baarmoeder na de
baring; onderscheiden in L. cruánta s.
r u b ra, bloedige of rode kraamvloed in
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de eerste dagen; L. se r Os a, weiachtige
kraamvloed, bestaande uit serum met bloedkleurstof en epitheliumcellen, gedurende
de volgende dagen; eindelijk in de tweede
week L. alba s. purulent a, witte of etterige kraamvloed.
Loch(i)o- (in verbindingen), betrekking hebbende op de kraamvloed of het kraambed. L.- d 6 c h I u m (86xolloa, opnemen),
kraaminrichting. L.- m et ra (p,! pa, baarmoeder), stuwing van de kraamvloed in
de baarmoeder. L.- met r it i s, ontsteking
der baarmoeder in het kraambed. L.r rhag fe, overmatige kraamvloed; syn.
L.- rrhOe a. L.- sches is, het tegenhouden,
het achterwege blijven van de kraamvloed.
Lock(ed) jaw (Eng. lock, sluiten; jaw,
kaak), zie Trismus.
LocornOtio (m o t i o, beweging), verplaatsende beweging ; bijv. nw. loco m otoo r;
zie Ataxie.
Locus (Lat.), plaats. L. caertileu s, blauwachtig gekleurde plaats in het voorste deel
van de bodem der ruitvormige groeve.
L. Kiesselbachi, pick van Kiesselbach
in het voorste gedeelte van het neustussenschot; vaak de bron van bloedingen. L.
I ti te us, gele plaats, het geel gekleurde
slijmvlies der regio olfactoria (zie ald.).
L. minOris resistentiae, plaats van
geringere weerstand; een lichaamsdeel,
dat bij voorkeur door een of andere aandoening wordt getroffen.
Loema (Aoy.6c, pest), iedere besmetteiijke
paardenziekte, paardengriep.
LogadectOrnia (Xoyci8e5, bindviies), = peridectomia (zie aid.).
Logadoblennorrh6ea, oude naam (C. G r a efe) voor de Egyptische oogontsteking.
-logie (X6yoc, woord, leer; in verbindingen),
leer, wetenschap.
Logoclonfe (xX6voc, heftige beweging), =logorrhoea.
Logoc6phosis (wocp6q, doof), woorddoofheid ; onvermogen om woorden te verstaan
bij behouden gehoor.
Logornanfe (12ccvEct, razernij), = logorrhoea.
LogoneurOse, logopathien, stoornissen in
de spraak, die berusten op onjuiste gedachtenvorming ; syn. dysiogien, dysphrasien.
Logopaedfe (noctathc, opvoeding), spraakonderwijs.
Logorrhoea (gevormd ais diarrhoea), ziekelijke praatzucht.
Loimologle (Aot.v.6g, pest), leer der epidemien.
Lokaizeichen (D.), plaatselijke tekens; de
indrukken die het centrale zenuwstelsei
van de buitenwereid ontvangt en die het
bewustzijn dan weder, al naar de plaats
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in het centrale zenuwstelsei waar de indruk ontvangen is, hun plaats in de buitenwereld (toonhoogte, de plaats in het gezichtsveld, aard van de prikkel) aanwijst
(L o t z e).
Lolismus vergiftiging door lolium (een gras).
Longi- (I ongu s, tang) (in verbindingen),
lang-.
Longissfmus, zeer lang; vgl. Musculus.
Longitudinaal, overlangs, in de lengte verlopend.
Longsegmenten, delen van een longkwab,
die worden verzorgd door de voornaamste
vertakkingen van de lobaire_bronchus en
arterie.
Longuettenverband (Fr., long u e t, enigszins lang), koude, natte omslagen met
repen linnen van 1 m lengte en 5-40 cm
breedte (VVi nternitz).
Looch (Arab.), = linctus, zie aid.
LordOsis (X6pacoar,q), te sterke bulging naar
voren van het lenden- (soms ook van het
haisgedeelte) van de ruggegraat; bijv. nw.
Iordotisch. Lord o-s col i o s i s, samengaan
van lordosis en scoliosis.
Lordotische albuminurie, afscheiding van
eiwit bij jonge personen, wier lendenwervels
bij het staan een lordotische stand aannemen, en op de nieren drukken; vgl.
Statische albuminurie.
LOtio (Lat., wassing), waswater. L. ca r n e a
(carneu s, vleesachtig), de slijmachtige, met
bloed en etter gemengde ontiasting bij rode
loop (dysenterie).
Lotion (Fr.), afwassing van een lichaamsdeel met vloeibare geneesmiddelen.
Low reserve kidney (Eng.), nier met geringe
reserve-capaciteit.
LoxarthrOsis (XoV)c, scheef; dip&pov, gewricht), gewrichtsverkromming.
Loxocyesis (xOync, zwangerschap), scheve
stand van de zwangere baarmoeder.
Loxophthilmus (o0046c, oog), het scheelzien.
Lubricintia (1 ubrico, glibberig maken; n1.
remedia), glijmiddelen.
Lticida intervilia, zie Intervalla lucida.
Lucifer's match disease (Eng.), lucifersziekte, phosphorvergiftiging.
Lucilia macelliria, Zuid-Amerikaanse vlieg,
waarvan de larven bij de mens in de voorhoofdsholte en de neusholte en op het
mondslijmvlies voorkomen en daar hevige
ontstekingen kunnen teweegbrengen; syn.
musca macellaria s. anthropophaga, calliphora infestans; tegenwoordige naam Cochliompa hominivOrax. Vgl. Myiasis.
Lucfna, de godin, die de baring beschermt;
overdrachtelijk ook de baring.
Lackenschadel (D., schedel met gaten),
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osteogenesis imperfecta (zie aid.) aan de
schedel.
Dies (Lat.), besmettelijke ziekte, thans alleen
syphilis (L. venerea). L. can in a, hondenziekte. L. d i v i n a, vallende ziekte. L. i n n ata, zware viscerale en beensyphilis bij zuigelingen (Hoffman n). L. sa r m at i ca, Poolse
viecht (zie Weichselzopf). L. v e n é r e a,
venusziekte, syphilis.
Luetine (N o g u c h i), zuiver gekweekte syphilis-spirochaeten, die door verhitting tot
60° C. gedood zijn; de inspuiting brengt
bij lijders aan syphilis een huidreactie
teweeg (luetine-reactie).
Luetisch, van syphilitische aard.
Luette (Fr., huig) vesicale; zie Uvula vesicae.
Luierpijn, tekenen van pijn bij zuigelingen
met poliomyelitis als men hun een schone
luier omdoet, doordat daarbij de wervelkolom wordt gebogen.
Luifelplastiek, behandeling van de aangeboren heupluxatie door verbetering van het
bovengedeelte van de heupkom door een
plastiek met tibiaspanen. Zie ook Pandakplastiek.
Lumbago (van I u m b i, de lendenen), spit,
rheumatismus der lendenspieren; syn. myalgia lumbalis.
Lumbaal, lumbair, lumbalis, tot de lendenen behorend. Lumbale anaesthesie
(B i e r), gevoelloosheid in het onderste gedeelte van het lichaam door inspuiting van
bepaalde geneesmiddelen in de ruggemergsvliezen. Lumbale pun cti e, lendensteek;
punctie van de met vloeistof gevulde holte
tussen het ruggemerg en zijn vliezen,
onder de 3e of 4e lendenwervel, om cerebrospinale vloeistof te ontlasten met diagnostisch of therapeutisch doel. L u m b a i r e
co I ot o m fe, colotomie (zie aid.) in de
lendenstreek.
Lumbalisatie, het onderling onvergroeid
blijven van de heiligbeenwervels, gelijk de
lendenwervels. Vgl. Sacralisatie.
Lumbo-, = tot de lendenen behorend; bijv.
nerv. lumbo-unguinalis.
Lumbotomfe, insnijding in de lendenstreek
om de nier te inspecteren of een operatie
aan dat orgaan te verrichten.
Lumbricilis (I um b r i c u s, regenworm) op
een worm gelijkend; zie Musculi.
Lumbricofdes, op een regenworm gelijkend;
zie Ascaris.
Lumen (Lat., licht), holte, van een buis, open
ruimte.
Luniris, gebruikt voor halvemaan-vormig;
eigenl. betekenis, wat op de maan betrekking heeft.
Lunatic (Eng.), krankzinnig, maanziek.
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Luniticus, lijder aan vallende ziekte, slaapwandelaar.
Lunatismus, = somnambulismus.
Lunitomalade, verweking van het os lunatum (zie aid.). Vgl. Osteomalacie.
Lunitus, halvemaan-vormig; vgl. Lobus, Os.
Lunella (verkleinw. van I u n a, maan), syn.
voor Hypopyon (zie aid.).
Lungenstarre (D.), stijfheid der longen door
overvulling met bloed (Von Basch).
Ldnula (verkleinw. van I u n a, maan), 1.
(halve) maantje, het witte gedeelte bovenaan de nagels; 2. het niet door bindweefsel
versterkte gedeelte van de vrije rand
der halvemaan-vormige hartkleppen; 3.
halvemaan-vormige beenplaatjes aan de
bovenste voorste hoek van de hiatus maxillaris, waaraan het traanbeen vastzit; halvemaan-vormige zweer van het hoornvlies.
Ltipia, zakgezwel. L. i u n ctil rae (i u n ctu ra, gewricht), = tumor albus. L. palp e b riru m, syn. voor chalazion, zie aid.
Lupinotoxinen, vergiften, die soms door bederf in lupine ontstaan.
Lupofd, gelijkend op lupus, zie ald.
Lup6ma, lupusknobbeltje.
LupotOom, mes tot scarificatie van lupus.
Lupus (Lat. wolf), vretende uitslag; onder
lupus zonder meer verstaat men lupus vulgaris, zie beneden; de naam lupus is door
Willan (1789) ingevoerd in piaats van
herpes esthiomenos. L. an at Omicu s, lijktuberkel. Lupus-carcinoma, kanker, die
zich uit een lupus ontwikkelt. L. en d 6m icus, zie Aleppobuil. L. e ryt he m atOd es s. e ryt hem atOs us, ontsteking
der huid, meestal in het aangezicht, die
leidt tot atrophie der huid, der folliculi
en der zweetklieren, en uit donkerrode,
enigszins boven de huid uitstekende vlekjes en puntjes bestaat, of uit grotere vlekken.
L. e. disco fd e s (8f.axo5, werpschijf) naar
gelang de vlekjes verspreid of ook, naar
gelang ze opeengedrongen staan, onderscheiden in L. e.disseminatus of aggreg it us; vgl. Folliclis. Soms biijvende zwelling met ernstige algemene verschijnselen,
erythema perstans fauci; syn. erythema
centrifugum s. lupinosum, seborrhoea congestiva, ulerythema centrifugum, ook L. e..
chrOnicuss.stabilis;Le.subactItus,
L. e. actit us, met sneller of zeer snel
(meestal dodelijk) verloop; L. e. tarnidus
(Lat., gezwollen), p e r n i o (zie Pernio) of
as p Vcti cu s, L. e. met stuwingsverschijnselen op neus, oren of handen (zie ook
Vespertilio). L. foilicularis dissemin at us, bruine, op acne gelijkende knobbeitjes in het aangezicht; syn. acne teleangiectodes. L. m ti t i l a n s (Lat., verminkend),
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lupus, waarbij vingerleden verloren gaan.
L. pernio (vgl. Pern ion es), omschreven
blauwrode verkleuring, door zwelling gevolgd, aan de neus, de lippen en de wangen,
zonder vorming van zweren. (Besn I e r,
1889); syn. Sarcoiden, misschien van tuberculeuse aard. Vgl. Febris uveo-parotidea.
L. s y phil It i c u s, knobbelvormig syphilide.
L. v ulg iris, chronische tuberculose der
huid, eerste tijdperk. L. m ac u lOs us (rode
vlekjes), volgend tijdperk. L. p r6 minens
tuberculOsus s. nodOsus, gladde,glimmende knobbeltjes, zo groot als een erwt;
verder onderscheidt men: L. hype rt r6phicus s. t 6 m i d u s (Lat., gezwollen), met
grotere dikke schijven of knollen. L. mill ir is (m iliu m, gerstkorrel), dissemin it u s s. disc ret us, met verspreide knobbeltjes rondom de grote ziektehaarden, L.
serpigin6sus (kruipend), met vorming
van knobbeltjes, L. exfo I I at I v u s (afschilferend), L. ex 1.1 Ice rans (uitzwerend) s.
exedens (uitvretend) en L. papillaris s.
verru cos us (wrattig), waarbij wratachtige woekeringen uit de zweren voortkomen.
Ltisci(osi)tas (I u s c u s, donker, schemerig);
oude benaming voor paralytisch scheelzien en bijziendheid.
Ltisus nattirae (Lat.), speling der natuur,
kieine afwijking, die geen misvorming of
stoornis teweegbrengt; in tegenstelling met
monstrositas; vgl. Dysphagia lusoria.
Luteinilis, tot het corpus luteum behorend.
Luteine (I u te us, geel), 1. gele kleurstof van
het vetweefsel en de corpora lutea. 2. gedroogde, dierlijke corpora lutea.
Luteine-cellen, cellen in het corpus luteum,
die luteine bevatten.
Luteine-cysten, cysten in het corpus luteum.
Luteinisatie, het ontstaan van luteine in de
weefsels.
LuteinOma, gezwel uitgaande van een corpus
luteum. Syn. Masculinovoblastoma.
Luteotroop noemt men hormonen met affiniteit tot het corpus luteum.
Lux ((Lat., licht), meterkaars, de lichtsterkte
van een normaalkaars op 1 m afstand.
Luxabel noemt men een dijbeenhoofd, wanneer men het in en uit de gewichtskom kan
brengen.
Luxitio (Lat.), verrekking, ontwrichting, verplaatsing van beenderuiteinden, die een
gewricht vormen ten opzichte van elkander.
Als ontwricht wordt dat been beschouwd,
dat het verst van het hoofd of de middelIijn verwijderd is, doch bij de wervels de
bovenste van de ten opzichte van elkander
verplaatste. Ook blijvende verschuiving van
pezen, zenuwen, enz. heet luxatio. L. an-
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tebrichii divergens, uiteenwijkende
ontwrichting van de onderarm, nl. van de
ellepijp naar achteren, van het spaakbeen
naar voren. L. axillaris, van de kop van
het opperarmbeen naar voren. L. bulb i,
het to voorschijn komen van de gehele
oogbol uit de ooglidspleet. L. ce nt ril is,
van de kop van het dijbeen door de gewrichtskom heen naar boven. L. capitis
s u p e r i o r, tussen achterhoofd en atlas. L. C.
i n fe r i o r, tussen draaier en atlas. L. co x a e
co n g en i t a, aangeboren heupgewrichtsontwrichting. L. e recta, opgerichte ontwr.,
L. axillaris (zie boven), waarbij de kop van
het opperarmbeen omlaag en de arm omhoog gericht is. L. ilio pectin ea, L.
suprapubica (zie beneden), waarbij de kop
van het dijbeen blijft staan op het tuberculum ileo-pectineum. L. i I laca, van de
kop van het dijbeen naar achteren, op het
darmbeen. L. infra-acromiilis clavfcu lae, van het acromiale einde van het
sleutelbeen naar beneden. L. i nf rac lavic ular is scapulae, = L. supra-acromialis
claviculae. L. infracotyloidea, van de
kop van het dijbeen naar beneden. L.
infraglenoidalis, = L. axillaris. L.
I nf ra p ti bica, van de kop van het dijbeen
naar onder het schaambeen; hiertoe behoort
L. obturatoria en L. perinealis. L. i nf ras pi n a t a, van de kop van het opperarmbeen
naar de fossa infraspinata. L. intracoracoIde a, van:de kop van het opperarm been
tot binnen het ravenbekuitsteeksel. L.
isc h i ad ica, van de kop van het dijbeen,
naar achteren, op het zitbeen. L. la f.. ngotrach eil is, verschuiving van de luchtpijp ten opzichte van het strottenhoofd
door verwonding. L. le n t is, lensluxatie,
verplaatsing van de lens met haar kapsel.
L. man us co n g en ita, aangeboren ontwrichting der hand; syn. talipomanus, zie
aid. L. o btu rat 6 r i a, van de kop van het
dijbeen naar het foramen obturatum. L.
ped is sub talo, ontwrichting van de
voet beneden het sprongbeen. L. pen is,
ontwrichting van het mannelijk lid; afscheuring van het binnenblad der voorhuid aan de eikel, waardoor het lichaam
van het lid onder de huid van de balzak,
de buik of de liesplooi geraakt. L. p e r in ea I i s, ontwrichting van de kop van het
dijbeen naar de bilnaad. L. r t.) I I i cis co mp lexa (corn plexus, samengesteld, Ingewikkeld) (Fa ra boe uf), L. van de duim,
waarbij het uitwendige sesambeen omgedraaid tussen het middelhandsbeen en; het
eerste kootje' beklemd is. L. p6 I I i cis
1 n co m pieta (Lat., onvolkomen), verschuiving van het sesambeentje van de duim met
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het lig. intersesamoideum naar de bovenrand der metacarpale gewrichtsvlakte. L.
praecotyloidea, L. van de kop van het
dijbeen naar voren. (L. supra- en infrapubica). L. praeglenoidalis, L. van de kop
van het opperarmbeen naar voren (L.
axillaris, subcoracoidea en subclavicularis).
L. p raeste r n al is, van het binneneinde
van het sleutelbeen naar voren. L. p 6 b i ca,
L. suprapubica, waarbij de kop van het dijbeen tegen het midden van het schaambeen
op het tuberculum pubicum staat. L. r et r oc ot yloide a, L. van de kop van het dijbeen
naar achteren (L. iliaca en ischiadica). L.
retroglenoidalis, L. van de kop van
het opperarmbeen naar achteren (L. sub-.
acromialis en infraspinata). L. r et roste rnili s, L. van het binneneinde van het sleutelbeen naar achteren. L. s u bac romi a1 I s, van de kop van het opperarmbeen onder
de wortel van het acromion door tegen
de achterzijde van de hats van het schouderblad. L. subclavicularis, van de kop
van het opperarmbeen vlak onder het
midden van het sleutelbeen. L. s u b co r aco id ea, van de kop van het opperarmbeen
onder het ravenbeksuitsteeksel. L. s u bspin Os a, van de kop van het dijbeen
onder de spina iliaca anterior inferior. L.
supraacromialis claviculae, van het
buiteneinde van het sleutelbeen naar boven.
L. supraclaviculiris scapulae, = L.
infra-acromialis claviculae. L. supracotylo id ea, van de kop van het dijbeen
naar boven. L. supra!) CI b i ca, van de
kop van het dijbeen op het schaambeen
(L. pubica, ileopectinea en subspinosa). L.
su p rast e rn al is, van het binneneinde
van het sleutelbeen naar boven. L. t a I i,
van het sprongbeen, uit zijn verbindingen
met de beenderen van het onderbeen en
het voetgewricht; vgl. L. pedis sub talo.
L. testis, het te voorschijn komen van
de zaadbal uit de balzak door verwonding.
Luxeren, ontwrichten, uit de natuurlijke
Jigging brengen.
Luxtirians (I uxuri o, weelderig, overdadig
zijn), woekerend; vgl. Caro.
Luxus-consumption (D.), overtollig verbruik,
voeding, welke de behoefte overtreft.
Lycanthropie, lycomanfe (Fr., van AUxoq,
wolf; divapcimoc, mens; wevicc, waanzin),
een vorm van zoanthropie (zie ald.), waarin
de mens zich als wolf voelt en gedraagt;
vgl. Cynanthropie, Galeanthropie.
Lycorexie (6p4tc, verlangen, honger), wolfshonger, geeuwhonger.
Lymphadenfe (I y m p h a, sap; Oc81 )v, klier),
= pseudoleukaemie. Lymph ad enie c uta n é e (Fr.), = mycosis fungoides (zie ald.).

Lymphaticostomie

Lymphadenftis, ontsteking van lymphklieren.
L. be n ig na cutis = lymphocytoma of
sarcoid van Spiegler-Fendt.
Lymphadenocele, cyste ener lymphklier
(vooral in de liesstreek) met verscheidene
holten; meestal bij filariasis.
Lymphadenoide weefsel, weefsel met het
voorkomen van het weefsel van lymphklieren.
LymphadenOma, lymphkliergezwel; vgl.
Lymphoma.
Lymphadenopithia meseriica, zwelling der
lymphklieren in het mesenterium.
LymphadenOsis, ziekte van het lymphstelsel,
in het bijzonder lymphatische leukaemie.
Aleukaemische lymphadenOsis
(S c h r i d d e), lymphatische leukaemie zonder belangrijke lymphocytose; syn. pseudoleukaemie (Cohnhei m, Pinku s), aleukaemie (P a p p e n h e i m), lymphatische aleukaemie.
Lymphaemfe, vroegere benaming voor lymphatische leukaemie.
LymphagOga ni. remedia (Ocycoy6q, aanbrengend), middelen, die de vorming van lymphe
bevorderen.
LymphaneurSfsma, = lympheurysma; zie ald.
Lymphangiectasfe (Ocyyeiov, vat; ex-rocolc,
uitzetting), verwijding der lymphvaten.
Lymphangio-endotheliOma, endothelioma
der lymphvaten.
Lymphangicima, gezwel van lymphvaten. L.
cavernOsum (caverna, hot), bestaat
uit talrijke met lymphe gevulde holten,
door een netwerk van bindweefsel gescheiden. L. qsticu m, aangeboren gezwel met grote holten. L. cyst icum
colli cong en itu m, aangeboren L. van
de hats, met vele holten, gevuld met heldere
of geelachtige vloeistof; syn. hygroma
colli. L. tuberosum multiplex (Kaposi), kleine, bruinachtige, rode knobbeltjes
aan de romp, bestaande uit verwijde zweetklieren ; syn. hydrocystoma tuberosum multiplex, syringo-adenoma, syringocystoma,
syringoma.
Lymphangioplastiek (nAocal-tx11 , vormkunst),
het vormen van lymphwegen door lange
kiemvrije zijden draden onder de huid door
te voeren, bij elephantiasis; syn. capillaire
draad-drainage (H and le y).
Lymphangiosarccima, zie Endothelioma.
Lymphangitis, ontsteking der lymphvaten,
vooral van besmette wonden uitgaande;
bijv. L. p e r i u t e r i n a, ontsteking van de
lymphvaten ter zijde en aan de achterzijde
van de baarmoeder, bij kraambedbesmetting.
Lymphaticostomie (a-r6 t,ta, mond), het maken van een opening in de ductus thoracicus
bij peritonitis, om de opnemin9 von toxi-
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nen en bacteridn in het bloed tegen te gaan
(W. A. Costain, 1923).
Lymphatisch, betrekking hebbende op lymphe of lymphklieren. Lymph at ische co nstitutie of hibitus, komt ongeveer
overeen met scrofulose. L. keel ri n g, de
keelamandelen, de gehemelte-amandelen, de
tuba-amandelen en de tong-amandel (Wa Ideye r). L. leukaemi e, zie Leukaemie.
Lymphatismus, = Iymphatische constitutie.
Lymphe (lymph a, sap), 1. de weefselvloeistof, die in de lymphruimten en lymphvaten stroomt. 2. de entvloeistof uit de
koepokken.
Lymphectasfe, = lymphangiectasie.
Lymphendothelieima, endothelioma (zie aid.)
dat zich uit het endothelium der lymphvaten ontwikkelt.
Lympheurtsma (6p6wo, verwijden), begrensde verwijding van lymphvaten; vgl.
Aneurysma.
Lymphfollikels, knobbelvormige ophopingen
van lymphocyten (zie aid.) in slijmvliezen,
in 't bijz. van de darm en de conjunctiva.
Lymphganglia, = lymphknobbels.
Lymphharten, verwijde, kioppende gedeelten van de lymphvaten, met spiervezels in
de wanden, bij de overgang naar het adersteisel; bij koudbloedige dieren.
Lymphklieren, rondachtige klieren in het
verloop der lymphvaten, die lymphocyten
vormen, en stollen en kleine deeltjes, die
niet in het lichaam behoren, tegenhouden,
als het ware de lymphe filtreren.
Lymphknobbels, 1. begrensde ophopingen
van lymphlichaampjes in de milt, de amandelen en de slijmvliezen; syn. noduli lymphatici; 2. lymphklieren.
Lymphoblasten, jonge lymphocyten, soms
moeilijk te onderscheiden van myeloblasten (zie ald.). Bij lymphatische leukaemie
in het bloed.
LymphoblastOma folliculare = lymphocytobiastoma. Syn. ziekte van B r i I I, zie Aanhangsel.
Lymphocyten, witte bloedlichaampjes met
betrekkelijk grote kern en schijnbaar
homogeen, doch fijn korrelig basophiel
plasma; onderscheiden in grote en kleine
lymphocyten. Ly m phocytenstu rz (D.),
plotselinge daling van het aantai lymphocyten in het bloed; ongunstig teken bij infectieziekten. L y m p h o c y t e n-I e u k a e m i e
vgl. Leukaemie. Bijv. nw. Lympho cy t a i r.
LymphocytoblastOma, lymphocytoma,
lymphoblastOma, aigemene of plaatselijke
gezwellen van lymphocyten in bindweefsel;
vgl. Lymphoma, Lymphadenose, Lymphosarcoma,

Lymphorrhagie

LymphocytomatOse (aleukaemische), aleukaemische lymphadenose.
LymphocytOse, vermeerdering van lymphocyten in het bloed.
Lymphodermia perniciOsa (K a p o s i, 1885),
kwaadaardige aandoening der huid met
vorming van een sterk jeukend, schilferend, dragend eczema, gevoigd door verdikking der huid met vorming van zwerende knobbels en verschijnselen van pseudoieukaemie; syn. Ieucaemia cutis.
Lymphoglindula, lymphklier. L. ductus
Bot a I I i, zie Glandula ductus Botalli.
LymphogOnium (B e n d a), = lymphoblast.
LymphogranulOma benignum (Lat. ben i gn u s, goedaardig), Syn. Bubo climaticus, zie
Schaumann, Aanhangsel. L. inguinile,
een infectie met Donovan-lichaampjes
(waarschijnlijk Klebsiella) met primair affect
op de achterwand der schede of na paederastie in het rectum. Komt voor op NieuwGuinea, Australia en West-India. Syn.
Lymphopathia venerea.
LymphogranulomatOsis (P a I t a u f), voortschrijdende, infectieuse, gezwelachtige groei
van het lymphatische weefsel, vooral in
de lymphklieren en de milt; syn. granuloma malignum, lymphomatosis granulosa,
ziekte van Hodgkin.
Lymphoide cellen, 1. op lymphocyten gelijkende cellen. 2. hypothetische moedercellen van het lymphatische en beenmergstelsel.
Lymphoied merg, = deal van het beenmerg.
Lymphoied weefsel, lymphklieren, tonsillen,
darmen, milt.
Lymphoidoctten, hypothetische moedercellen van alle leucocyten (Pappenhei m).
Lymphokinetisch stelsel, ()mew, bewegen),
de lymphe-inhoud van het labyrint van het
oor, die de reacties bewerkstelligt op bewegingen.
LymphOma, 1. klinische term voor elke vergrote lymphklier; 2. gezwel van lymphatisch weefsel. L. malig num s. s a r co m at od es, kwaadaardig gezwel der lymphvaten, plaatselijk of algemeen; syn. lymphosarcomatosis, leucosarcomatosis, pseudoleukaemie.
Lymphomatcisis granulomatOsa, vgl. lymphogranulomatosis.
Lymphopenfe (Tcevtoc, armoede), abnormaal
gering aantal lymphocyten in het bloed.
Lymphopoiesis (noticb, maken), vorming der
lymphe en der lymphocyten.
Lymphorrhagie s. lymphorrhoea (Phyvvlt,
verscheuren; /566), vloeien), lymphvloed,
uitstorting van lymphe door opening van
grote lymphvaten; ook bij sommige huid-
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Macroblasten

hoekige plaat tussen de beide achterste
benen van de fornix en de balk in de hersenen; syn. psalterium.
Lysfnen, oplossende stoffen, welke ontstaan
in de bloedwei, als zich in het Iichaam cellen
of bacterien bevinden, welke dan weder door
de lysinen worden opgelost; deze verschillen
voor elke soort cellen in geaardheid; vgl.
Bacteriolysinen, Haemolysinen.
L#sis (X/Satc, oplossing), langzame dating der
lichaamstemperatuur bij sommige acute
ziekten; vgl. Crisis. Bijv. nw. lytisch.
Lysogene stoffen (C. F r a e n k e n), specifieke
stoffen, die bacteriolyse verwekken.
Lysolecithfne, een sterk haemolytisch lecithine, dat aansprakelijk wordt gesteld voor
de icterus neonatorum.
Lysozkme ( u1.1,71, zuurdeeg), een in verschillende lichaamsdelen, ook in kippeneiwit,
voorkomende stof, die de ontwikkeling van
sommige bacterien remt, b.v. in het duodenum bacterien tot oplossing brengt, maar
ook de beschuttende laag mucine, zodat het
welticht de vorming van zweren in de hand
werkt.
Lyssa (XOacroc, razernij, dolheid), hondsdolheid
watervrees; syn. rabies, hydrophobia.
Lyssophobfe (p6f3oc, vrees), de vrees van
hypochondrische lieden, dat zij aan hondsdolheid lijden.
Lytisch, vgl. Lysis.

ziekten, die met lymphangiectasis gepaard
gaan (elephantiasis, filariasis).
LymphosarcOma, 1. sarcoma van lymphklieren; 2. lymphoma sarcomatodes; 3.
sarcoma, bestaande uit lymphoblast-achtige cellen; L. malignum multiplex,
vgl. Lymphosarcomatosis.
Lymphosarcomatosis (K u n d rat,Paltauf),
vorming van sarcomateuse gezwellen op
verschillende plaatsen van het gehele lymphstelsel.
Lymphostise (crricar.c, stilstand), stuwing
van lymphe door een beletsel van de voortbeweging.
Lymphruimten, de met endothelium beklede
holten (bulk-, borstholte, enz.). L. s c h e d e n,
met lymphe gevulde ruimten, die de vaten
omgeven. L. s p I et e n, met endothelium
beklede spleten van het bindweefsel, die
in verband staan met de lymphvaten. L.
stren g, door ontsteking verdikt lymphvat.
LymphscrOtum, zwelling van de balzak door
lymphstuwing; o.a. bij filariaziekte.
Lymphvarices, verwijdingen van lymphvaten.
Lymphvaten, de buizen, die het weefselsap
en de chylus naar het aderstelsel voeren.
Lyophfel, (A6co, losmaken, cpaeco, beminnen),
met neiging tot oplossing, vooral gebezigd
van de colloiden.
Lypemanfe (Mimi), droefheid), = melancholia.
Lyra Dividis (Lat., tier van Davi d), drie-

M
M., 1. (in de ontleedkunde) = musculus.
2. (in de oogheelkunde) = myopia. 3. (in
de artsenijbereidkunde) = misce, meng;
ook (op Engelse recepten) manipulus, een
handvol.
ti, = micron (1 /1000 mm), 1,14 = micromillimeter (zie micro-).
Ma, = milliampere.
Mac. (op recepten), = macera, doe weken,
of maceratio (zie ald.).
Maceratio (Lat. verweking), 1. (in de artsenijbereidkunde) het afzonderen van oplosbare stoffen uit plantendelen bij gewone
temperatuur met water, verdunde alcohol,
aether, enz.; ook, de op deze wijze bereide
vloeistof; vgl. Maceratiedecoct. 2. (in de
geneeskunde) verweking der weefsels, bijv.
door rotting, autodigestie (zelfvertering)
van de maag, foetus sanguinolentus; vgl.
Maceratiepraeparaten.
Maceratiedecoct, decoct, bereid uit een stof,
die vooraf gemacereerd is.
Maceratiepraeparaat, ontleedkundige praeparaten, bijv. van beenderen en banden, die

men vervaardigt door de weke delen eerst
door rotting te laten macereren.
Machinery murmur (Eng., gebrom van een
machine), zie Tunnelgeruis.
Michonnement (Fr. van m a c h e r, kauwen),
onwillekeurige kauwbewegingen bij hersenziekten, dentitio difficilis, enz.; vgl. Fletschern.
Micies (Lat.), magerheid; vgl. Emaciatio.
Macintosh, waterdichte verbandstof, vervaardigd door twee lagen geweven stof
aaneen te kleven door middel van een
oplossing van caoutchouc; vinding van de
Schotse scheikundige Mackintos h (1766—
1843).
Macrencephalie, te sterke groei der hersenen.
Macro- (vaxp6c), in samenstellingen, groot.
Macro-aesthesfe (ocra,9-nacq, gewaarwording)
gevoelsstoornis, waarbij de voorwerpen
groter worden gevoeld dan zij zijn.
Macrobiotfek (@3tog, 'even), de kunst om
het Leven te verlengen.
Macroblasten, grote normoblasten (zie aid.).

Macrobronchitis

-._ 299 ......

Macrobronchitis, ontsteking van de grote
bronchi.
Macrocephalie (xecpockh, hoofd), groothoofdigheid, ziekelijke vergroting van de schedel.
Macroch(e)ilfe (xctXoc, lip), slurflip, sterke
vergroting en verdikking der lippen.
Macroch(e)irie ()cap, hand), sterke vergroting der handen.
Macroc6rnea, = keratoglobus.
MacroOten (x1S-roc, blaasje), zeer grote rode
bloedlichaampjes, vgl. Megalocyten.
Macrocythaemfe, het voorkomen van macrocyten in het bloed, een vorm van bloedarmoede, macrocytaire anaemie.
Macrodactylfe, aangeboren of verworven
reuzegroei der vingers; vgl. Acromegalie.
Gaat soms samen met megalophthalmos en
ectopia lentis (zie aid.). Syn. Arachnodactylie,
dystrophia mesodermalis congenita, syndroom van M a r fa n.
Macrogameet (yoctilo.), bevruchten), vrouwelijke bevruchtingscel van sporozoa, bijv.
malariaparasieten; Syn. Gynogameet; vgl.
Microgameet.
Macrogametoctt, cel, waaruit zich de macrogameet ontwikkelt.
Macrogister (ycar*, buik), = acarus folliculorum (zie aid.), wegens zijn lange buik.
MacrogenitosOmia praecox (Pellizi),
vroegtijdige lengtegroei, buitengewone
haargroei, voortijdige ontwikkeiing van de
geslachtswerktuigen ten gevolge van een
aandoening van het tuber cinereum. Syn.
Pubertas praecox.
MacrOglia, neuroglia van de grijze substantie
der hersenen, met astrocyten (zie aid.).
Syn. Astroglia.
Macroglossfe (yX6craot, tong), aangeboren
overmatige groei der tong.
Macroleucocyten, zeer grote metamyelocyten, bij pernicieuse anaemie en bij infectieziekten.
Macromelfe (.ilip‘ov, wang), aangeboren elephantiasis der wang.
Macro(o)nychie (6v4 nagel), vergroting der
nagels.
Macroparasieten, macroscopisch waarneembare parasieten.
Macrophigen (cpaydv, eten), grote phagocyten (zie aid.). (M etschnik off).
Macroplasfe (rXdcatq, vorming), onevenredig
sterke groei van lichaamsdelen.
Macropodfe (Ink, voet), abnormale grootte
der voeten.
Macroprosopfe (rcp6acorov, aangezicht), abnormale grootte van het aangezicht.
Macr(o)opsfe, het vergroot zien van voorwerpen ; vgl. Megalopsie.
Macroretentie (retentio, terughouding),
het achterbiijven van macroscopisch zicht-
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bare overblijfseis van het voedsel in de
nuchtere maag (B am berg e r); vgl. Microretentie.
MacroscOpisch, met het blote oog zichtbaar;
vgl. Microscopisch.
Macroskelfe (axiXoc, dij), abnormale grootte
der benen.
MacrosOma (aiiSticc, lichaam), lichaampjes van
3-4 1.1, doorsnede in het cytoplasma. Vgl.
Microsoma.
Macrosomie, reuzegroei.
MacrOstoma (as-diva, mond), verlenging van
de lippenspleet of spiijting van de wangen
door onvoikomen siuiting tussen de uitsteeksels der kieuwbogen.
Macro-(o)tie (ok, oor), abnormale grootte
van de oorschelp.
Macrothrombocyten, trombocyten (zie aid.)
van grote afmeting.
Macula, meerv. maculae (Lat.), viek. M acu lae actIsticae, de eindorganen van
de gehoorzenuw in de sacculus en de utriculus. Maculae coerti I eae (Lat., blauwachtig), biauwgrijze vlekken, die op de huid
ontstaan door de beet van klederluizen
en de uitwerking van hun speeksel; syn.
taches bieuatres, taches ombrks, exanthema
caeruieum. M. corneae, viek op het hoornvlies. M. cri bOs a i nf., media, s u p., zeefvormig doorboorde piekjes aan de binnenviakte van het vestibulum; voor de takjes
van de n. vestibularis. M. fla y a, geeiachtige
pick van de stem band. M. g e r m I n at Iva,
kiemvlek, het kerniichaampje (de kernlichaampjes) der eicel. M. hepatica, leverviek; vgl. Chloasma. Maculae I act e ae, =
M. tendineae. M. (u t ea, gele viek; het geelachtig gekieurde, voor het licht het meest
gevoelige gedeeite van het netviies. Mac uI a e tendineae s. lacteae, peesviekken;
witte of geeiachtige vlekken aan de opperviakte van het hart, ontstaan door verdikkingen van het hartezakje.
Miculabundel, de bundel van ascyiinders
tussen de papilla nervi optici en de macula
lutea; syn. papillo-maculaire bundel.
Macula-colob6ma (zie Coloboma), aangeboren spieet in het oog, die door de macula
lutea gaat.
Maculo (Port.), tropische proctitis (zie aid.),
die in Zuid-Amerika heerst.
MaculOsus (Lat.), gevlekt, viekkig, door viekken gekenmerkt (bijv. morbus maculosus).
MadarOsis s. madesis (v.a8Ccpcoalc, .Ockatc)
kaaiheid; in 't bijzonder M. ciliaris,
verlies van de oogharen; vgl. Psilosis.
Madescens, mididans (madesco, nat worden ; madid o, nat maken), dragend; van
wonden of uitslagen.
Maduravoet, een ziekte, overal in"de tropen
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voorkomende, genaamd naar Madura in
Voor-India, door schimmels veroorzaakt,
waarbij de voet misvormd, met cysten en
abscessen bezet en door fistels doorboord is;
syn. perical, mycetoma, podelcoma, morbus
tuberculosus pedis.
Magenstrasse (D.), maagweg, een groep
plooien in het maagslijmvlies, die de inhoud
van de maag a.h.w. de richting wijzen van
de maagmond naar de portier (W a Id eye r).
Magenta, basische fuchsine.
Maggot-pimple (Eng. maggot, made; pi mp I e, yin, steenpuist), medetter, comedo.
Magistraal (m a g i s t e r, meester, de voorschrijvende arts), van de arts afkomstig;
zie Formulae magistrales; ook meesterlijk.
Magma (v.c'eyticc, kneedsel), deeg, brij, kneedbare massa.
Magmaruimte, holte in het extraembryonale
_mesoderm, gevuld met een fijn netwerk en
vloeistof; syn. exocoeloma, zie ald.
Magn. (op recepten) afkomstig van magnitudinis = ter grootte van.
Magneet-extractie, verwijdering van ijzersplinters uit het oog door middel van een
magneet.
Magnetismus (dierlijk), vgl. Mesmerism u s.
Magnetotherapie, behandeling door middel
van dierlijk magnetisme, of met behulp
van magneten; vgl. Metallotherapie.
Maidismus, maisvergiftiging, pellagra (zie
ald.).
Main (Fr.), hand. M. bot (stomp), „klomphand", aangeboren ontwrichting van de
duim. M. en accoucheu r, „verloskundige hand", bij tetanie, waarbij de toppen
der vingers als een bundel bij elkaar worden
gehouden (Trousseau). M. en battoir,
trommeistokkenhand, met dikke misvormde
vingers; bij acromegalie. M. en griffe,
klauwhand; na verlamming van de n. ulnaris.
M. en pince (tang), onbeweeglijk gebogen
stand van de derde tot vijfde vinger; bij
syringomyelie in het halsmerg (zie ald.).
M. en p red i cate u r, predikantenhand;
strekking in het handgewricht en het eerste
vingergewricht, bulging van het tweede en
derde vingerlid; bij verlamming van de n.
ulnaris. M. en sing e, apenhand; met de
duim in hetzelfde vlak als de vingers; bij
atrophie van de muis van de duim. M. en
trident, drietandshand, waarbij de vingers
ongeveer even lang zijn en uit elkander
staan; bij achondropiasie (zie ald.). M. Fe re
ontaardingsteken van Fe re, waarbij niet
de wijsvinger langer is dan de ringvinger,
maar omgekeerd, en ook de pink to kort
is. M. squeletti q u e, geraamtehand, zeer
sterke atrophie der handspieren. M. s u C-
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culente (sappig), zwelling van de rug
der hand; bij syringomyelie (M a ri nesco).
Maja (Turksch, gist), een ferment, gewonnen
uit schapenmaag, dat uit verschillende bacterien en gistcellen, vooral de bacillus
bulgaricus, bestaat en in melk een bijzondere
gisting verwekt en joghurt eruit doet ontstaan.
Mal (Fr. en Ital., kwaad, kwaal). M. d es
allemands (der Duitsers), syphilis. M.
a m e r i cai n, neurasthenia, ook syphilis.
M. anglais, syphilis. M. des ardents
(der brandenden), epidemische ziekte in de
middeleeuwen; waarschijniijk ergotismus
gangraenosus of erysipelas. M. d es ast u r i e s, Asturische roos, pellagra. M.
d'a venture (onverwacht), panaritium. M.
de la bale de St. Paul (bale, baai),
syphilis. M. de bassi n e (uitdampschaal),
uitslag aan de handen van arbeiders met
zijdecocons. M. de bu as (Sp. liesgezwel),
syphilis. M. d e cad e r as, (Sp. heup), paardeziekte in Zuid-West-Afrika, veroorzaakt
door trypanosoma equitum. M. cad u c (vervallend), vallende ziekte. M. de Cayenne,
= elephantiasis Arabum. M. d es c h r etiens, syphilis. M.-co e u r, = geophagie.
M. de coeu r, misselijkheid. M. de colt,
dekziekte der paarden in Noord-Afrika. M.
de C r i m é e, Krimziekte, elephantiasis. M.
curia I, syphilis. M. divin (goddelijk),
vallende ziekte. M. d'e n fa n t, 1. baringsweed!). 2. kraamvrouwkoorts. M. d'est omac des n 6g r es, geophagie. M. de
Fiume, = falcadina (zie ald.). M. f r a nc ai s, syphilis. M. de gorge, keelontsteking. M. de langu e, = glossanthrax
(zie ald.) M. de I u n e, maanblindheid. M.
de Melada of Meleda, endemische ziekte
op het eiland Melada (Adriatische zee),
voigens anderen op het eiland Meleda (eveneens Adr. zee), zie Keratosis trans-et
progrediens. M. de me r, zeeziekte. M. d e
misere, pellagra. M. de montagne,
bergziekte. M. de mo rt, M. m o rto, een
vorm van lepra met snel versterf. M. d e
Naples, syphilis. M. n o i r, miltvuurcarbunkel. M. d e Pa ris, Parijse diarrhoea. M.
du pays, heimwee. M. perforant buccal
(doorborend mondzeer, Fournier), voedingsstoornis in de mond bij tabes, waarbij
ten slotte gaten vallen in de kaakbeenderen
en het gehemelte. M. pe rfo rant d u pied,
= malum perforans pedis. M. de pied ra,
syphilis. M. de pinto, pinta (Sp., gevlekt), een in Amerika voorkomende huidziekte, met vlekken van verschillende
kleur; syn. spotted fever of Central America. M. de pis (uier), mastitis. M. p l antair e, = M. perforant du pied. M. des
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polonais, syphilis. M. de puna, = M.
des montagnes, M. d es reins (lendenen),
spit. M. du ro i, scrofulose; vgl. King's
evil. M. de rose, M. rosso, pellagra. M.
rouge de Cayenne, lepra tuberosa. M.
sac,* M. saint, vallende ziekte. M. d e
saint-Antoine, = M. des ardents. M.
de sainte Euphemie, M. du saint
homme Job, syphilis. M. saint Jean,
vallende ziekte. M. saint L az a r e, lepra.
M. saint-main, 1. schurft. 2. lepra. M.
de saint Mevuis, M. de Saint Sement,
syphilis. M. d e se pt jou rs, epidemische
trismus in Zuid-Amerika, bij kinderen van
een week. M. de Siam, gele koorts, M.
del sole (It., zon), pellagra. M. sou so c ci pita!, tuberculose der twee bovenste
halswervels, ziekte van R u s t, M. d es
Tu rcs, syphilis. M. d es v e rs (wormen),
= M. de bassine. M. v e rtebra I, werveltuberculose, ziekte van Pott. (Zie ook
Grand mal en Petit mal).
Mala (Lat.), wang.
Malabarzweer, een vorm van phagedaenismus tropicus (zie aid.).
Malaria (tigoacxxLoc, weekheid), ziekelijke belustheid ; vgl. Pica; in samenstellingen
steeds = verweking (osteomalacie, myelomalacie, enz.).
Malacomeningitis, = leptomeningitis (zie
aid.).
Malacoplikia (7rXo'c, piaat, plek), chronische
ontsteking van de urineblaas, de urineleiders
en de nierbekkens, waarbij zich gele zwerende piekken met rode randen vormen.
Maladie (Fr.), ziekte. M. a n s é r i n e (ganzenziekte), vermagering der handen bij pellagra, zodat de pezen sterk uitpuilen. M.
a p h t o n g i l a i r e (zie aphthen), mond en
klauwzeer. M. bleu e, = morbus caeruleus. M. bronzee, = morbus Addisonii. M.
bronzee hematurique des nouveau-nes,
haemoglobinurie met geelzucht, cyanose
en bloedingen bij pasgeboren kinderen; syn.
ziekte van Winckel. M. coeliaque, zie
Morbus coeliacus. M. cystique (Reclus)
(x6crnq, blaas), = fibroadenomatosis (zie
Fibromatosis) cystica (met kleine holten) in
de borstklier. Syn. Fibrocystoma mammae,
mastopathie, cystofibroma, cystadenoma
mammae. M. des chi ffo nniers (voddenrapers), hevige miltvuurbesmetting. M.
herculeenn e, vallende ziekte. M. I u n at i q u e, 1. vallende ziekte. 2. slaapwandelen.
M. d es mineu rs (mijnwerkers), = ankylostomiasis. M. noire (zwart), = melaena. M. n o u e u s e (knobbelachtig, T i 1I a u x), talrijke fibromen in de borstklier.
M. d es porche rs, ziekte der varkenshoeders, voor de mens goedaardige, voor
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de varkens kwaadaardige vorm van meningitis. Syn. Molkerei-Grippe. M. sacree, vallende ziekte. M. de s o m m e i I slaapziekte
der negers. M. tachetee (geviekt), = M.
bronzee. M. de terre, = geophagie. M.
d es ti c s, hysterie met trekkingen op de
meest verschillende piaatsen. M. des tics
convulsifs, impulsifs, zie Tic-ziekte. M.
d es trieu rs d e lame, wolsorteerdersziekte, = M. des chiffonniers.
Malagma (vadaocroc, het verweekte, het vet.•
wekende), pap.
Malaise (Fr.), gevoel van onwelzijn.
Malaria (It. mala a r i a, slechte Iucht),
tussenpozende koorts, moeraskoorts; een
door malariaparasieten veroorzaakte ziekte,
die zich meestal als febris interm ittens
voordoet, evenwel (in de Tropen) ook
als continua of remittens. Zeer kwaadaardige
vormen, vooral in de Tropen (M. t rO p I c a),
noemt men M. perniciOsa; de gevallen,
waarbij geen koorts maar wel verschijnselen
in allerlei lichaamsdelen voorkomen, heten
M. lar y at a (gemaskerd). Het Iichaamsverval
na iangdurige malaria wordt malari aca c h ex 1 e genoemd. Vgl. Febris intermittens.
Malariahaemoglobinurie,zwartwaterkoorts,
aware vorm van tropische malaria, met
haemoglobinurie (zie aid.).
Malaria-index, aantal dragers van malariaparasieten onder de bevolking.
Malariaparasieten, zie Plasmodium.
Malariatyphoied, 1. samengaan van malaria
met typhus. 2. malaria met typhus-verschijnselen.
Maliris, tot de wang (m a I a) behorend.
Malassesia furfur = microsporon furfur, zie
aid.
Malaxeren (m a I a x o, kneden), door en door
kneden (in de artsenijbereidkunde); ook:
een soort van massage.
Maliasmus (Imatocatik, naam ener ziekte der
eenhoevige dieren), kwade droes = malleus.
Malignant disease (Eng., kwaadaardige ziekte) kanker.
Maligniteit (m a I i g n i t as), kwaadaardigheid,
van een gezwel.
Malignus, kwaadaardig.
Milis (v.c700.6), = maliasmus.
Malleise, in antiformine opgeloste bacillen
van kwade droes, voor immuniteitsreacties.
Mallelnum, lymphe, door middel van kwadedroes-bacillen bereid op de wijze van
tubercuiine.
Malleolus (verkleinw. van m a I I e u s), enkel.
M. extern u s, buitenenkel, M. internu s,
binnenenkel; bijv. nw. mai leolaris.
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'Milieus (Lat., hamer), 1. hamer (gehoorbeentje); 2. kwade droes; syn. maliasmus.
M. farciminOsu s, huidmaliasmus. M.
h ti m i d u s (Lat., vochtig), neusmaliasmus.
Vgl. Melioidosis.
MalmOrto, = mal de mort.
Maltakoorts, koortsige ziekte, vooral in de
Middellandse Zee-streken voorkomende,
veroorzaakt door brucella melitensis; syn.
febris undulans.
Maltase, ferment, dat maltose (moutsuiker)
splitst.
Malthusianisme, de leer van de Engelse
predikant T h. R. Malthus (1766-1834),
dat de bevolking de neiging heeft, zich
volgens een meetkundige reeks te vermenigvuldigen, terwiji de levensmiddelen slechts
volgens een rekenkundige reeks toenemen;
dit zou een beperking der vruchtbaarheid
noodzakelijk maken, hetgeen het n e omalthusianisme zoekt te bereiken door
bij de geslachtsgemeenschap de niet gewenste bevruchting kunstmatig te voorkomen.
Milum (Lt.), kwaal; vgl. Mal, Maladie. M.
Cotunni, = ischias. M. caotae senile,
siepende ontsteking van het heupgewricht
op gevorderde leeftijd, waardoor dit misvormd wordt. M. perforans pedi s, verzwering van de voetzool bij tabes, syringomyelie, aicoholneuritis, diabetes, waardoor
zelfs de gewrichten en beenderen kunnen
worden verwoest. M. Potti (naar Percival Pott's beschrijving in 1776), tuberculeuse ontsteking van wervellichamen, met
spitse bochel; soms ook syphilitisch van
oorsprong; zie Spondylitis gummosa. M.
senile (Lat., ouderdomskwaal), = arthritis
deformans. M. vertebrate suboccipitale, = mal sousoccipital.
Mamflla (verkleinw. van m a m m a), borsttepel; bijv. nw. mam i liar's.
Mamillaire lijn, tepellijn; een lijn, die van
boven naar beneden midden door de tepel
wordt getrokken op de opperviakte van
de borstkas.
Mamillaire reflex (0. Rosen bach), stijf
worden van de borsttepel, als de tepelhof
wordt geprikkeld.
Mamma (Lat., kinderlijke benaming der
moeder), vrouwelijke borstklier; bijv. nw.
m a m m a r i u s, bijv. arteria mammaria. M.
succenturiata, overtollige borstklier.
M. virili s, mannelijke borstklier.
Mammafugale reflexen, reflexen, opgewekt
door prikkeling van de tepel, bestaand
in secretie van de vulva, erectie van de
clitoris en samentrekkingen van de baarmoeder; het omgekeerde (genito-mammaire
reflexen) bestaat waarschijnlijk niet.
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Mammogeen, een hormoon uit de voorkwab
der hypophyse, dat invloed heeft op de ontwikkeling der mammae.
Manchette (Fr., mouwtje), in de heelkunde,
cirkelvormige huidlap ter bedekking van
een amputatiestomp; in de geneeskunde,
toestel gebruikt bij het bepalen van de
bloedsdruk.
Mandibula (m a n d o, kauwen), onderkaaksbeen, kinnebak.
Mandibulaire reflex, clonische bewegingen
van de onderkaak bij een slag op de kin
in benedenwaartse richting.
Mandibularis, tot de onderkaak behorend;
(os)mandibu la r e, in de vergelijkende
ontleedkunde het deal van de kraakbenige
kieuwboog, dat aan de onderkaak beantwoordt.
Mandrijn (m and ri n, Fr., de houten cylinder, waarover patronen worden gevormd;
de spil der houtdraaiers), de metalen draad,
die in elastische catheters of sondes wordt
gestoken om deze in hun vorm te houden,
of waarmede men catheters of canules
reinigt of vrij van roest houdt.
Manege-beweging (m an eg e, Fr. rijschool),
gedwongen beweging in een kring bij sommige hersenziekten.
Mania (tocvLot), razernij, geestesziekte met
opwinding. In samenstellingen (cieptomanie,
nymphomanie) is de betekenis: aandrift,
ziekelijke zucht tot een of andere handeling ;
hiertoe behoort: M. puerperali s, krankzinnigheid in het kraambed ; M. sine
deliri o, onweerstaanbare ziekelijke aandriften zonder waanvoorstellingen. M.
transitoria (transitorius, voorbijgaand), hevige, kortstondige razernij, die
soms slechts enkele uren of dagen duurt;
vooral bij soldaten.
Maniacaal, in een toestand van mania verkerend.
Manfacus, lijder aan mania.
ManicOmium (1,tocvmov.dov), gesticht voor
krankzinnigen.
Manifest (m an i fest u s, met de hand te
grijpen, duidelijk), zonder bijzondere maatregelen te herkennen, bijv. hypermetropie,
strabismus; tegenstelling: latent (zie aid.).
Mani Itivium (m a n u s, hand; I u o, wassen),
hand bad.
Manipulatie (m an i p u lati o, Lat.), handgreep.
Manipulus (m an us, hand; p leo, vullen),
een handvol (in de artsenijbereidkunde).
Manisch-depressieve krankzinnigheid
(K raepeli n), vormen van krankzinnigheid,
waarbij tijdperken van opgewektheid met
tijdperken van gedruktheid afwisselen; vgl.
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Periodieke en Circulaire krankzinnigheid.
Mannequin (Fr.), = phantoom; zie ald.
Manselnia stegomyia, een mug, die vroeger
werd verdacht, de siaapziekte over to brengen op de mens.
Mantibrium (Lat., handvat). M. mine i,
handvat van de hamer (gehoorbeentje).
M. stern i, het bovenste deel van het
borstbeen.
Manus (Lat.), hand. M. v a l g a, subluxatie
van M ad el u ng, zie Aanhangsel. M. vara,
klomphand; syn. main-bot, talipomanus.
Manustupratio, = masturbatio, zie aid.
Marintisch (bijv. nw. van m a r a s m u s), veroorzaakt door vervai van krachten; vgl.
Thromboses
Marismus (tocpocalik, verwelking), vervai
van krachten. M. senilis (bijv. nw. van
se n e x, grijsaard), ouderdomsverzwakking.
MargaritOma, margaroide (m a r g a r i t a,
parel), parelgezwel; vgl. Cholesteatoma.
Marginaal (margo, rand), zich op de rand
bevindend. Marginale cel len, ganglioncellen der zona spongiosa van het ruggemerg.
Marginatus, tot de rand behorend; bij huidziekten vaak: gerand.
Marginoplastiek (barbarisme van marg o,
rand en nAciaaco, vormen), piastische operatie aan de rand van het ooglid.
Margo (Lat.), rand. M. ac LI t us (Lat., scherp),
scherpe benedenrand van de lever. M.
crenitus lienis, (Lat., crena, kam), de
scherpe rand van de milt. M. fal cifOrm is
(fa lx, sikkel), sikkeivormige zijrand van de
fossa ovaiis. M. i n cisa I i s (i n cisio, insnijding), de rand, waarin de opstaande kroonvlakken der frondelementen (zie aid.) elkaar
raken. M. o bt us us (Lat., stomp), stompe
bovenrand van de lever. M. occtl it us
unguis (occultus, verborgen; unguis
nagel), nageiwortel; vgl. Radix unguis. M.
pa 1peb ri I is, rand van het ooglid. M.
vocil is (vox, stem), stemrand; scherpe
binnenrand van de stembanden, wier trillingen de stem voortbrengen.
Mariscae (Lat., een soort vijgen), = condylomata acuminata (zie aid.) weike vroeger
ficus, bij Hippocrates a5xov, werden
genoemd. Ook ingedroogde aambeien.
Marmerbeenziekte, Marmorknochenkrankheit (D.), verdichting der beenderen,
met anaemie, vergrote lever en milt, druk op
de hersenzenuwen met atrophie van de
N. opticus, nystagmus, hydrocephalus, necrose van de kaak.
Marschenfieber (D., M a rs c h, moerassige
streek nabij de zee), moeraskoorts, malaria.
Marschfraktur (D., marcheerbreuk), breuk
van middelvoetsbeenderen bij zware marsen.
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Marsupialisitie (m a rs Cipiu m, buidel), vorming van een buidel door aanhechting van
de randen ener cyste, bijv. van de eierstok,
aan de randen der buikwond, indien de
cyste niet kan worden verwijderd (Clay,
Pêan, Spencer Wells).
Martialia (nl. remedia; van Mars, vroegere
benaming van ijzer), ijzer bevattende geneesmiddelen.
Maschaliatrie (tiocaxdayi, okselholte; twrpeta,
het genezen), inwrijving van geneesmiddelen
in de okselholte ter wille van de gemakkelijke resorptie (Fo rg et).
Masculinisitie (m a s c u lin u s, mannelijk),
het doen verkrijgen (of weer opwekken)
van mannelijke geslachtskenmerken door het
enten van een zaadbal.
Masculinismus, mannelijke aard van vrouwen.
MasculincivoblastOma, zie Luteinoma.
Masdasnan (Indisch?), een als Boedistisch
aangekondigde wijze van behandeling, bestaand in een bepaalde voedingswijze, ademhalingsgymnastiek, enz.
Maskering, schijnbare genezing van mastoiditis: droog oor, normaal trommelvlies.
Maskeringsmethode in de oorheelkunde:
men gaat de invloed na van een toon op de
waarneembaarheid van een gelijktijdige
tweede toon.
Masochisme (naar de schrijver Sacher
M asoch), afwijking van de geslachtszin,
waarbij de lijder bevrediging vindt als hij
door de vrouw wordt mishandeld (V.
K rafft-E b i n g); vgl. Algolagnie.
Masque ecchymotique (Fr., vgl. Ecchymosis), rode en blauwe verkleuring van het
gelaat door bloeduitstortingen bij kneuzing
van de borstkas.
Massa (Lat.), opeenhoping. M. adipOsa
p a ra re n il is, vetweefsel in de omgeving
der nier onder de fascia subperitonealis.
M. i ntermed i a, grijze commissura (zie
aid.) tussen de binnenvlakten der beide
thalami optici. Massae lateriles atlint' s, de gedeelten van de atlas, die
tussen de beide bogen liggen en waarop
het achterhoofdsbeen rust. M a s s a e I a t eriles ossis sacri, de zijgedeelten van
het heiligbeen. M. ossis ethmoidalis, =
labyrinthus ethmoidalis. M. p raeco mm issu rills, = septum pellucidum (zie
ald.).
Massage (Fr., van Lat. m ass o, kneden), het
strijken, kneden, wrijven van zieke lichaamsdelen; onderscheiden in effleu rage (oppervlakkig bestrijken), massage a friction (krachtig wrijven), pet rissag e,
stevig kneden, t a p o t e m e n t, bekloppen
met tik-, klap-, hak- of stompbewegingen,
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vibration, trillende bewegingen met de
masserende hand of met instrumenten.
Massai-ziekte, ziekte onder de Oost-Afrikaanse negers.
Masse hibernate (Fr., van het Lat. hi be rn u s, op de winter betrekking hebbend)
opeenhoping van bruin vetweefsel, welke
het winterslaaporgaan der wintersiapers
vormt; vgl. Glandula interscapularis.
Masseter (misschien van tetccao'cotetca, kauwen),
zie Musculus. M.-reflex, = mandibulaire
reflex.
Massetericus, zie Nervus.
Massotherapie (Fr.), massage.
Mastalgie, = mastodynie.
Masticitio (Lat.), het kauwen; ook: tandenknarsen.
MasticatOrius, masticalis (Lat.), op kauwen
betrekking hebbend; vgl. Nervus; m ast icato r i a (nl. remedia), kauwmiddelen.
Mastitis (icarc6c, de vrouwelijke borst, de
tepel), ontsteking der borstklier. M. p u e rpe ri I is, ontsteking der zogende borstklier. M. inte rstitialis, mastitis, die met
schrompeling der klier eindigt. M. neon atoru m, ontsteking der borstklier bij pasgeboren kinderen. M. c h rs:5 n i c a, zie Mastopathia cystica.
Mastixreactie, (E manue I, J a co bsthal en
Kaf k a), een eiwitrijke liquor cerebrospinalis
(bij cerebro-spinale syphilis) wordt uitgevlokt door een alcoholisch-waterige oplossing van Mastix.
Mastodynie (686v1, pijn), neuralgie der borstklier (2e—be tussenribszenuw); syn. irritable
breast.
Mastoides, op de tepel gelijkend; vgl. Processus; deze processus wordt vaak verkeerdelijk „mastoied" genoemd.
Mastoideus, 1. = mastoides; 2. behorende
tot de processus mastoides.
Mastoiditis, ontsteking van het tepelvormig
uitsteeksel van het rotsbeen; syn. perk
ostitis of ostitis mastoidea. Bij M. v a n
Bezold breekt het absces aan de punt
van het tepelvormig uitsteeksel naar beneden door.
Mastomenie (tripec, maandstonden), maandstondenbloeding uit de borsten.
Mastopithia cystica (rca0.6c, aandoening),
cystadenoma van de zogklier. Syn. Adenosis.
Zie Maladie cystique en R e c I u s, Aanhangsel.
Mastopexie (re/Peg, bevestiging), vasthechting van de borstklier.
MastoptOse (rniiicnc, het vallen), hangende
borst.
Mastorrhagie (vgl. Haemorrhagie), bloeding
uit de borstklier.
Mastotomie (S chwartze), operatief openen

Maxilloturbinale

van het tepelvormig uitsteeksel; syn. anthrotomie.
Masturbatio (misschien verbasterd van m an u
st u p ro, verkrachten door de hand), onnatuurlijke bevrediging van de geslachtsdrift
door middel van de hand; syn. onanie.
Mastzellen (E hrlic h) (D.), mestcellen; grote
leucocyten met talrijke basophiele (zie aid.)
korrels.
Matagelap (Mal.), in een aanval van razernij
verkerend.
Materia medica (Lat., geneeskundige stof),
de geneesmiddelen en de kennis hunner
aanwending. M. peccans (Lat., zondigende
stof), de (veronderstelde) ziektestof, nl. de
stof, die de ziekte veroorzaakt.
Materialismus, wijsgerig stelsel, dat, in
tegenstelling met het dualisme en het
spiritualisme, alleen de stof, niet de geest
als werkelijkheid erkent. Gewaarwording en
bewustzijn zijn in dit stelsel verrichtingen
der hersenen en oorspronkelijke eigenschappen van alle materie. In het ps ychophysisch M. is het geestelijk gebeuren
een verschijnsel, dat het stoffelijk gebeuren
begeleidt.
Materie (m ate r i a, alles, waaruit iets ontstaat of is ontstaan), moeder- of oerstof;
bij het yolk ook: ziektestof, etter.
Maternite (Fr.), eig. moederlijkheid; kraaminrichting.
Materniteitstetanie (m at e r n u s, moederlijk) tetanie (zie ald.) bij zwangere, barende,
zogende vrouwen.
Matite (Fr.), matheid, dofheid (van geluid);
een plek op de borstkas, waar het percussiegeluid dof klinkt. Bevindt zich daarboven
en daaronder een helder klinkend gedeelte,
dan spreekt men van M. suspendu e,
„hangende" dofheid; vgl. Sonorus.
Matrix (Lat., nnoeder, baarmoeder, oorsprong)
de plaats, waarin lets ontstaat. M. unguis,
nagelbed.
Mattoide (It., m atto, onnozel), half-waanzinnige (Lom broso).
Matula (Lat.), waterpot; zie Tenesmi ad matulam.
Maturitio (Lat.), het „rijp" worden (van een
absces of een staar).
Mattiritas (Lat.), rijpheid. M. praecox, ontijdige rijpheid, vroegrijpheid; in 't bijzonder van de geslachtsdelen.
Mausergewebe, (D. mausern, ruien), weefsel
met veel celdeling.
Maxilla (verkleinw. van m a I a, wang), bovenkaak. M. inferior, onderkaak.
Maxillaris, tot de kaken behorend; vgl.
Arteria.
Maxilloturbinale (sc. os), de onderste neusschelp.
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Maximale dosis (m ax i m u s, de grootste), de
grootste gift, die volgens de pharmacopoea
per keer of per etmaal van een sterkwerkend
geneesmiddel mag worden gegeven, tenzij
het voorschrift van de geneesheer een teken
(!) bevat, dat aanduidt, dat de overschrijding
der max. dosis bedoeld is.
Maximumthermometer, thermometer, die
de hoogste stand aangeeft, welke hij heeft
bereikt.
M.D.S. (op recepten), misce, da, signa (vermeng, geef of en schrijf er op), of detur,
signetur (worde afgegeven en voorzien van
het opschrift).
M.E., Mach e-eenheid (zie Aanhangsel).
Meatotomie (m eat u s, doorgang), splijting
van de mond der urinebuis, door middel
van de meatotoom.
Meatus (Lat.), doorgang. M. a c CI sticus
ext. i n t., uitwendige, inwendige gehoorgang. M. auditOri us = M. acusticus. M.
nasi, neusgang. M. n asop ha ring eus,
neuskeelgang ; loodrecht lopende gang tussen de achterste uiteinden van de middeiste en onderste neusschelp enerzijds,
en de uitgang der tuba Eustachii anderzijds. M. u r i n a r i u s, mond van de urinebuis.
Mechanismus, een naar wetten bepaald stelsel
van bewegingen of gebeurtenissen; ook een
toestel waaraan en waardoor deze bewegingen plaats hebben.
Mechanistisch, heet een wereldbeschouwing,
welke de natuur beschouwt als een mechanisme, waarin alles naar de wetten der
causaliteit geschiedt.
Mechanodiagnostiek (t.t .raocv4), werktuig),
diagnostiek (zie aid.) met behuip van massage en gymnastiek (B u m).
Mechanogram, kromme opgeschreven door
bewegingen van spieren of door de poss.
Mechanotherapie, behandeling van ziekten
door middel van massage, gymnastiek en
werktuigen; vgl. Medicomechanisch, Orthopaedie.
Meche (Fr., lampepit, lont), „wiek", een
bundel wollen draden, die men vroeger
in een wond bracht om deze open te houden.
Mecographie (1.61xoc, lengte), graphisch onderzoek betreffende de wetten, waaraan
de groei, de grootte en het gewicht van de
mens onderworpen zijn.
Meconismus (whxcav, maandbol), chronische
vergiftiging met opium.
MecOnium, 1. opium. 2. (misschien wegens
de geiijkenis op maansap), kindspek, d.i. de
eerste groenachtig zwarte ontlasting van
het pasgeboren kind, of de inhoud van de
darm der ongeboren vrucht.
Medecine vibratoire (Fr.), trillingsgenees-
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kunst, behandeling van zenuwziekten, bijv.
paralysis agitans, door het lichaam in schudding te brengen; bijv. door de lijder in een
trein te laten rijden, of door hem op een
trillende stoel te zetten of door middel
van andere toestellen (V igouroux, Gilles
de la Tourette, Charcot).
Media, 1. yr. van mediu s, de middeiste; sc.
tunica; de middeiste laag van de wand der
slagaderen, die uit giadde spiervezeis, en in
de grotere slagaderen uit elastisch weefsel
bestaat; vgl. Adventitia, Intima; 2. meerv.
van m é d i u m, tussenstof; de doorschijnende
lichamen of stoffen door welke het licht in
het oog het netviies bereikt, ni. het hoornvlies, het waterachtig vocht, de lens en het
glasachtig lichaam.
Mediaal, dichter bij het mediane vlak (zie
aid.) gelegen; vgl. Lateraal, Mediaanwaarts,
lntermedius.
Mediaan, in de middellijn van het lichaam
gelegen. M. v I a k, het vlak, dat het lichaam
in een linker- en rechterhelft verdeelt.
M e d i a n e I ij n, waarin dit vlak de oppervlakte van het lichaam snijdt. M. waarts,
in de richting van dit vlak lopend of liggend;
vgl. Mediaal en Mediad.
Mediad (Amerikaans-Latijns fantasiewoord), =
mediaanwaarts.
Mediana (sc. vena), zie Vena.
Median bar (Eng., hindernis in het midden),
de vergrote middenkwab van de voorstaanderklier.
Medianus (sc. nervus), zie Nervus. M. v e rs c h ij n s e I, zie Tetanie.
Mediastinaal, mediastinalis, in het mediastinum (zie aid.) liggend ; zie Arteria, Vena.
Mediastinalwandern (D., wandern, zwerven),
Mediastinalschnellen (D., schnellen, opveren), afwijken of plotseling afwijken van
het mediastinum naar de zijde, waar zich
vernauwingen bevinden van de bronchi
(L e n k).
Mediastinitis, ontsteking van het mediastinale bindweefsel.
Mediastinopericarditis, gelijktijdige ontsteking van het mediastinum en het hartezakje. M. callOsa (callosus, eeltachtig),
verandering van het hartezakje en het
mediastinum in een littekenachtige massa
(K ussmau I); syn. ziekte van Hutinel.
Mediastinotomie, operatieve opening van
het hartezakje.
Mediastinum (afleiding onzeker; volgens
Hyrt I: in het midden uitgespannen),
1. het middenvlies (pleura mediastinalis),
de longbekleding in het middenvlak; 2.
de ruimte tussen deze beide pleurae (spatium mediastinale). M. testis, bindweefselmassa aan de achterrand van de zaadbai,
20
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waarin zich de septula testis verenigen; vgl.
corpus Highmori.
Medicamentum (Lat.), geneesmiddel; syn.
pharmakon.
Medicaster, kwakzalver.
Medicitie (m e d i o, genezen), geneeswijze.
Medicina (Lat.), = ars medica, geneeskunde.
M. fo rensis (Lat., tot het forum, de gerechtsplaats behorend), gerechtelijke geneeskunde.
Medicinaal (m edicin a, geneeskunst of geneesmiddel) gewicht, het vroegere gewicht, waarmede geneesmiddelen werden
afgewogen.
Medicomechanische toestellen, toestellen
voor geneeskundige gymnastiek; zie Mechanotherapie.
Medicus (Lat.), arts.
Medina-worm, zie Dracunculus medinensis.
Medio-claviculaire Iijn, een Iijn, evenwijdig
aan de mediaanlijn, gaande door het midden van het sleutelbeen.
MedionecrOsis idiopithica aortae, plaatselijke necroses (zie ald.) in de tunica media
der aorta, waardoor aneurysma dissecans
(zie aid.) ontstaat.
Mediopubesreflex, een slag op de symphysis
pubis verwekt samentrekking der buikspieren en der Mm. adductores femoris
(Guillain).
Medizinalpraktikant (D.), jonge arts, die volgens de Duitse wet na het verkrijgen van
zijn diploma nog een „practisch jaar" in
ziekenhuizen moet doorbrengen, v6Ordat
hij zich mag vestigen.
Medulla (Lat.), merg. M. oblongata (Lat.),
het verlengde merg. M. Ossi u m (Lat.),
beenmerg. M. spinilis (spina, doorn,
ruggegraat), ruggemerg; syn. Myelum.
Medullair, tot het merg behorend, op merg
gelijkend. Medullaire anaesthesie,
verdoving; vgl. Lumbale anaesthesie. M.
au to m at is m e, automatisme (zie ald.) van
het ruggemerg. Med u I lai re kan ker, vgl.
Carcinoma medullare. Med ullai re gleuf
in de lengte van de achterzijde van de eerste
aanleg voor het ruggemerg, de medullaire
p I aat bij het embryo. Wordt deze gleuf
dieper, dan ontstaan aan weerszijden de
m e d u I laire w a l l e n (Medullarwiilste D.),
die, tot elkander groeiende, de m e d u I l a i re
b u i s vormen, waaruit zich ruggemerg en
hersenen vormen.
MedulloblastOma, giiobiastoma (zie aid.) in
het ruggemerg.
Megacaryociften(tiercq, groot; xcipuov, kern;
x6Toc, cel), grote cellen met talrijke kernen
of met een zeer grote gelobde kern; in het
beenmerg en myeioiede weefsels (zie ald.).
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MegacaryocytOse, vermeerdering der megacaryocyten. Syn. ziekte van Emile We i I.
MegacOlon congenitum (tLiyocc, groot;
x(7)Aov, karteldarm ; co n g e n i t u s, aangeboren), aangeboren vergroting van de karteldarm; syn. ziekte van H i rschsprun g.
Syn. DolichocOlon (zie ald.). MegalocOlon
idiopithicum.
Megactstis (x6a-L-E.c, biaas), aangeboren vergroting van de biaas.
Megalerythema epidemicum (1/ey&Xou, gen.
van viyocc, groot), zie Erythema infectiosum
(Plachte).
Megaloblasten (E hrlic h), zeer grote erythroblasten (zie ald.), vooral bij pernicieuse
anaemie.
Megalocaryociten, grote caryocyten (zie
aid.).
Megalocephalie, abnormale vergroting van
de schedel, met vergrote hersenmassa, ter
onderscheiding van hydrocephalus; vgl. Macrocephaiie.
MegalocOrnea, = keratoglobus.
Megalociften, zeer grote erythrocyten bij het
embryo en bij ziekten, vooral pernicieuse
anaemie. Megalocytaire anaemie, zie
Achrestisch.
Megalodactylie, = macrodactylie.
Megalogastrie (E w a I d), maagvergroting
zonder stoornis in de verrichting.
Megalomanie, grootheidswaanzin.
Megalophthalmos, = buphthalmos.
Megalopsie, = macropsie.
Megalosplanchnie, 1. abnormale grootte der
buikingewanden. 2. abnormaal grote buik
in verhouding tot de borstkas.
Megalosplenie, splenomegalie.
Megaloureter, zeer wijde ureter.
Megistoma entericum (G rass i), vroegere
naam voor Giardia intestinaiis.
Mehlnahrschaden (D.), stofwisselingsziekte
door eenzijdige voeding van zuigelingen
met meet; vgl. Milchnahrschaden.
Meiocardie (µeicov, kleiner), het kleinste
normale voiumen van het hart, op het einde
der kamersystole (C e r a d i n i); tegenst.:
auxocardie.
MeioncOsis (Oyxoc, zwelling), verlaging van
de turgor (zie ald.) van de weefsels door
geneesmiddelen, ais calomel, novarusol,
schildklier; vgl. Auxoncosis.
Meiopragie (npecrao, doen), verminderde
verrichting.
Meiosis, = miosis (zie ald.).
Meiosphygmie (0. Rosen b a c h), geringer
aantal polsslagen dan samentrekkingen van
het hart; vgl. Hemisphygmie.
Meiostagminereactie (peicov, kleiner; arra y11,a, droppel) (M. As co I i), berust hierop,
dat bij het samenkomen van antigeen en anti-
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serum (zie aid.) de opperviaktespanning
verandert; de uit een fijne buis vioeiende
droppeis der vioeistof worden kieiner en
het aantal druppeis van een bepaaide hoeveeiheid vioeistof wordt groter, hetgeen
met de stalagmometer kan worden geteid.
Meissel-Fraktur (M eisse I, D., beitel), een
breuk van het kopje van het spaakbeen,
waarbij een stukje daarvan door de onderste gewrichtsvlakte van het opperarmbeen
ais het ware wordt afgebeiteid.
Meliena (116Aoct,va, sc. voikrog, zwarte ziekte
(H ippocr at es); het zwarte maag bioed
werd nl. voor gal aangezien), bloedbraking,
bloedontlasting in een zwarte massa, braking
of ontiasting van door het maagzuur veranderd bioed uit de maag. M. neon atO ru m,
bioedingen bij pasgeboren kinderen uit
zweren in de maag en het darmkanaal (M.
id i opit h i ca) of capillaire bloedingen in
samenhang met algemene ziekten of sepsis;
syn. apoplexia intestinaiis neonatorum. Is
het ontiaste bioed siechts ingeslikt bioed,
dan spreekt men van M. sp6ria (onechte),
in tegenstelling met M. vera (ware).
Melagra (116Xoc, lid; cYcypcc, kiem, val), pijn in
de ledematen, bijv. M. part urientiu m,
bij barende vrouwen.
Melilgia (&O■yog, pijn), pijn in de ledematen.
Melanaemie (ailla, bioed), afzetting van
zwart pigment (melanine, zie aid.) in de
milt en andere organen bij malaria en
sommige vergiftigingen.
Melancholia (v.aocyxoALoc), zwartgalligheid,
zwaarmoedigheid; een vorm van krankzinnigheid met droevige en schrikwekkende
gedachten en waanvoorstellingen. M. activa s. a g itan s (Lat., bewegend), s. ag 'tat a (Lat., bewogen), melancholie met
lichamelijke onrust door de angst. M.
anxia (a nxiu s, angstig), M. die door
angsttoestanden gekenmerkt is. M. att On ita (attonitus, door de donder getroffen) of M. cu m st u pO re (stupor melancholicus), M. met een verschrikkelijke
waanvoorstelling, die de zieke beheerst,
zodat hij in een cataieptische toestand
(zie aid.) verkeert. M. errabUnda (Lat.,
zwervend), M., waarbij de zieke rondzwerft. M. hypochondriaca, M., waarbij de waandenkbeelden op ziekten betrekking hebben. M. m e t a m o r p h 6 s e o s
(tLes-ccithpcpwatc, vormverandering), de waan
dat men zijn eigen persoonlijkheid heeft
verloren en een Bier, een stof of een voorwerp is. M. misanthrOpica (ii.taio.),
haten; O'cvapo)noc, mens), M. gekenmerkt
door mensenhaat. M. pe rsecutiOnis, M.
met vervolgingswaanzin. M. religi Os a,
M. met bij voorkeur voorstellingen op

Melan6sis

godsdienstig gebied, wegens vermeende of
vroeger begane zonden, enz. Zie ook Vitale
M.
Melanicterus, vgl. lcterus niger.
MelanidrOsis, afscheiding van donker gekleurd zweet.
Melanine, bruine of zwarte korreltjes, afkomstig van het eiwit der cellen, die normaal in de huid, de haren en de ogen voorkomen, verder in moedervlekken en bepaalde gezwellen (melanomen, zie aid.).
Doen soms een melanin e-zoo m ontstaan
aan het tandviees. identiek met adrenaline.
Melanoblisten, vgl. Chromatophoren.
MelanoblastOma, = melanoma.
MelanocarcinOma, kanker met pigmentvorming.
Melanodermie (8epti.cc, huid), huidziekte met
vorming van grote, zwarte viekken naast
veretterende acnepuisten; meestal door
klederluizen veroorzaakt (M. e pediculis).
MelanOdontie (O8o6c, genit. 686wro5, tand),
caries met zwarte verkieuring der melktanden.
Melanogeen, de stof, waaruit zich door oxydatie melanine (zie aid.) vormt.
Melanokeratide (v.eXcec, genit. [Lactvoc,
zwart, xipocc, hoorn), een zwart eiwit in
het haar, dat tezamen met leucokeratide (zie
aid.) de kieur van het haar bepaait. Vgl.
Rhodokeratide.
Melanoleukaemie, leukaemie (zie aid.), waarbij zich in de leucocyten donker pigment
vormt.
Melanoma, alle vormen van gezwellen, waarin
zich pigment vormt. M. s u b u n g u ale (u ng u i s, nagel), dat zich onder een nagel ontwikkelt; syn. panaritium van Hutchinson.
Melanopathie, = melasma (zie aid.).
MelanophOren (cpepco, dragen), cellen met
zwart pigment.
MelanopheirenhormOon, het hormoon in
de achterste en middenkwab der hypophysis
bij amphibian, weike de pigmentatie der
huid teweeg brengt. Hetzelfde hormoon
komt bij de hogere dieren voor, doch schijnt
bij progressieve paralyse en ievercirrhose
to ontbreken.
MelanosarcOma, zeer kwaadaardig sarcomateus gezwel, voortkomend uit melanoblasten.
Melancisis, 1. uitgebreide donkere kieuring
der huid (syn. melasma, melanoderma),
der longen, enz.; is de zwarte kieuring der
long niet door pigment, maar door kolenstof veroorzaakt, dan wordt dit m e Ian os is
spüri a, onechte M. genoemd. 2. dyscrasie
(zie aid.), die tot de vorming van melanomen aanleiding geeft. M. co I i, bruine tot
zwarte verkieuring van het siijmviies van

Melanurie

- 308 —

de dikke darm door afzetting van melanine
(zie aid.) of door langdurig gebruik van
laxantia (b.v. cascara). M. I e nt i cu Idris
progressiva (Pick), = xeroderma pigmentosum (zie aid.).
Melanurie (oi5pov, urine), afscheiding van
urine, die melanine of beter melanogeen bevat, dat door oxydatie zwart words.
Melasicterus, = icterus melas.
Mellisma (tilacy.oc), verspreide zwarte viekken op de huid, door overmatige ophoping
van normaal pigment; syn. pannus melaneus,
nigrities cutis, pityriasis nigra. M. s u p rare n a le, vgl. Morbus Addisoni. M. ute rin u m, vgl. Chloasma uterinum.
Meliceris (ticAc.x-ipiq, honingraat), cyste met
dikvloeibare, honing- of siijmachtige inhoud,
bijv. oude ganglia (peesknopen).
-melie, -melus (th)oc, lid) (als uitgang), betrekking hebbende op ledematen.
Melioideosis, een veelal dodelijke ziekte in
Achter-Indie, die door knaagdieren (ratten)
words overgebracht en als besmettelijke
ziekte is ontdekt door Whitmore in 1911;
verwekker bacterium Whitmori. Syn. pseudomalleus (vgl. Malleus).
Melitagra (vAXL, honing; aypcc klem, val),
1. = crusta lactea; 2. melagra.
Melithaemie (pat, honing; cdticc, bloed) =
glykaemie.
MelitoptSfalismus (7776caov, speeksel), afscheiding van suikerhoudend speeksel.
Melkerknoten (D.), pokachtige puisten op de
handen van melkers.
Melkerschwielen (D., melkerknobbels), eeltknobbels aan de strekzijde der duimen bij
boeren in Zwitserland, waar men bij het
meiken de strekzijde tegen de uier houdt.
Syn. Tylositas symmetrica pollicis.
Melliturie (mei, honing), = glycosurie.
Meleimelus (vaoc, lid; lid op een lid), aangeboren misvorming, waarbij kleine ledematen als 't ware op de eigenlijke ledematen geplant zijn (G. St. H i I ai re).
Meloplastiek (trilAov, wang; rcXccaTtx1) sc.
-c6xv.)1, vormkunst), herstel van ontbrekende
gedeelten der wangen door plastische operatie.
Melorheosteisis (1).6Xog, lid; (56co, voortlopen;
OaTiov, been); achtereenvolgend ontstaande
verhardingen in de compacta (zie aid.) der
beenderen van een lid (Le r i en Joan n i,
1922); syn. Osteosis eburnicans monomelica.
MelOschisis (azEat.c, spiijting), aangeboren
spleet van de wang, van de bovenlip naar
de ooghoek lopend.
Membrana (Lat.), vlies. M. aponeurOtic a,
= aponeurosis. M. atlinto-epistrOphica ant., post., tussen atlas en epistropheus.
Membrinae atlinto-occipitiles, ve-
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zelachtige vliezen tussen de voorste en
achterste boog van de atlas en de voorste
en achterste rand van het grote achterhoofdsgat. M. basins, grondviies, dun
vliesje, waarop in klieren de epitheliumcellen rusten. M. basi lari s, viies, dat de
bodem van de ductus cochlearis vormt. M.
capsu la ri s, vaatnet aan de achterzijde
van de foetale lens. M. caps u lo-pu pi lla r i s, vaatnet aan de voorzijde van de
foetale lens. M. Descemetii s. Demoursi, = lamina elastica posterior corneae (zie
aid.). M. e b o r i s (e b u r, ivoor), vgl. Odontoblastenlaag. M. elastica lar3'7ngis, =
conus elasticus (zie aid.) + membrana
quadrangularis (zie aid.). M. fenestrate
(Lat., gevensterd), de tunica elastica interna
der slagaderen, waarin zich openingen bevinden. M. flicci d a (Lat., slap), het bovenste, niet strak gespannen gedeelte van het
trommelvlies; syn. vlies van S h ra pnel I.
M. g I i Osa van Held, uiterst dun viies, dat
binnen in het centrale zenuwstelsel de nerveuse elementen scheidt van de mesodermale; een product der gliacellen. Syn.
Gliaschirm (D.). M. g ran u lOsa, korrelig
vlies; de lagen follikelcellen van de rijpe
follikel van De Graaf. M. h yaloid ea
(5ccAog, glas) = 1. M. basalis; 2. het omhulsel
van het glasachtig lichaam. M. hyo-t hyreo id ea, bindweefselvlies tussen de bovenrand van het schildkraakbeen en de onderviakte van het tong been. M. i nte rcissea
ante b rich i i, cru ris, band tussen spaakbeen en ellepijp en tussen kuit- en scheenbeen. M. ligamentOsa Weitbrechti,
= M. tectoria (1). M. I i m i t a n s, viies dat
rondom het centrale zenuwstelsel ligt en
dit scheidt van de arachnoideale ruimte.
M. I im itans ext., i nt., in het netviies,
resp. tussen de staafjes- en kegellaag en de
uitwendige korrellaag en tussen het netvlies
en het glasachtig lichaam. M. I im itans
irid is, begrenzend vlies van het regenboogvlies, op de achtervlakte van het
stratum pigmenti. M. limitans olfactOria, viies op de oppervlakte van het
reukepithelium; syn. membraan van B r u n n.
M. n i c t i t a n s (nictito, schommelen, waggelen; n icto wenken, knippen met het
oog), het derde ooglid, dat bij verschillende
dieren, vooral vogels, voorkomt en zich
dwars over het oog kan uitspreiden; het
overblijfsel bij de mens is de plica semiiunaris conjunctivae; syn. paipebra tertia. M.
°btu ratOria, verstoppend viies, dat het
verstopte gat van het heupbeen bijna geheel
afsluit. M. orbitalis, oogkuiiviies, dat de
fissura orbitalis inferior bedekt. M. orbit opalpebrilis musculcSsa, het uit giadde
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spiervezels bestaande vlies, dat het voorste
deel van de oogbol omgeeft en in de oogleden
uitstraalt. M. pericapsu la ris, vlies aan
de achterzijde van de lenskapsel waaraan
zich de zonula ciliaris vasthecht. Pe nit ro p h e M., het vlies dat de bloedmassa
omhult, die het insect in zijn maag heeft
gezogen. M. phar)'Tngobasilaris, =
fascia pharyngo-basilaris. M. pit u i ta r i a
(pit u ita, slijm), het neusslijmvlies; syn.
membraan van Schneider. M. propria,
vgl. Tunica propria. M. pupil lir i s, vaatnet
aan de pupillaire vlakte der foetale lens.
M. pupilliris persistens, overblijfsel
daarvan bij de geboren mens. M. q u ad rang u I a r i s, vierhoekig vlies, elastische
vezels in het strottenhoofd tussen plica
aryepiglottica en plica ventricularis; vgl. M.
elastica laryngis. M. Reissne ri, vlies in
het slakkenhuis van het binnenoor, dat een
afscheiding vormt tussen de scala media en
de scala vestibuli (zie aid.); syn. membrana
vestibularis. M. reticu la ris (r et e, net),
weefsellaag, op het orgaan van Corti
liggend en bestaande uit de uitlopers der
cellen van Deiters. M. re ii niens, vlies,
dat bij onvoiledige rhachischisis (zie aid.)
het einde der daarbij betrokken processus
spinosi met de huid verbindt. M. S h ra pnell i, zie M flaccida. M. stern i ant.,
post., vgi. Ligamenta sternocostalia radiata.
M. tarsal i s = septum orbitale, zie aid.
M. tectOria (tectum, dak), 1. brede,
vierhoekige band achter het lig. cruciatum
atlantis; 2. viies, dat van het labium vestibulare en de lamina spiralis ossea uitgaat en
het orgaan van Corti ten dele overtrekt.
M. terminalis (terminus, grens), viies,
dat de voorste begrenzing van het glasachtig
Iichaam uitmaakt, tussen de lens en de ora
serrata. M. tyrm pan i (rO irrcocvov, trommel),
trommelvlies. M. tympani secunda.ria,
viies over het ronde venster van de tronnmelholte; syn. membraan van Sca r pa.
M. versicolor Fieldingii, = tapetum
(zie aid.). M. vestibularis (Reissneri)
(vest ibulu m, voorhof), de vliezige wand
van de ductus cochlearis, welke is uitgespannen tussen de zijwand van de canalis
spiralis en de limbus spiralis en naar het
vestibulum gericht is. M. vi I lOsa (vi Ili,
viokken), van viokken voorzien viies, het
siijmviies van de twaalfvingerige darm. M.
vitellina (vitellus, vitulus, dooier),
dooierviies, het ceiviies van het ei; vgi.
Zona pellucida.
Membraniceus (Lat.), vliezig.
Membrum (Lat.), lid. M. mullet) re, „vrouwelijk lid", clitoris. M. vi rile, mannelijk
lid, penis.
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Menadion-sulfiet, het antihaemorrhagische
vitamine K.
Menarche (gvec, maandstonden; ecpx-h, aanyang), het begin van de geslachtsrijpheid
bij de vrouw; vgi. Menopause.
Mendicia unguium (mendacium, leugen,
fout; u n g u i s, nagel), witte vlekken, die
dikwijis op de nageis voorkomen; syn.
flores unguium; vgl. Leuconychie, Selene
unguium.
MenidrOsis (v..-7)veq, maandstonden; tapcocrt,c,
het zweten), maandzweet; zweetafscheiding, die de maandstonden vervangt.
Meningeus, vr. meningea, tot de hersenvliezen behorend; vgl. Arteria.
Meningeaal, in de hersenvliezen plaats hebbend of zich bevindend, bijv. meningeale
apoplexie.
Meningismus, ziekteverschijnselen, die schijnbaar op meningitis wijzen, doch slechts het
gevolg zijn van prikkeling der hersenen bij
verschillende ziekten, bijv. typhus.
Meningitis (trilvf,y, viies, in 't bijzonder
hersenvlies), ontsteking van de vliezen van
hersenen en ruggemerg, nl. van de zachte
(leptomeningitis) of van de harde vliezen
(pachymeningitis, zie aid.). Naar de plaats
der aandoening (hersenen, ruggemerg of
beide) onderscheiden in M. ce re b ril is,
spinilisencerebrospinilis.Deacute
meningitis is sereus (M. se r 6 s a), etterig
(M. purulénta) of doet zich voor als zelfstandige besmettelijke ziekte, M. cerebrospinalis epidemica, nekkramp (Eng.,
spotted fever; D., Genickstarre). M. basi!iris is de tuberculeuse meningitis, die
waarbij voornamelijk de basis der hersenen aangedaan is. De ch ron ische meningitis, verdikkingen en onderlinge vergroeiingen aan de hersenvliezen, voornl.
bij syphilis (arachnids gummosa). M. po rc inari i, zie Varkenshoedersziekte.
Meningocele, het uitpuilen van de hersen- of
ruggemergsviiezen uit de schedeihoite of
het werveikanaal; vgi. Encephalocele, Spina
bifida.M.spUria traumitica(Billroth),
het zich verzamelen van cerebrospinaal
vocht onder de huid van het hoofd bij
kinderen met breuk van de schedelbeenderen.
MeningocOccus, = diplococcus intracellularis
meningitidis, de verwekker der meningitis
cerebrospinalis epidemica (W e i c hselbaum).
Meningocokkenserum, geneeskrachtig serum tegen meningitis cerebrospinalis epidemica.
Meningo-encephalitis, ontsteking van de
hersenen en hunne vliezen.
Meningo-encephalocele, vgl. Encephalocele,
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Meningomyelitis, ontsteking van het ruggemerg en zijn vliezen.
Meningomyelocele, vgl. Spina bifida.
Meningo-radiculo-neuritis, ontsteking der
ruggemergsvliezen, zenuwwortels en ruggemergszenuwen. Syn. ziekte van Guillai nBar r e, zie Aanhangsel.
Meningotbhus, buiktyphus met verschijnselen van meningitis; vgl. Meningismus.
Meninx (vijvcy, vlies; meerv. meninges;
ten onrechte wordt vaak van meningen
gesproken), hersenvlies, ruggemergsvlies;
vgl. Dura mater (meninx fibrosa), Arachnoidea (M. serosa), Pia mater (M. vasculosa).
Meniscoctten (v.lvEcyxoc, maantje, xin-oq, cel)
sikkelvormige onvolwaardige rode bloedIichaampjes. Me n iscocytos e, aanwezigheid dezer sikkelcellen in het bloed.
Meniscus, 1. halvemaanvormig bindweefselachtig kraakbenig plaatje, zoals zich in sommige gewrichten, bijv. in het kniegewricht,
meniscus genu lateralis en medialis, bevinden
(M. interarticuliri s). 2. concaaf-convexe
Ienzen of brilleglazen, ook periscopische
glazen genoemd. 3. in de natuurkunde, de
holle of bolle oppervlakte van vloeistoffen
in nauwe buizen.
Menopause (rilvec, maandstonden ; noci3acc,
het einde), het ophouden van de stonden;
vgl. Menostase, Climacterium.
Menorrhagie (frhyvu tu, barsten), versterkte
menstruale bloeding, syn.:
Menorrhciea, gevormd als diarrhoea.
Menostase (ctrOcatc, stilstand), abnormaal ophouden der stonden; menopause is het
normaal eindigen van de stonden; vgl. Climacterium.
Menotoxinen, de (veronderstelde) vergiften,
die zich bij menstruerende vrouwen vormen en o.a. door de huid worden afgescheiden en de oorzaak zijn van het verdorren van bloemen, die door menstruerende vrouwen zijn aangeraakt.
Menoxenie (Uvoc, vreemd), = menstruatio
vicaria.
Menses (m ensi s, maand), menstrua (m e nstruu s, maandelijks), maandstonden.
Menstrualis, tot de maandstonden behorend,
bijv. psychosis menstrualis.
Menstruatiecyclus (x6xXoc, kring), de opeenvolgende stadia van menstruatie tot menstruatie, zie Praemenstruum.
Menstruatio, de maandstonden. M. praecox,
„ontijdige" maandstonden op kinderlijke
leeftijd: M. tard iv a, lang aanhouden van
de maandstonden in het climacterium. M.
viciri a, in de plaats tredende maandstonden, bloedingen uit de maag, de longen,
de news, de endeldarm, de tepels, in plaats
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van de normale maandstonden, of als deze
zeer karig zijn (zie Menoxenie).
Menstruum, vloeistof ter oplossing of tot het
bereiden van een extract; door Boer have
ingevoerde benaming; men liet zulke oplosmiddelen lang, ongeveer een maand, werken.
Mensuritie (m e n s u r o, meten), het meten.
Mentagra (barbarisme van mentu m, kin
en lypcc, Hem, val), = sycosis.
Mentilis, 1. (m entu m), tot de kin behorend.
2. (m e n s), geestelijk.
Mentale suggestie, het overbrengen van gedachten geheel langs geestelijke weg, zonder
zintuigelijk waarneembare tekenen; vgl.
Verbale suggestie.
Mentisme (Fr.), dwangvoorstelling.
Menttliagra (m e n t u la = penis), venerische
ziekte; ook: pijnlijke erectie.
Mentum (Lat.), kin.
Mephitismus (m e p h i t i s, slechte uitwaseming), benaming voor ziekten, die door
rioolgas worden teweeggebracht.
Mer (Opoc, deel), het kleinste zelfstandige
deeltje der massa (0. Rosen bac h).
Meralgia paraesthetica (v.-11p6q, dij; dayoq,
pijn; Tcapocca,O.o'cvollocra, verkeerd opmerken),
pijnen, paraesthesieen (zie aid.) en gedeeltelijke gevoelloosheid aan de buitenzijde
van de dij; soms bij piatvoet (R ot h, 1894).
Mercalitor (Mercurius, kwikzilver; h a I ar e, ademen), masker tot inademing van
kwikzilverdampen (Kromayer).
Mercurialisitie (M ercu ri us, kwikzilver),
voortdurende behandeling van syphilis met
kleine giften kwikzilver.
Mercurialismus, MercuriOsis, chronische
vergiftiging met kwikzilver; syn. hydrargyrosis.
MeridrOsis (ii,epoq, deel; tapcocnc, het zweten),
het uitbreken van zweet op enkele lichaamsdelen.
Merismopedia (tapcatthc, deling ; rceaLov,
vlakte), plaatcokken, d.z. microcokken, die
zich vertonen in groepjes, welke in 66n viak
zijn gelegen. M. ventricu I i, = sarcina
ventriculi (zie aid.).
Merkfihigkeit (D.), vermogen om lets in Het
geheugen in to prenten (s i c h merken)
(W e r n i c k e); inprentingsvermogen.
Meroblistisch (1.16poc, deel; pAciaTcxv(t), uitspruiten), zo noemt Remak eieren, die
slechts ten dele aan de splijting deelnemen;
tegenst. holoblastisch.
Merocele (1/.71 p6q, dij; xl)X-11, breuk), dijbreuk;
syn. hernia cruralis.
Merocrine klieren (1.Lipoq, deel; xpEvco, afscheiden), klieren wier afscheiding door
de kliercellen zelve worth geleverd, zonder
dat deze geheel in de afscheiding veranderen;
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syn. apocrine klieren; bijv. slijmcellen; vgl.
Holocrine klieren.
Meroqt, deelcel, dooierkern.
Merogamie (ydetioc, huwelijk), copulatie van
gameten (zie ald.), die door deling van
gameten zijn ontstaan.
Merogonie (alsof het stamwoord was
tLepdyovog, uit een deel (1.11poc) ontstaan;
gevormd overeenkomstig met ,OsOyovoq,
uit een god ontstaan), het ontstaan van
een organisme uit een ei, waarvan de kern
voor de bevruchting verwijderd is; tegenstelling van parthenogenesis (zie ald.).
Merorhachischisis, gedeeltelijke rhachischisis, (zie aid.).
Merozoiet, het voortbrengsel van de ongeslachtelijke deling van het malariaplasmodium ; vgl. Schizont.
Merseburger trias, het drietal hoofdverschijnseien der ziekte van B as e d o w, arts
te Merseburg, ni. polsversnelling, krop, uitpuiiing der ogen.
Merulatie (t.dpoc, deel), deling.
Merycismus, (mpuxEcrt.toc), het herkauwen;
vgl. Ruminatio. M. ty picus, herhaling van
het verschijnsel met regeimatige tussenpozen, aequivaient van de malaria-aanval.
Mesamoeboiden (tilaoc, de middelste), oorspronkelijk zwerfcel in het middeiste kiemblad (M i n ot); de primitieve kieurioze cellen,
die het eerst in het bloedvaatstelsel verschijnen; de vooriopers der rode bloedlichaampjes.
Mesaortitis productiva (productivus,
voortbrengend, vormend), syphilitische ontsteking, voornl. in de middeiste laag (tunica
media) van de aorta, waaruit een aneurysma
(zie aid.) ontstaat.
Mesaraicus (tLeaoc en dcpcctOc, dun, teer,
&path, schoot, in het dunne viies tussen de
darmen liggend), .-,-- mesentericus; zie Art.
mesaraica.
Mesarteriitis, ontsteking der tunica media s.
muscularis der slagaderen.
Mesencephalitis, vgl. Poliencephalitis.
Mesencephalon, middenhersenen.
Mesenchtm (gyxupda, het ingegotene; zie bij
parenchym), weefsel, gevormd door embryonale cellen, die uit het mesoderm afkomstig zijn (mesenchymkiemen) en in de
ruimte tussen de kiembiaden geraakt zijn
(0. Hertwi g). Het bioed en de steunweefseis stammen volgens sommigen hiervan af.
Mesenchym6ma organoldes (W. P. P I at e),
zie KiemepitheeiblastOma.
Mesenteriaal, mesentericus, tot het mesenterium (zie aid.) behorend, zich in het
mesenterium bevindend.
Mesenteriitis, ontsteking van het mesenterium.

Mesometritis

Mesenterfolum (verkieinw. van mesenterium)
het darmscheil van het wormvormig aanhangsel; ook meso-appendix genoemd. Of
van een diverticulum Meckelii.
Mesenterium (I.Leamtiptov), darmscheil; een
dubbele Iaag van het buikviies, weike de
verbinding vormt tussen de achterwand
van de buikholte en de verschillende ingewanden. M. dorsale, het gedeeite van het
M., dat in verbinding staat met de achterwand van de buik. M. ventral e, het gedeelte, dat verbonden is aan maag en duodenum. M. commune, M. dorsale en ventrale tezamen, wanneer het M. dorsale niet
verbonden is aan de achterwand van de buik,
het embryonale M. dat soms biijft bestaan ais
de draaiing van de darm achterwege biijft
in het embryonale tijdperk.
Mesepididymium, de verbinding van de
testis met de epididymis.
Mesiaal, naar de middellijn gericht. Tegengesteide van distaal.
Mesmerismus, de door F. A. M e s m e r (17341815) te Parijs uitgeoefende wijze van
hypnotiseren (met behuip van een verondersteld magnetisme) ter genezing van ziekten.
Mesoblist, zie Mesoderm.
Mesocarthe (A I v a re n g a), abnormale iigging
van het hart, in de middellijn, in de richting
van het borstbeen.
Mesocephial, schedelvorm, die het midden
't-' houdt tussen dolicho- en brachycephaal;
breedte-index 75-79.9.
MesocOecum (barbarisme), mesenterium van
de blinde darm.
MesocOeliacial (xoafa, buikholte), in het
midden der buikholte liggend.
MesocOlon, het darmscheil van de karteldarm.
Mesoderm, het middeiste kiemblad van het
embryo, afkomstig van het entoderm.
Mesiodens, rudimentaire, overtoliige tand,
doorgebroken tussen de mediate snijtanden,
of onmiddellijk palatinaal (zie aid.) daarvan.
Mesodiencephalon, het middengedeelte van
het diencephalon.
Mesogistralgie (vgl. Gastralgie), pijn in het
mesogastrium (zie aid.), vooral in de middellijn, zonder organische afwijking.
Mesogistrium, 1. de middenstreek van de
buikwand, tussen epi- en hypogastrium. 2.
(zeldzamer) het mesenterium van de maag.
Mesoglia, neurogiia waarvan de cellen het
midden houden tussen de astrocyten (zie
ald.) van de macrogiia en de kleine cellen
van de microglia. Syn. Oligodendroglia.
MesogOnimus (W esterman n) vroegere
naam voor paragonimus Westermannii.
Mesoileum, mesenterium van het ileum.
Mesometritis (trirrpot, baarmoeder), ontste-
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king van het mesom et r i u m, de buikvliesplooi, die een groot deel der inwendige
vrouwelijke gesiachtsdelen omvat.
MesonephrOma, gezwel uitgaande van het
oernierweefsel.
Mesonephros (vepp6c, nier), oernier; zie
Nephrostoma.
MesoOphoron (vgi. Oophoritis), betere uitdrukking voor het barbarisme mesovarium
(zie aid.).
Mesophirynx, het gedeelte van de pharynx
tussen de nasopharynx (zie aid.) en de larynx.
Mesophlebitis (cpXed?, ader), ontsteking van
de tunica media (zie aid.) der aderen; vgi.
Mesarteriitis.
MesOphryon (v.ecreppoov, van Ocppk, wenkbrauw), de driehoekige ruimte tussen de
neuswortei en de wenkbrauwen.
MesoprosOop, met een matig breed voorhoofd.
Mescirchium (Opxtc, zaadbal), de steel van
het omhulsel van buikvlies, dat de embryonale zaadbal omgeeft en later de tunica
vaginalis propria wordt. M. posteriu s, de
verbinding van de tunica vaginalis communis
testis met de epididymis.
Mesorectum, darmscheii van de endeldarm.
Mesosalpinx (aeOart.y, trompet), het deel
van het ligamentum latum, dat het mesenterium der baarmoedertrompetten vormt.
Mesosigmoideum, het darmscheii van het S
romanum (zie aid.). Ontsteking hiervan heet
mesosigmoiditis.
MesOskelon (axAoc, dij), de streek tussen de
dijen, de biinaad.
Mesoseiom, het midden houdend tussen
eurysoom (zie aid.) en leptosoom (zie aid.).
Syn. Normosoom.
Mesotenon (Tivcov, pees), piooi in de peesschede.
Mesotheel, dekiaag (epithema) der weivliezen ; vgi. Epithelium, Endothelium.
MesotheliOma, endothelioma van een weiviies.
Mesovirium, het gedeelte van het lig. latum,
dat het mesenterium van de eierstok vormt;
zie Mesoophoron.
Messingfieber (D., geelkoperkoorts), met
koorts gepaard gaande ziekte, die bij arbeiders in de zinkgieterijen voorkomt ais
gevoig van het inademen van zinkdampen.
MessingkOrperchen (D.), eigenaardig gees
verkieurde rode bloedlichaampjes in vers
bioed bij malaria.
Meta- (µE-r&), betekent in verbindingen: 1.
midden in, tussen; 2. na of achter; 3. een
verandering.
Metabolie, metabolismus (lizrocPcfaXca, veranderen; Ile-m(304 verandering), 1. verandering in het aigemeen; syn, metamor-
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phose. 2. stofwisseling ; vgi. Ana- en catabo1 ismus. 3. verandering van een weefsel in een weefsel, dat schijnbaar van andere oorsprong is, onder de invioed van besmetting met metastatische kankercellen
(vgi. Metaplasie en Basaai).
Metaboliet, product van de stofwisseling.
MetabOlisch, vgl. Metabolismus. M et a b o I ische vergiften, door de stofwisseling
ontstane vergiften.
MetabOlor, toestel voor het meten van het
basale metabolisme, zie Basal metabolism.
Metacarpalia (sc. ossa), middeihandsbeentjes;
vg I. Metacarpus.
Metacarpus, middelhand, het gedeelte van de
hand tussen handwortel en vingers.
Metacerciria, de jonge trematode in het
stadium waarin hij de mens infecteert.
Metachromasie (zp6v.cc, kleur), het verschijnsei, dat 66n en dezelfde enkeivoudige
kieurstof verschiiiende weefsel-eiementen
met verschillende tinten kieurt (E hrlic h);
vgl. Orthochromatisch.
Metachromatische korreltjes, korreltjes in
sommige bacterien, bijv. diphtheriebaciilen,
weike door basische kieurstoffen sterker
worden gekleurd dan het overige protoplasma; syn. poolkorreitjes; korreltjes van
Babes-Ernst.
Metachronie, gestoorde Euchronie, zie aid.
Metagenesis, wisseling van generatie, waarbij
gesiachteiijke en ongeslachtelijke generaties
met eikander afwisselen; vgi. Heterogonie.
Metaglobuline, = fibrinogeen ; zie aid.
Metakeristische klieren (tizraxepcivvuta,
anders mengen), klieren, die de samensteliing van het bioed veranderen.
Metakinesis (1.1es-ocxtvio), verpiaatsen), dat
gedeelte der kerndeling, waarbij de dochterlissen van een chromosoomlis zich naar de
tegenovergestelde polen van de kernspoel
begeven.
Metalbumine (S c h e e r e r), colloide stof in de
vloeistof van een eierstokgezwel, weike bij
koking na voorzichtige toevoeging van
azijnzuur, totdat de reactie zuur wordt,
een meikachtige troebeiheid veroorzaakt,
doch niet geheel stolt.
Metalliek, metaalachtig ; van geluiden, zoais
reuteigeluiden, harttonen enz., die een
metaaiklank bezitten ; vgi. Amphorisch.
MetallOphobie, ziekelijke vrees voor het aanpakken van metalen voorwerpen.
Metalloscopie, metallotherapie (axonico,
onderzoeken ; OspouceOw, genezen), behandeling van hysterische anaesthesie van de
huid of de spieren, of verzwakking van
het gezicht en het gehoor door op de aangedane piekken munten of piaatjes to leggen van die metalen, waarvoor de lijder
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bij onderzoek een bijzondere gevoeligheid
blijkt te bezitten (V. B u rq).
MetallOsis pulmOnum, longziekte, die door
inademing van metaalstof ontstaat; vgl.
Pneumoconiosis, Siderosis.
Metaluetisch, zie Metasyphilitisch.
Metameer, (v.vrdc, na elkander, vas*, deel),
(in de vergel. ontleedkunde) de achter
elkander liggende afdelingen (segmenten)
van het lichaam der gewervelde dieren,
zoals die door de studie der ontwikkelingsgeschiedenis zijn aangetoond. Metameri e,
het bestaan van het lichaam uit metameren.
Metamerphopsfe (v.eTccv.opcp6o), vervormen;
141,q, het zien), het misvormd zien van de
voorwerpen door afwijkingen van het oog
of door zielsziekten; vgl. Macropsie, Micropsie, Dyschromatopsie.
Metamorphose (v.eTocv.6pcpwatc, vormverandering), ziekelijke verandering van de scheikundige samenstelling of van de vorm van
cellen of weefsels; vgl. Degeneratio, Metaplasie.
Metamorphoserend ademhalingsgeruis,
ademhalingsgeruis, dat in het begin der
ademhaling scherp vesiculair is en dan
bronchiaal of reutelend wordt (Se i tz).
Metam#eloc#ten (Pappenheim), myeloblasten (zie aid.) met beginnende kernpoiymorphie; overgang tot de „polymorphkernige" leucocyten.
Metanephros, de biijvende nier; vgl. Mesonephros, Pronephros.
Metaphase (Strassburger), het stadium
der kerndeling, waarin de chromosomen
zich overlangs in twee heiften spiitsen,
die zich dan rangschikken aan de twee
polen der spoel.
Metaphysis (tussengroeisel), de sponsachtige
uiteinden van de diaphysen der pijpbeenderen.
Metaphys6lysis (X6atc, loslating), verpiaatsing van de metaphysen der pijpbeenderen
door onvolkomen beenvorming.
Metaplasfe (vvriraocatc, vervorming), overgang van een reeds gevormd weefsel tot een
weefsel van andere bouw; bijv. n.w. M e t ap I ast i s c h. Vgi. Metabolic,
Metapneumonisch, na of ten gevolge van een
iongontsteking ontstaande; bijv. M. empyeem.
Metastase (v.croicrracnq, verplaatsing), het
in het bloed geraken van bepaaide stoffen
of weefselbestanddelen uit het lichaam, en
het zich vastzetten dier stoffen op andere
piaatsen van het lichaam, waar zij ziekteprocessen kunnen doen ontstaan. Ook de
weefselbestanddelen zeive (z a a i I i n g e n)
worden metastase genoemd. M e t as t as i s
1 acti s (lac, melk), „zogverplaatsing", be-

Methaemoglobine

naming door Van Deventer gegeven
aan phlegmasia alba dolens (zie aid.), wegens
de witte kleur van het vocht, dat door een
prik uit het gezwollen been te voorschijn
komt; vgl. Milk-leg.
Metasyncritisch (v.e-c4, anders; cr6v met;
xptatc, besiissing), hetgeen een verandering
teweegbrengt; van geneesmiddeien of geneeswijzen, die een besiissende verandering
of een crisis kunnen teweegbrengen; vgl.
Alterantia.
Metasyphilitisch, na syphilis ontstaande (van
ziekteverschijnselen).
Metatarsalgia anterior (P o I I o s s o n) m et at a rs us en nyoc, pijn), ziekte van het
gewricht tussen het vierde middeivoetsbeen en de teen, met aanvallen van pijn
en ontstekingsverschijnselen; meestal door
uitwendige beschadiging, soms door breuk
van het middeivoetsbeen (de „Fussgeschwulst" bij soidaten); syn. ziekte van
Morton.
Metatarsus, middeivoet, het gedeelte van de
voet tussen de voetwortel en de tenen.
M. ativicus (vgl. Atavisme), verkorting
van het eerste middeivoetsbeen, weike als
atavisme wordt beschouwd (M o rton, 1927).
Metathilamus, een deel van het thaiamencephalon (zie aid.), nl. de corpora genicuiata en hunne verbindingen.
MetazOa, alle meercellige dieren, in tegenstelling met de eencellige protozoa.
Metencephalon, achterhersenen, de pons en
de kleine hersenen.
Meteorfsmus (v.vrecoptcy.6c, Hippocrates), opgebiazenheid, ophoping van lucht.
M. i ntesti nails, M. in de darmen; syn.
tympanismus, pneumatosis. M. m y o g en es
(v.i3c, spier), M. door verslapping der buikspieren. M. paralticus, M. door verlamming der darmspieren. M. periton eaI is, ophoping van gas in de buikvlieshoite;
syn. pneumatosis peritonei, pneumoperitonitis.
Meterkaars, eenheid van sterkte van verlichting, nl. de graad van veriichting ener
witte oppervlakte, die op 1 m afstand loodrecht wordt bestraald door een Hefnerkaars;
syn. lux.
Meterlens, eenheid van lichtbrekende kracht,
nl. die ener bolle lens, waarvan de hoofdbrandpuntsafstand 1 m bedraagt; syn. dioptrie.
Methaemoglobinaemie, aanwezigheid van
methaemogiobine in het bloed.
Methaemoglobfne, een stof, isomeer met
bioedkieurstof (haemogiobine), die de zuurstof vaster gebonden houdt dan deze. Ontstaat in het lichaam onder de invioed van
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vergiften; ook van vergiften, die in het
Iichaam zeif ontstaan.
Methaemoglobinurie, aanwezigheid van
methaemoglobine in de urine.
Methionine, een vitamine, vooral van belang
voor de functie van de lever.
Methystica (t/e,91axco, dronken maken; nl.
remedia), dronken makende, bedwelmende
middelen.
MetOpagus (eigenl. metopopagus; likrconov,
voorhoofd; Trhyvutll., bevestigen), misgeboorte, bestaande uit twee met het voorhoofd samengegroeide vruchten.
MetOpion (../.61-conov, voorhoofd), voorhoofdspunt, het kruispunt van de dwarse lijn
over de voorhoofdsknobbels en de mediane
(zie aid.) lijn, die over de schedel loopt.
Metopismus, het openblijven van de voorhoofdsnaad (sutura frontalis s. metopica);
de schedeis met metopis m us worden
metopisc he of kruisschedeis genoemd.
Metranoicter (Arpa, baarmoeder; Ccvotyvut/t,
openen), instrument om de mond der
baarmoeder te verwijden (S c h atz).
Metratonie, = atonia uteri.
Metratresie, = atresia van het ostium uteri.
Metrectomie, = hysterectomie.
Metremphrixis (glabcppacc, verstopping, versperring), = infarctum uteri; zie Infarct.
Metreurkse (sUp/Svc), verwijden), verwijding
van de hats der baarmoeder door daarin
een ballon (m et re u r y n t e r) te brengen
en die op te blazen; vgl. Colpeurynter.
-metrie (1./eTp66), meten), (in verbindingen)
het meten.
Metritis, ontsteking van de baarmoeder;
acuut (infiltratie en verettering van het
bind- en spierweefsel) of chronisch (hyperplasie (zie aid.) dier weefsels).
MetroblennorrhOea (Plvva, slijm), slijmachtig-etterige afscheiding uit de baarmoeder.
Metrocolpocele (x6Xrcoc schede), uitzakking,
van de achterwaarts gebogen zwangere
baarmoeder in de schede.
Metrodynie (o86w), pijn), = hysteralgie.
Metrogene anomalieên (civcolizatoc, onregelmatigheid), afwijkingen in de iichaamsbouw,
die tijdens het leven in de baarmoeder bij
de vrucht zijn ontstaan.
Metrographie (1/sTp6o), meten, ypeccpco,
schrijven), 1. het automatisch optekenen van
de hoeveelheid vocht, die de blaas of de
dikke darm kan opnemen onder verschillende omstandigheden. 2. het maken van
een Rantgenfoto van de baarmoeder, gevuid
met een contraststof.
Metrolymphangitis, ontsteking van de
Iymphvaten der baarmoeder, vooral in het
kraambed.

Microbide

Metromanie, baarmoederzucht; syn. furor
uterinus, nymphomanie.
Metropithia, = metritis. M. h ae morrh agi ca (vgl. Haemorrhagia), M. met bloedingen, welke evenwel ook van aandoeningen
in de eierstokken afhankelijk kunnen zijn.
Metroperitonitis, ontsteking van de baarmoeder en het buikvlies in het kraambed.
Metrophlebitis (cpX64), ader), ontsteking der
aderen van de baarmoeder.
MetrophiebothrombOse (46t/Poc, klont,
stolsel), ontsteking der aderen van de baarmoeder in het kraambed, met vorming van
stoiseis.
Metrorrhagie (frhyvut.tc, barsten), sterke,
niet menstruale bloeding uit de baarmoeder.
Metrorrhexis (frigrec, verscheuring), verscheuring van de baarmoeder; syn. ruptura
uteri.
Metroscopie, het beiuisteren van de baarmoeder met een hoorbuis (m et ros coo p),
die door een speculum rechtstreeks op de
baarmoeder wordt gepiaatst.
Metrotomie, = hysterotomie.
MetrotOom, beschermd mes voor het maken
van een insnijding van de inwendige baarmoedermond.
M.F. (op recepten), = misce, fiat of fiant,
meng en dat bereid worde of worden; of:
fac, mask.
Miasma (/tam/a, verontreiniging), ziektestof, die buiten het menseiijk lichaam gevormd is (ectogene smetstof van P et t e nkofe r) en het lichaam bereikt van de
grond, het water of de lucht uit. Onderscheiden werden levende en levenloze
miasm at a (gassen enz.). Ziekten, welke
verondersteid werden op deze wijze te
ontstaan heetten m i as m a t i s c h (malaria); ziekten, waarbij de smetstof zowel
van buiten het menseiijk lichaam als van
andere menseiijke lichamen uit wordt overgebracht (cholera) heetten m i as m at i s c hco ntag ieus; ziekten met niet anders dan
rechtstreekse besmetting (pokken) heetten
contagieus.
Micellen (verkieinw. van m i ca, kruimel), de
kieinste ook met de microscoop niet zichtbare vaste deeitjes van georganiseerde
lichamen (N aeg el i); vgl. Plastidula, Granula.
Micrencephalie (1./Lxp6c, klein; iyxepaXoq,
hersenen), gebrekkige ontwikkeling der
hersenen.

Micro- (in verbindingen), klein, met kleine —:
bij maten betekent het het millioenste
deel van de maat, die er achter staat, bijv.
micromillimeter = 1 millioenste mm,
microampere, enz.; vgl. Macro, Mega.
Microbide, afwijking in een orgaan als over-
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gevoeligheidsreactie op microben. Vgl. Erythema nodOsum.
MicrOb(i)en (f3Eoc, leven), de kleinste levende
wezens; veelal gebruikt voor bacterien.
Microbiohaemie, aanwezigheid van microbien in het bloed.
Microbioieden (R. Du boi s), vormsels, die
op bacterien gelijken en in gelatinebouillon
ontstaan onder de invloed van radium.
Microbiologie, de kennis van de microbien.
Microblisten (E h r I i c h), abnormaal kleine
erythroblasten.
Microblepharie ((3Xicpapov, ooglid), aangeboren kleinheid der oogleden.
Microbrichius (PpocxEcov, arm), misgeboorte
met te korte armen.
Microbrenner (D.), thermocauter met zeer
fijn aanzetstuk (U n n a).
Microbronchitis, vgl. Bronchitis capillaris.
Microcaulie (xccuA6c, stengel), aangeboren
kleinheid van het mannelijk lid.
Microcephalle (xcpoc)d), hoofd), abnormale
kleinheid van de schedel.
Microchemie, toepassing van scheikundige
reacties, onder de microscoop uitgevoerd.
Microchondromallicia (x6v8poq, kraakbeen;
ixocAccx6c, week), = chondrodystrophia malacica.
MicrocItsma, clysma (zie aid.) met kleine
hoeveel held vioeistof.

MicrocOccus, bolvormige bacterie. M. ac i d i
paralactici liqueficiens halénsis,
vormt parameikzuur. M. cat arrhali s, in
de neus en in de luchtwegen bij catarrhen
en griep. M. gonorrhOeae, = gonococcus. M. haematOde s, verwekker van
het rode zweet. M. intracellularis, =
diplococcus. M. 16 t e u s (Lat., geel), vormt,
op aardappelen of eieren gekweekt, een
gele kieurstof. M. m eli tensi s, verwekker
van de Maltakoorts (zie aid.). M. prod ig i Os u s, zie Prodigiosus. M. pyogenes,
zie Staphylococcus pyogenes. M. tetr agenu s, zie Tetragenus. M. urea e, zie
Bacillus ureae.
Microcorfe (x6p7), pupil), kieinheid der pupilien.
Microcornea, abnormale kleinheid van het
hoornvlies.
Microctten, abnormaal kleine rode bloedlichaampjes.
Microcythaemfe, MicrocytOse, het voorkomen van microcyten in het bloed.
Microdactylfe, aangeboren kleinheid van een
vinger of teen.
Microfiliria, carve van filaria (zie aid.).
Microfisstiur (Lat. fissur a, spleet), piaatselijke necrose in een der beenderen.
Microgameet (yo.kiw, bevruchten), manne-

Microscoop

lijke (kleinere) bevruchtingscel bij sporozoa.
Syn. Androgameet.
Microgametoctt, de vorm, die aan de microgameet voorafgaat.
Microginglion, zeer klein ganglion.
Microgastrie (ya,crrip, maag), buitengewone
kieinheid van de maag.
MicrOglia, neurOglia met kleine ceilen zonder
uitlopers, microgliocyten, waarschijniijk van
mesodermale oorsprong (ceilen van H o rt eg a). V91. Oligodendroglia.
Microglossie (yA(7)cr6cc, tong), buitengewone
kieinheid van de tong.
Micrognathie (yvec,0. 0c, kaak) buitengewone
kieinheid van de onderkaak.
Micrographie (ypcfccpw, schrijven), buitengewone kleinheid van het schrift.
Microgyrie (yi3poq, kring, winding), afwijking in de vorm der hersenwindingen, weike
zeer smal en klein zijn; gaat vaak met idiotisme gepaard.
Micromanie (1.1.aviacx, waanzin), kleinheidswaan ; vgl. Megalomanie.
Micromanipulator (manipulatio, handgreep), toestel om onder de microscoop fijne
bewerkingen te verrichten aan microscopische voorwerpen, ceilen, bacterien, enz.
Micromelia (1./.6Xoc, lid), gebrekkige ontwikkeling der ledematen.
MicrOmelus, misgeboorte met micromelie.
Micromyelie (twcA6c, merg), buitengewone
kieinheid van het ruggemerg.
Micromyeloblisten = paramyeloblasten (zie
aid.), paraleucoblasten.
Micron, = 1/,1000 millimeter; afkorting t.c..
Micro-organismus (Opyavov, werktuig), vgl.
Microbien, Bacterien.
Microparasieten, parasieten, die met het
biote oog niet zichtbaar zijn.
Microphigen, kleine phagocyten (neutrophile en eosinophile leucocyten); vgl. Macrophagen.
Microphthalmus (600465, oog), aangeboren kieinheid van een of beide oogbollen.
Microphften (cpur6v, gewas), plantaardige
microbien.
Micropsie (14cc, het zien), het verkieind zien
van voorwerpen ten gevoige van sommige
afwijkingen in de accommodatie van het
oog, of van indruppeling van atropine;
2. (als psychische stoornis) het zien van
kleine voorwerpen, muizen, viooien, enz.
Microptis (rrok, voet), geringe ontwikkeling
van een voet.
Microrch(id)fe (Opxt.q, zaadbal), gebrekkige
ontwikkeling der zaadballen.
Microretentie, tegenstelling van macroretentie; zie aid.
Microscoop (axonio.), bezien), vergrootkijker,
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toestel om m i c ros co pische voorwerpen
vergroot te kunnen zien.
MicrosOma, (a65 vecc, Iichaam), kleinste gevormde bestanddelen in het protoplasma van
vele cellen kleiner dan 1 [I. Vgl. Macrosoma.
Microsomie, dwergvorming.
Microspectrophotometrie, het meten van
de sterkte van het fluorescentielicht, teruggekaatst door deeltjes, blootgesteld aan
ultraviolet Iicht.
MicrosphaerocytOse, de vorming van kleine,
gezwollen sphaerocyten (zie aid.), kogelcellen.
Microsphygmfe (acpuw6q, polsgolf), onvoelbaarheid van de pols, gepaard gaande
met idiotie en voedingsstoornissen, en
schrompeling van de schildklier.
Microspfra, (arceipcc, iets gekronkeids), =
vibrio.
Microsporie, een soms epidemische haarziekte, waarbij kale plekken ontstaan,
en die meestal veroorzaakt wordt door
Microsporon Audouini of M. lanosum.
MicrOsporon (arcopdc, zaad, spoor), schimmel, waarvan verschillende soorten ziekten
verwekken bij de mens. M. Audouin i,
M. canis Bodin s. lanosum, zie Microsporie. M. fulvum (Lat. fulvu s, goudgeel,
rossig), verwekt een haarziekte. M. f ti rfur
(Lat., zemelen), verwekker van het zemeluitsiag, pityriasis versicolor (E i c h s t e d t,
1846). M. mentagrOphytes (cpUto, voortbrengen), verwekker van sycosis of mentagra; zie aid.; syn. trichOphyton tonsUrans.
M. minut is simum (Lat., zeer klein), verwekker van eczema marginatum en erythrasma. M. se pticu m, verwekker van
pyaemische en septichaemische ziekten.
Microstomie (cs-c011oc, mond), aangeboren
kleinheid van de mondopening.
Microtasimeter, zie Tasimeter.
Microthrombocyten, kleine thrombocyten,
(zie aid.).
Microtle (o5 q, oor), aangeboren kleinheid
der oorschelpen.
MicrotOom (ripco, snijden), toestel om een
voorwerp voor microscopisch onderzoek
in uiterst dunne laagjes te snijden.
Microvaccfnae, microvarfolae, de door
Forn et aangenomen verwekker van de
koepokken en pokken.
Micrurgfe (vgl. Chirurgie), kunstbewerkingen
op microscopische voorwerpen (cellen, kikkerlarven, enz.).
M fctio (Lat.), het wateren. M. involunt aria (Lat.), onwillekeurige urinelozing; syn.
enuresis.
Migraine (Fr. van hemicrani a, zie aid.). M.
blanch e, = hemicrania (angiospastica s.
, sympathico-tonica (zie aid.). M. ophta I-

Militirfusz

m i q u e, = hemicrania ophthalmica. M.
ophtalmoplegique (Charcot), aanvallen van verlamming van de nervus ocuiomotorius, gepaard met hoofdpijn; ook echte
hemicranie met voorbijgaande verlamming
van een oogspier (0 ppenhei m). M. roug e,
= hemicrania angioparaiytica s. sympathicoparalytica (zie aid.). M. v isce rale (Fr.,
van 't Lat. plurale viscera, de ingewanden),
door aandoeningen der ingewanden veroorzaakt.
Mfgrans (Lat., reizend, trekkend), zich verplaatsend; bijv. van wondroos, neuritis,
longontsteking.
Migratietheorie (m i g r o, trekken), 1. de leer,
dat nieuwe soorten ontstaan, doordat bestaande diersoorten, in een vreemd klimaat
overgebracht of daarheen getrokken, in
overeenstemming met de veranderde !evensvoorwaarden andere eigenschappen aannemen (M. Wag n e r). 2. de leer, dat de
sympathische ophthalmic (zie aid.) ontstaat doordat de ziekteverwekkers door
de lymphbanen langs de gezichtszenuwen
het tweede oog bereiken (L e be r).
Migroplastiek, autopiastiek (zie aid.), waarbij
de lap niet terstond geheel op de bestemde
plaats kan worden vastgehecht, maar eerst
op een of meer achtereenvolgende piaatsen
daartussen wordt vastgehecht en daarna op
haar plaats wordt gebracht.
Mijtenkoorts (Eng. Mitetyphus), zie Pseudotyphus, Scrubtyphus en Sumatrakoorts.
Milchnihrschaden (D.), stofwisselingsziekte
door overmatige voeding van zuigelingen
met melk; vgl. Mehlnahrschaden.
Miliair (m iliu m, gierstkorrel), aanduiding
van korreltjes ter grootte van een gierstkorrel ongeveer. Korreltjes, die deze weder
samenstellen, heten s u b m i I i a i r. Miliaire
carcinose, tu be rcu lose, uitzaaiing van
talloze kankerachtige of tuberculeuse knobbeltjes door het lichaam. M. colloidoo m,
zie Colloiedmilium. M. lupoied, tot grote
plekken samenvloeiende lupusknobbeltjes,
met vorming van littekens in het midden
der piekjes; syn. sarcoied van Boeck.
Miliaire scleroses = Drusen, zie aid.
Miliaria, gierstuitslag; vorming van zeer
kleine blaasjes op de huid, gevolg van
sterk zweten; soms voorloper van eczema.
M. alba (a I b u s, wit), met witachtigtroebele blaasjes. M. c ristallin a, grotere,
kristalheidere blaasjes bij koortsige ziekten,
waarbij sterk gezweet wordt; vgl. Sudamina.
M. epidemi ca, = febris miliaris; zie aid.
M. r LI b r a (r u be r, rood), gierstuitslag,
waarbij de huid rood gekieurd is.
Militarfusz (D., soldatenvoet), breuk van een
middelvoetsbeen.
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MIlium (Lat., gierstkorrel), huidgierst; lichtgele korreltjes van opeengehoopte, verhoornde cellen der smeerklieren, vooral
op de oogleden; openingetjes in het slijmvlies, gevuld met epitheliumcellen, bij pasgeboren kinderen, naast de naad van het
harde gehemelte; syn. grutum.
Milk-crust (Eng., melk-korst) = Eczema seborrhoicum, dauwworm.
Milk-leg (Eng.), phlegmasia alba dolens; zie
ald. en Metastasis lactis.
Milli-aequivalent, maat voor de electrolytconcentratie per liter: mgr per liter maal
valentie (zie Valentiegetal) gedeeld door
atoomgewicht.
Milliampere-meter (G a iffe), toestel om de
gift van Riintgenstralen te meten door
meting van de stroom, die door de buis
gaat; 1. M.A. = 1 ,1000 Ampere.
Mimicry (Eng., nabootsing), de eigenschap
van sommige dieren, om kleur en voorkomen van hun omgeving aan te nemen,
zodat zij niet in het oog vallen.
Mimiek ( ti.y.Lx6q, betrekking hebbende op
de mimus, de nabootsing), het geheel
van de bewegingen, waardoor de toestand
van het gemoed kenbaar wordt; vooral van
de spieren van het aangezicht (mimische
spieren).
Mimisch, op mimiek betrekking hebbend.
Mimische aangezichtskramp, zie Tic
convulsif. Mimische aangezichtsverlam m i ng, veriamming van de nervus
facialis.
Mind-blindness en -deafness (Eng.), zieleblindheid en -doofheid.
Mineraal (Fr. m i n e, mijn, onderaardse gang),
van onder de aarde afkomstig. Minerale
bade n, baden, waaraan natuurlijke minerale
wateren of daarmede overeenkomstige mengseis zijn toegevoegd. Minerale w ate re n,
bronwateren, die door hun gehalte aan bepaaide minerale of gasvormige bestanddelen,
of door hun hoge temperatuur geneeskrachtige eigenschappen bezitten. Minerale
stofw isse I i ng, het geheel der scheikundige veranderingen in het organisme, voorzover die betrekking hebben op anorganische stoffen.
Miner's (Eng., mijnwerker) disease (Eng.,
ziekte), anchylostomiasis; ook: nystagmus.
Miner's elbow (Eng., elleboog), ontsteking
van de bursa olecrani, die bij mijnwerkers
ontstaat door langdurig steunen op de ellebogen.
Minerve (Fr.), steuntoestel ter behandeling
van scheve nek.
Minim (Eng., van minimu s, de kleinste),
holle maat, ongeveer 0.06 cm'.
Minimale lucht, de hoeveelheid lucht, die in

Mithridatismus

de samengevallen longen achterblijft, als
de borstkas geopend is.
Minimumthermometer, thermometer, die
de laagste temperatuur aanwijst, welke gedurende een bepaald tijdsverloop is bereikt.
Mintita-vormen (m i n u t u s, klein), een kleine vorm van de dysenterie-amoebe.
Minuutvolumen, de hoeveelheid bloed, die
het hart gedurende een minuut voortstuwt.
MiOsis (taicoatq, verkleining), vernauwing van
de pupil; vgi. Mydriasis; de vaak gebezigde spelling myosis is foutief.
MiOtica, nl. remedia, pupilvernauwende middelen.
Miracidium (upcixtov, kleine jongen), vrij
zwemmende larve van een trematode, die
een slak opzoekt, om zich te ontwikkelen
tot cercaria.
Mirror-writing (Eng. mirror, spiegel ; w r it i n g, het schrijven), het schrijven van
spiegelschrift in plaats van gewoon schrift.
Misandrie (tiicroc, haat; tuoic), haten; dcv-hp,
gen. ecv8p6c, man), ziekelijke tegenzin tegen
mannen; vgl. Misogynie.
Misanthropic (v.Lcrico, haten; divapornoc,
mens), mensenschuwheid.
Miscarriage (Eng., misdracht), miskraam.
Mischgeschwulst (D.), gemengd gezwel, bestaande uit de elementen van verschillende
gezweltypen; bijv. adenosarcoom.
Mischinfektion (D.), gemengde besmetting,
door verschillende ziekteverwekkers tegelijk.
Miserere (Lat., erbarm u), = ileus (zie aid.).
Misogynie (tiiaog, haat; yuvil, vrouw), ziekelijke tegenzin tegen vrouwen.
Misonefsmus (vioc, nieuw) (Lombroso),
tegenzin tegen nieuwe denkbeelden.
Misopaedie (mac, kind), kinderhaat, kindermishandeling.
Missed labour (Eng., m i s s, achterwege laten;
I a b o u r, arbeid), het achterblijven, na de
normale baringstijd, van een gestorven
rijpe vrucht in de baarmoeder, doordat de
weeen uitblijven; is de vrucht in de eerste
3-4 maanden afgestorven, dan spreekt
men van missed abortion (Oldham,
1847).
Mitella (verkieinw. van nn i t r a, zie aid.),
armslinger, doekverband, dat om de nek
wordt gehangen om de arm te steunen;
driehoekig of vierhoekig (M. t r i a n g u liris
of q u ad rang uliri s) of uit een enkel stuk
zwachtel bestaande (M. p a r v a, kleine
nnitella).
Mithridatismus (naar Mithridates VI Eupator, koning van Pontus, 120-63 v. C.,
die zichzelf onvatbaar had gemaakt voor
vergif), onvatbaarheid voor de weeting van

Mitigitio, mitigatus

—318--

een vergif, verkregen door gewenning aan
Iangzamerhand stijgende giften daarvan.
Mitigitio, mitigatus (Lat., verzachting, verzacht), gebezigd van vergiften en bacterien, wier giftige werking verzwakt is; ook
van helse steen, die door bijmenging van
salpeter minder sterk bijtend is gemaakt
(lapis infernalis mitigatus).
Mitis-type, (Lat. mitis, zacht), de minst
kwaadaardige soort diphtheriebacillen. VgI.
Gravis en Intermedius.
Mitochondria (1thoc, draad; x6vapoq, korrel),
kleine in de vorm van draden gerangschikte
korreltjes in het protoplasma van vele cellen
(Benda).
Mitogenetische stralen (yeveolc, ontstaan;
vgl. Mitose), stralen, uitgaande van weefsels, die in kerndeling verkeren (G u rwitsc h), doch ook van Iichtbronnen en
chemische processen, en invloed hebben op
de kerndeling in bestraalde weefsels.
MitOom (F lemmin g), het fijne geraamte
van draden in het ceiprotoplasma.
MitOse, = kerndeling, caryokinese (zie aid.).
M itose n, de kerndelingsfiguren, die daarbij
ontstaan. M itot i sc h, het bijv. nw., afgeleid
van mitose (Flemming).
Mitra Hippocratis (1./11-pa, band om het
hoofd), mutsvormig verband om het hoofd,
aangelegd met een zwachtei met twee koppen.
Mitraal, betrekking hebbende op de valvula
mitralis, zie ald. M. geconfig ureerd
h art (H olzknecht), de vorm van het hart
op de ROntgenphoto bij gebreken aan de
valvulamitralis. Mitrale insufficientie,
onvoidoende sluiting van de tippen der valvula mitralis. Mitrale stenose (crTivcocrtc,
vernauwing), vernauwing van de valvula
mitralis. Mitrale celle n, ganglioncellen
in de vorm van een bisschopsmijter in de
buibus olfactorius.
Mitrilis (wegens de geiijkenis met een bisschopsmijter), zie Valvula.
Mitteimeerfieber (D. Middellandse Zeekoorts), = Maltakoorts; zie aid.
Mittelsalze (D.), zouten met laxerende werking.
Mittelschmerz (D., pijn tussenin), = dysmenorrhoea intermenstrualis; pijnlijke krampen van de baarmoeder tussen twee maandstonden in (C. Schroeder).
Mixoscopie ( ligtc, geslachtelijke vereniging;
axoTriw, aanschouwen), afwijking van het
geslachtelijk instinct, zodanig, dat de persoon
(voyeur) zijn geslachtelijke bevrediging vindt
in het zien van geslachtelijke handelingen
(bijslaap, masturbatie) van anderen.
Mixt., op recepten, = mixtura, mengsel.
7 M.K., meterkaars (zie aid.).

MOla

M.L., meteriens (zie aid.).
millimicron, een duizendste micron.
Mnemasthenie (p.v-htx .r, geheugen; icrOsvilc,
krachteloos), zwakte van het geheugen.
Mneme (vAilv.7), geheugen), aldus noemt R.
Semon (1904) het individuele geheugen
en het geheugen van de stam; d.z. de verworven eigenschappen, die overgeerfd worden; het is de som van alle „engrammen"
(gyypocp.v.a, inschrift), ni. de veranderingen,
die prikkeis in de organische stof achterlaten, en die to gronde liggen aan de verschijnseien van het geheugen, de associatie
en de overerving.
Mnemodermie (aipv.a, huid) het verschijnsel,
dat op de piaats, waar een huidaandoening
heeft bestaan, nog na lange tijd roodheid
ontstaat door sommige prikkels b.v. koude.
Mnestische stoornissen (v.v-iflaLq, herinnering), stoornissen in het geheugen.
MObilis (Lat., beweegiijk). Lien mobilis, ren
mobilis, zwervende milt, nier.
Mobiliseren, beweegiijk maken.
Modderkoorts, een ziekte met koorts in
moerassige streken, veroorzaakt door beten
of urine van veidmuizen, die besmet zijn met
leptospira grippo-typhosa (D., Schlammfieber).
Modiolus (verkleinw. van modus, maat; ook:
de naaf van een rad), de as van het slakkenhuis van het labyrint.
ModOrra (Sp., diepe siaap), een voiksziekte
uit vroeger tijd op de Kanarische eilanden;
vermoedelijk builenpest.
Mogigraphie (tthytc, met moeite; ypdaper.v,
schrijven), schrijfkramp; met spierkrampen
gepaard gaande stoornis in de bij het schrijven benoodigde coOrdinatie van de spieren
der hand; hiertoe behoort ook breikramp,
vioolkramp, enz.
Mogilalie (iloyaecAoc, met moeite sprekend),
dysiaiie (zie aid.), waarbij alleen de vorming van enkeie kianken onmogeiijk is.
Mogiphonie (cpcovh, stem), piotselinge zwakheid van de stem bij personen, die voor
hun beroep veel moeten spreken of zingen.
(B. Fraenkel).
MOla (Lat., vgl. ithkr), dat moien en misgeboorte betekent (P liniu s), windei, misgeboorte, bioedige massa, die bij een abortus
wordt geboren. M. ca r n Os a (caro, gen.
car n i s, vlees), vleesmola; abortus, bestaande uit een grote, vaste vleesachtige, met
bioed doortrokken massa, met of zonder
verschrompeid foetus erin. M. h yd at id Osa (vgl. Hydatis), blazen- of druivenmola, abortus, bestaande uit weke, slijmige
blazen van verschiilende grootte, ontstaan
door ontaarding van het epithelium der
chorionviokken. Vreet zuik een mob in de
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wand der baarmoeder in, dan heet zij M.
d6struens (verwoestend). M. sanguin oI e n t a, bloedige mola, vleesmola, waarin
de bloedstolsels nog niet vast zijn geworden.
Molaris (m olo, malen; sc. dens), de maaltand,
kies. M. m i n o r, valse kies; syn. praemolaris.
Moleculair, de moleculen betreffend. M oleculaire laag, 1. de reticulaire Iaag van
het netvlies, 2. de buitenste Iaag van de
schors der grote en kleine hersenen, die
onder de miscroscoop het voorkomen van
fijne puntjes of maasjes heeft. Molec ulai re necros e, het uiteenvallen van beenzelfstandigheid tot zeer fijne afval (detritus)
bij caries (zie aid. en zie Necrose). Moleculaire physiologie en pathologie,
de verkiaring van de levensverrichtingen in
normale en zieke toestand ais verandering
in de werking der moleculen.
Molimina (m o l i m e n, inspanning), lastige
verschijnselen. M. h ae morrhoidali a, pijnen en andere lasten bij lijders aan aambeien. M. menst r u il i a, fasten bij de
maandstonden; vgi. Dysmenorrhoea.
Molkerei-Grippe (D., ziekte der melkinrichting) = Maladie des porchers (zie aid.).
Molifties Ossium (Lat., zachtheid der beenderen), = osteomaiacie.
Molleiscum (van moliuscus of mollis,
week), week gezwel der huid. M. at h e rom atOsu m, = M. sebaceum. M. contagiOsu m (Bateman), weke wratten ter grootte ener erwt, met een kratertje, dat tot een
zieke huidfollikel toegang geeft, welke
een melkachtige of dikkere brij bevat, vol
eivormige lichaampjes (molluscumlichaampies, lichaampjes van Paterson), besmettelijk voor de gezonde huid in de omgeving
en voor andere personen; syn. epithelioma
molluscum s. contagiosum, condyloma subcutaneum, acanthoma staphyiogenes, colloied milium, m. verrucosum, acne varioliformis. M. fibrOsum s. pendulum s.
simplex s. non contagiosum, min of
meer zachte gezwellen van de meest verschiilende grootte, welke uit bindweefsei
bestaan en uit de diepere lagen der huid
afkomstig zijn; syn. fibroma moiluscum.
M. fibrOsum multiplex, vgi. Neurofibromatosis. M. I i po matOd es, vgl. Xantheiasma multiplex. M. sebaceum s. at h er o m at Os u m, ophoping van huidsmeer
in de vorm van kleine gezwelletjes. M.
verrucosum (verruca, wrat), M. contagiosum in de vorm van wratten (K a pos i).
Moloney-test, intercutane injectie van verdund diphtherie-toxoid, ter bepaling van de
vatbaarheid voor diphtherie.
Moment (moveo, bewegen), omstandigheid,

Monismus

oorzakelijk moment: een omstandigheid, die als oorzaak heeft gediend.
Mon- (1/6vog, alleen), voorvoegsei, dat wijst
dat het woord betrekking heeft op lets,
dat alleen staat; zie Mono-.
Monaden (p.ovcic, monad e, het enkeivoudige, ondeelbare), benaming voor microdrganismen (H u e t e r). Oorspronkeiijk, benaming voor 66nheden van kracht-en-stof
(Leibnitz).
Monalgie (nyoc, pijn), zenuwpijn in 66n der
ledematen.
Monarthritis (zie Arthritis), ontsteking van
een enkel gewricht; vgi. Polyarthritis.
MOnas lens (I e ns, lins; vgl. Monaden), bolvormig infusorium. o.a. in de fluimen bij
longversterf. M. prod ig i Os a, = micrococcus prodigiosus.
Monister (eccrrhp, ster), stervormige figuur
bij de kerndeling; vgi. Mitose.
Moneren ([1,ovilp7c, eenzaam, op zich zeif
staande (E. H a e c k e I), protozoa zonder kern
bestaande uit een hoopje protoplasma zonder structuur (oerslijm), de eenvoudigste
ons bekende organismen.
Mongolenschedel, schedel met lage wenkbrauwboog, waarbij de binnenste ooghoek
schuin naar de neus loopt, het hoofd smal
en rond is, het aangezicht platgedrukt, de
neus stomp en de neusrug vlak; teken van
ontaarding; syn. Kalmukkenschedel.
Mongolenvlek, blauwachtige viek op de huid
boven het heiligbeen bij pasgeboren Mongoolse kinderen, soms ook bij apen en bij
Europese kinderen.
Mongolismus, idiotismus, gepaard gaande met
Mongolenschedel, zeer grote tong, die
bijna aitijd uitgestoken is, onontwikkelde
geslachtsdelen, dikwijls navelbreuk; syn.
mongoloiede idiotie.
Monilethrix (monile, halssnoer; DI:(g, haar),
parelsnoerhaar, vgi. Aplasia pilorum moniliformis. Moni let rich Os i s, lijdende aan
parelsnoerhaar Syn. Bearded hair (Eng.),
Spindelhaar (D.).
Moniliasis (m onile, halssnoer), ziekte, bijv.
bronchitis, veroorzaakt door snoerzwammen (monilia); zie Bronchomoniliasis.
Moniliformis (m o n i l e, halssnoer; forma
vorm), parelsnoerachtig; bijv. lichen ruber
moniliformis (K a pos i), aplasia pilorum
moniliformis.
Monismus, de leer, volgens welke slechts een
beginsel nodig is om het Heelal en zijn
verschijnselen to verklaren; bijv. alleen
de stof en de haar bewegende krachten
(materialisme), of alleen de gedachte (psychisch monisme), welke de schijnbare stoffelijke wereld en hare verschijnselen voor
ons teweegbrengt, of wel alleen de kracht,

Mono-—
die deze rol speelt (energetisch monisme,
Ostwald).
Mono- ( i/Ovoc, alleen, enig), wijst in samenstellingen op eenheid; zie de volgende
woorden.
Monobrachius (PpaxEcov, arm), bij de geboorte eenarmig, vgl. Abrachius, Perobrachius.
Monocephaal (xecp)A, hoofd), dubbele misgeboorte met een hoofd, terwiji de rompen
min of meer met elkander vergroeid zijn
(G. S t. Hilaire); hiertoe behoren deradeiphus, thoracodelphus, ileadelphus, synadelphus.
MonochOrd (Struyke n) (xopai), snaar), instrument met 66n zilveren snaar om zeer
hoge tonen op te wekken.
Monochorea, chorea (zie aid.) aan 66n der
ledematen.
Monochromiat, Iijder aan monochromasie
(Xpc74toc, kleur), volledige kleurenblindheid,
zodat geen kleur kan worden waargenomen.
MonocrOot (Ilov6xpoToc, met een slag), aanduiding van een polsslag met slechts ene
verheffing, waarbij dus de tweede verheffing in de afdalende lijn niet zichtbaar is;
vgl. Dicroot.
Monoculiir (zie het volgende woord), met
een oog; vgl. Binoculair zien.
Monoculus (116voq, en ocu I us, oog). 1.
zwachtelverband, dat een oog bedekt. 2. misvorming, waarbij slechts een oog aanwezig
is; vgl. Cyclopie, Monophthalmie, Binoculus.
Monocyten (Pa ppenhei m, grote mononucleaire leucocyten (z.g. overgangsvormen).
Monocytoiden, cellen gelijkende op monocyten.
Monogenetisch (116voc, enig; yeveatc, oorsprong), rechtstreekse afstamming, zonder
afwisseling van generaties.
Monogonie (naar analogie van andere woorden op i6voq, in actieve betekenis), ongeslachtelijke voortplanting (H a e c k e I).
Monolaterial (barbarisme van 1.16voq, en
latu s, gen. late r i s, zijde), eenzijdig.
Monoloculair, zie Uniloculair.
Monomanie (ii.ocvia, razernij, waanzin), 66nzijdige stoornis van de geest, in 't bijzonder op het gebied van de voorstelling
en het willen; bijv. cleptomanie, erotomanie, enz. (Esquiro I); thans als verschijnsel van andere ziekten, epilepsie, enz.
beschouwd, doch niet als ziekte op zich
zelf; ook syn. voor idee fixe (zie aid.).
Monomeer (tlepoc, deel), betrekking hebbend
op een metameer (zie ald.) (b.v. metamere
overerving).
Monomelisch (tAiXoc, het lid), beperkt tot
een der ledematen.
MonomOrph (v.opcA, vorm), eenvormig b.v.
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huidziekten als lichen ruber planus, waarbij
slechts 66n soort primaire efflorescentie
voorkomt. Tegengestelde: Polymorph.
Montimphalus (011yocA6c, navel, dubbele
misgeboorte met 66n navel.
Monomyositis (.tk, gen. tku65, muis, spier),
ontsteking van 66n spier, veelal de M.
biceps, die zich met bepaalde tussenpozen
herhaalt (L ague r, 1896); syn. myositis
acuta interstitialis.
Mononeuritis, neuritis (zie aid.), beperkt tot
66n zenuw of tot de zenuwen van een der
ledematen (vgl. Polyneuritis).
Mononucleair (barbarisme van t/6voc, en
nucleus, kern), 1. met 66n kern; vgl.
Leucocyten; 2. op een (hersen-) kern betrekking hebbend.
Mononucleosis, vermeerdering van de 66nkernige, ongegranuleerde cellen in het
bloed. M. infe ct i Os a, besmettelijke M. met
koorts, laryngitis en zwelling der lymphklieren van de nek, veroorzaakt door een
lymphotroop virus. Syn. Febris glandularis.
Monophasie (cpcicatc, spraak), spraakstoornis,
waarbij de zieke telkens dezelfde zin, hetzelfde woord of dezelfde lettergreep uitspreekt.
Monophisisch, een curve, die slechts 66n
phase(bewegingsrichting) vertoont.
Monophobie (pO(3oq, vrees), ziekelijke vrees
voor het alleen zijn.
Monophthalmie (Ocikcalit6c), de eigenschap
van een oog te hebben; vgl. Cyclopie,
Monoculus.
Monoplegie (rOarrl, slag), verlamming van
een der ledematen of een bepaalde spiergroep.
MOnoptis, mOnopodie (nok, gen. no86c,
voet), aangeboren ontbreken van 66n voet.
Monorchidie, monorchismus (Opvc, zaadbal), 1. aangeboren ontbreken van een
zaadbal. 2. eenzijdig cryptorchismus (zie
aid.).
Monorecidief, zie Sclerosiform.
Monosexueel, = homosexueel; zie aid.
MonosOmen (aka, lichaam), dubbele misgeboorte met 66n lichaam en twee hoofden
(G. St. Hilaire).
Monospasmus (arcacy,6c, kramp), kramp, die
zich tot een omschreven spiergroep beperkt.
MonostOtisch (Ocrciov, been), slechts een been
betreffend.
Monosymptomatisch, met een verschijnsel
(bijv. van hysterie).
Monothermie Pipt./.7, warmte), ontbreken
der normale dagelijkse schommelingen in de
I ichaamstemperatuur (G i I be rt en Le r eboullet).
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Mon6tricha

Morbus

4,

Morbus (Lat.), ziekte. M. Addison i, met
gen. Tp9c6c), bacterie
MonOtricha (9.
groot verval van krachten en bruine kleuring
met een zweepdraad aan een pool.
der huid gepaard gaande, meestal tuberMonovalent serum (v alen s, geldig), een
culeuse ziekte van de bijnieren en verserum, bereid door dieren onvatbaar te
moedelijk ook van de plexus solaris (zie
maken voor een bepaalde bacterie; vgl.
ald.); syn. melasma suprarenale, bronced
Polyvalent serum.
skin. M. inglicus (Engeise ziekte, syn.
Mons pubis, schaamheuvel, schaamstreek; bij
rhachitis. M. apoplect i formis (vgl. Apovrouwen ook mons Veneris genoemd.
plexie), ziekte van Menier e, zie aid. M.
Monstrum, monstrOsitas, monster, misgearcu it u s s. arquatus (Lat., boogvormig,
boorte, resp. monsterachtigheid, misvoroverdrachtel. regenboogkleurig), geelzucht.
ming. M. duplex, dubbele misgeboorte.
M. asthenicus (eccrOivel.a, krachteloosM. per abundantiam (Lat., door overheid), zie Asthenia universalis; vgl. Habitus
vloed), = M. per excessum. M. per defe cparalyticus. M. at tOn it us (Lat., door de
t u m (Lat., door een gebrek), misgeboorte,
donder getroffen), = catalepsia. M. a Li l i c u s
waaraan grotere of kleinere lichaamsdelen
(a u I a, hof van een vorst), ziekten, door
ontbreken. M. per excess u m (Lat., door
overdaad veroorzaakt, als jicht, vetzucht,
overmaat), misgeboorte, waarbij de normale
enz. M. Bam berg e r, polyserositis. M.
vorming van weefsel overschreden wordt,
Barlow i, stoornis in de beenvorming van
n.l. 1. macrosomie (zie ald.). 2. reuzegroei
jonge kinderen, gepaard met bloedingen; in
van bepaalde delen. 3. vorming van over1883 door Bar low, in 1859 door J. 0. L.
tollige delen. 4. monstrum duplex, zie boven.
Moller beschreven; vgl. Osteopathia haeM. per fibricam alienam (Lat., door
morrhagica infantum, Scorbutus infantum. M.
onjuiste vervaardiging) (A. v. Halle r) afBasedowi (K. A. W. Basedow, 1840),
wijkingen van de normale bouw, bijv.
ziekte, waarvan de hoofdverschijnselen zijn:
inversio viscerum, ectopia testis. M. p e r
uitpuiling der ogen, snelle pols en hartformam et situm alienum (Lat., door
kloppingen, zwelling der schildklier; syn.
onjuiste vorm en ligging), onderdeel van het
Glotzaugenkrankheit (B as e d o w), tachyvorige.Monstratrigemina s.triplicia,
cardia strumosa exophthalmica (L ebert).
misgeboorten, die uit drie lichamen of beM. Brighti (Rich. Bright, 1827), chrolangrijke gedeelten van drie lichamen zijn
nische en acute nierontsteking. M. cad u c u s
samengesteld.
(Lat., vallend), vallende ziekte; syn. epiMonticulus (verkleinw. van m o n s, berg), de
lepsie. M. cae ride us (Lat., blauw), aanberg van de bovenste worm der kleine
geboren cyanosis (zie ald.) door hartgebrek.
hersenen; syn. culmen, declive.
M. ca n ad ensis, = lupus of tertiaire syphiMoon blindness (Eng., maanblindheid), =
lis. M. ce real i s (Lat., korenziekte), = ergonyctalopie (zie ald.).
tismus (zie ald.). M. co e I iacu s (zie CoeliaMoral insanity (Eng.), aangeboren geestelijke
cus),chronische spijsverteringsstoorn is veelal
afwijking, inzonderheid gelegen in de spheer
bij kinderen, met rijkelijke vetontlasting,
der zed el ij k e gevoelens en voorstelgelijk bij lndische spruw. Syn. maladie
lingen, zonder dat daarmede eigenlijke
coeliaque, coeliac (of celiac) disease, infanintellectuele denkstoornissen gepaard
tilismus van Herter, morbus haemorrhigaan, uit welke de genoemde afwijking zou
gicus neonatOrum. M. comitialis (co m es,
zijn te verklaren.
genoot), vallende ziekte; het voorkomen van
Morbiditeit (m or b i d u s, ziek), verhoudingsvallende ziekte op een dies comitialis, een
getal der ziektegevallen, de stand der
vergaderingsdag van het yolk, was een
ziektegevallen.
slecht voorteken. M. coxae sen 11 i s, =
Morbilli (laat-Latijn), mazelen ; naar het voormalum coxae senile. M. c r i m é n s i s, Krimkomen van de uitslag onderscheiden in
ziekte = elephantiasis. M. dithmars i cus,
M. d i sc r et i, verspreide m. M. co nfe rt i„
benaming voor geerfde syphilis in Holstein;
dicht opeenstaande m., M. co n fl uentes,
volgens Hebra hetzelfde als Radesyge. M.
samenvloeiende m., M. vesicu I Os i, blaasg a l l i c u s (Lat., Franse ziekte), = syphilis.
jesachtige m., M. haemorrhigic i, bloeM. hae m at i cus, bloederziekte; syn. haedige m., M. sine morbillis s. sine
mophilie. M. haemorrhigicus neonae xa nt hem ate, m. zonder uitslag. M.
tOrum = M. coeliacus. M. haemolticus
s y n o c h a l e s (crovozi), continuiteit), ontneon at 6 r u m = ErythroblastOsis foetalis,
stekingachtige mazelen met langdurige hoge
bloedziekte bij pasgeborenen van een Rhkoorts en belangrijke ontsteking der slijmpositieve vader en een Rh-negatieve moeder;
vliezen.
vernietiging der rode bloedlichaampjes.
Morbilloid, op morbilli gelijkend uitslag na
M. herc 6 I eu s, syn. voor melaatsheid en
actieve immunisatie tegen mazelen.
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voor syphilis. M. hungiricu s, Hongaarse
ziekte, een vorm van vlektyphus. M. h y p n 6t ic us (D rosdow), aanvallen van een hypnotische toestand; vgl. Narcolepsie, Hypnolepsie. M. i 113'rri cus, = scherljewo, zie
aid. M. inguinirius (liesbuilziekte), builenpest. M. lard iced s (spekziekte), amyloiede ontaarding. M. macul Os us We r 1h ofi, = purpura haemorrhagica; syn. essentiele thrombopenie. M. Ménier i, ziekte
van M e n i è re (zie Aanhangsel). M. m iliari s, = miliaria epidemica. M. m i r achialis (Turks, merak, hypochondrie,
of Arab., marakki a, een soort van melancholie), hypochondrie. M. montinu s,
bergziekte. M. niuticus (vcc3c, schip;
vocu-nx6c, een schip betreffend), zeeziekte.
M. niger Hippocratis, = melaena; zie
aid. M. pediculari s, luisziekte, pediculosis. M. perniciOsus Addison- Bierm e r, zie bij Anaemie. M. phoenicicu s,
melaatsheid. M. Parkinson i i, = paralysis
agitans (zie aid.). M. regius (Lat., koninklijk), geeizucht. M. sic e r (Lat., heilig), vallende ziekte. M. saliriu s, zoutziekte,
nieuwe naam, voorgesteld voor strOphulus infantum, zie. aid. M. sancti Benno s.
sanctae Columbae, syphilis. M. sancti
Lazari s. sancti Maevii, melaatsheid.
M. sancti Rochii, pest. M. scOticus
(Schots), sibbens, zie aid. M. so 1st i t iili s (solst it i u m, zonnestiistand, zomer),
zonnesteek. M. tuberculOsus pedis
(knobbeiziekte van de voet), Maduravoet.
M. virginé ii s (Lat., maagdeiijk), maagdenziekte, chiorose syn. M. v i r i d i s (Lat.,
groen). M. We i I i, (Ad We i 11886), acute
ziekte met koorts, zenuwverschijnseien, geelzucht en nierontsteking, door infectie met
leptospira icterohaemorrhigiae, overgebracht door ratten.
Morcellement (Fr., verbrijzeling), 1. het in
stukken verwijderen van een groot gezwel,
nadat dit eerst omsnoerd is; syn. Piecemeal
extirpation (Eng., pice-meal, stukken en
brokken); 2. het in stukken verwijderen
van een afgestorven vrucht; syn. embryotomie.
Morgue (Fr.), huis voor het bewaren en schouwen van gevonden of opgehaalde lijken.
Moria (t.t.copicc), zotheid, een vorm van stompzinnigheid met kinderachtige vrolijkheid.
Moribandus (Lat.), stervend.
MorocOccus (Lat. m o r u s, moerbei), een
varieteit van staphylococcen (U n n a).
Morphaea s. morphOea (v.opcp-h, vorm),
eigenaardig getekende vlekken op de huid
van lijders aan melaatsheid; onderscheiden
naar kieur en voorkomen, in M. ru bra
(rood), a l b a (wit), n i g r a (zwart), at r o-
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ph i ca (atrophisch, zie aid.), lard acea
(spekachtig).
Morphinismus, verslaafdheid aan morphine.
Morphinodipsie (84a, dorst), morphinismus,
die zich bij aanvallen vertoont, evenais de
dipsomanie (zie aid.).
Morphinomanie (v.avEcc, waanzin), morphinezucht.
Morphogenese (p.opcp4) , vorm; ybreatc, vorming), het ontstaan van de vorm, de bouw.
Morpholecithus (1/oppi), vorm; Xixthoq,
dooier), de vormingsdooier van het ei, het
gedeelte dat de kiem wordt; vgl. Tropholecithus.
Morphologic, de kennis van de vormen der
organismen (omvat ontleedkunde, ontwikkeiingsgeschiedenis, dierkunde, piantkunde).
Morphologisch, bijv. nw. van het vorige.
MorphOtisch (D., van ii,opcpoyr6q, gevormd),
gevormd.
MOrpio (als een Latijns woord gevormd van
het Fr. morpio n, luis, van m o rd, stam van
mordre, bijten, en pion, infanterist),
klederluis.
Mors (Lat.), dood. M. at ra, de zwarte dood
(longpest der middeleeuwen). M. s 6 bita
(Lat.), piotseiinge dood. M. t FIST m i ca,
thymusdood, plotselinge dood bij kinderen
met sterk ontwikkeide thymuskiier.
MOrsus diaboli (Lat., beet van de duivel),
het franje-achtige uiteinde der baarmoedertrompetten; zie Fimbriae.
Mortaliteit (m ortalitas), sterfte, verhoudingsgetal der sterfgevallen; vgl. Letaliteit,
Morbiditeit.
Mortificitio (m o rs, de dood; fa c i o maken),
het afsterven van lichaamsdelen; vgl. Gangraena, Necrose.
Mortinataliteit, het verhoudingscijfer der
doodgeborenen.
MOrula (verkieinw. van m o r u s, moerbei),
de bolvormige groep cellen, die door de
spiitsing van de eicei ontstaat, eerste stadium van de ontwikkeiing der vrucht.
Moruliet, grote nucleolus (kernlichaampje)
in de biaasvormige kiem bij vele protozoa.
Morve (Fr., van het Lat. m o r b u s, ziekte),
kwade droes; vgl. Maiiasmus.
Mosquito (Port.), mug.
Mosquitokoorts = Pappatacikoorts (zie aid.).
Motiliteit (m o v e o, bewegen), het vermogen
tot willekeurige beweging; ook: het geheel
der bewegingszenuwen, geiijk onder sensibiliteit ook het geheei der gevoeiszenuwen
wordt verstaan. Motiliteitsneurose,
neurose van de bewegingsorganen; syn.
kinesioneurose.
Motorisch (m otor, beweger), op beweging
betrekking hebbend. Motorische ap hasie; vgl. Aphasie. Motorische eind
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p I aat, het eindorgaan der bewegingszenuwen in de spieren. Motorische insufficientie, onvoldoende voortbeweging van
de inhoud van holle organen (maag en
darm) door onvoldoende werking der
spieren. Motorische neuronen, neuronen, die de impuls tot beweging naar de
spieren voeren. Motorische onru st,
drang tot beweging. Motorische pu nte n, punten op de huid, vanwaar uit men
spieren en bewegingszenuwen het best
afzonderlijk electrisch kan prikkelen; syn.
Wahlpunkte (D.) M. spraakcentrum,
centrum, waarin de impulsen ontstaan,
welke het gesproken woord voortbrengen;
vgl. Sensorisch, Aphasic. M o t o r i s c h e
streek of z o n e, de voorste centrale streek
van de schors der grote hersenen met de
aangrenzende delen van de voorhoofdswindingen; in deze streek liggen de centra
der willekeurige spierbewegingen. M ot orische worte 1 s, voorste wortels van het
ruggemerg. M oto r isc h e ze nuwe n, zenuwen, die de impuls tot beweging naar de
spieren voeren.
Motricite (Fr.), het vermogen van motorische
centra en zenuwen om spieren te prikkelen
tot samentrekking.
Mottled enamel (Eng., gestippeld email),
vlekkige tanden, eerst met doffe krijtwitte
plekken, later bruin van kleur, door invloed
van fluorhoudend water. Syn. Fluorosis
dentalis.
Mouches volantes (Fr., zwevende vliegen),
het muggen zien, het waarnemen van donkere of glimmende punten en voorwerpjes
in het gezichtsveld, doordat in het glasachtig lichaam lichtbrekende vezeltjes zijn,
waarvan de gezichtsindruk door het bewustzijn naar buiten verplaatst wordt; syn.
myoidesopsie; vgl. Synchysis.
Mouchetures (Fr., verspreide stipjes en
vlekjes, gelijk vliegjes), oppervlakkige insnijdingen van de huid bij huidwaterzucht.
Moulage (Fr., afgietsel), nabootsing van
lichaamsdelen door middel van een wasachtige stof, die, als de gewenste vorm
bereikt is, met de natuurlijke kleur beschilderd wordt.
Mountain sickness (Eng.), bergziekte; vgl.
Puna.
Mouse protection test (Eng.), onderzoek
naar het beschuttend vermogen van een
antiserum (zie ald.), verricht op een muis.
Mouvement de bascule (Fr., schommelbeweging), de „schommelstand" van het naar
achteren opgewipte schouderblad, vooral
bij dystrophia musculorum progressiva;
syn. Schaukelstellung (D.) M. de va et
v i e n t, heen - en weer-beweging, het lang-
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zaam heen en weer gaan van de bloedkolom
bij beginnende stasis in de netvliesvaten,
hetgeen met de oogspiegel kan worden
waargenomen.
MOxa (Chineese naam van „brandkruid",
een plant, waarvan de bladeren als lout
worden gebruikt), brandcylinder; een rolletje van brandbare stof, die op de huid
wordt bevestigd en aangestoken (moxib Ci s t i o; bust i o, het verbranden) om een
sterke prikkel teweeg te brengen.
Mozaiekei, in de embryologic een ei, waarin
reeds de morphologische ontwikkeling der
organen is begonnen b.v. als uit elke helft
van een blastomeer (zie ald.) in het tweedelige stadium slechts een half embryo
ontstaat. Vgl. Regulatie-ei.
MucilaginOsa (nl. remedia), slijmige geneesmiddelen.
Mucinen (m u c u s, slijm), slijmstoffen ; tot de
glycoproteiden behorende stoffen in het
speeksel, het slijm, het slijmweefsel en de gal.
Mucinoiden, = mucoiden (zie ald.).
Mucinurie, lozing van mucine bevattende
urine.
Muciparus (p a r i o, voortbrengen), slijm
voortbrengend, bijv. conjunctivitis mucipara.
Mucocele (m u c u s, slijm ; xipai, breuk), uitzetting ener lichaamsholte door vorming
van slijmcysten, bijv. in de cellen van het
zeefbeen-labyrint of de hersenholten. M.
lacri mills (I acrim a, traan), uitzetting
van de traanzak door slijmachtige vloeistof.
Muco-enteritis, ontsteking van het darmslijmvlies.
Mucoiden, slijmachtige stoffen, van de mucinen onderscheiden, doordat zij door zuren
niet worden neergeslagen en door alcalien
dun vloeibaar worden.
Muco-purulent, slijmig- etterig.
Muco-pus, slijm-etter.
MucOsa, sc. membrana, slijmvlies.
MucOsus, slijmig.
Mucronitus (Lat.), van een stekelvormige
punt voorzien. Cartiligo mucronita,
= processus xiphoideus.
Mucus, slijm.
Muguet (Fr., lelietje van dalen), spruw, wegens
de witte kleur.
Multangulum (multum, veel; angulus,
hock), veelhoekig, zie Os.
Multicellulair, veelcellig.
Mtilticeps mtilticeps, tegenwoordige naam
voor coentirus cerebralis, een lintworm, zie
Coenurus.
Multicuspidati (c u s p i s, punt), sc. dentes,
kiezen; vgl. Bicuspidati.
MultifOrmis, veelvormig.
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Multilateraal (I at us, gen. late ris, zijde),
= radiair.
Multilobulair, veellobbig.
Multiloculiris (I o c u I u s, plaatsje, hokje),
veelhokkig. Ook een ziekte, die van het
lichaam vele plaatsen tegelijk aantast.
Multinucleair (n ucleu s, kern), veelkernig.
Multipara, = pluripara (zie ald.).
Multipartiaal (pars, deel), nl. van een geneesserum, dat uit sera van verschillende
diersoorten is samengesteld, zie Polyvalent.
Multiplicator (plico,vouwen;multiplico,
verveelvoudigen), galvanometer tot meting
van zwakke electrische stromen, waarbij de
geieidingsdraad in talrijke windingen om de
magneetnaald is gewonden.
Multipolair, benaming van ganglioncellen met
vele uitsteeksels, vgl. Dendriten.
Multipotentie (van embryonale cellen), het
vermogen (potenti a) om zich te ontwikkelen tot vele soorten cellen. Vgl. Totipotentia.
Mumienzellen (D.), cellen uit het mesenchym (zie ald.), die gelijk een mummie een
levenloos bestaan voeren (b.v. in het hoornvlies), maar kunnen ontwaken tot leucocyten
(G raw i t z). Syn. Schlummerzellen.
Mummie (m 0 m i a (Perz.), een soort asphalt,
waarvan de Egyptenaren zich bedienden
om hun doden te baisemen), een door balseming in stand gehouden dood lichaam
van mens of dier; vroeger werd asphalt
ook als geneesmiddel gebruikt, en werd
de voorkeur gegeven aan het asphalt, dat
men uit gebalsemde lijken kon winnen; dit
heette dan ook m u m i a.
Mummificitio (m u m m i e en facio, maken),
droog versterf, snel indrogen van afgestorven delen aan de lucht.
M iinzenklirren (D., het kietteren van munten), het metaalachtig geluid bij percussie
boven sommige lucht bevattende holten;
syn. bruit de pot fele.
Muraal (Lat., m u r u s, muur), zich aan de
wand bevindend b.v. een gezwel aan de
wand van een cyste.
Mures articulares (meerv. van m u s, muis),
gewrichtsmuizen; losse of beweeglijk bevestigde kraakbenige lichaampjes in een gewricht; vgl. Arthrolithen, Osteochondritis
dissecans.
Murexideproef (m u rex, purperslak), verdamping van urinezuur bevattende stoffen
met salpeterzuur, waarna het overblijfsel
met ammonia wordt behandeld; hierbij ontstaat een roodgekleurde stof.
Muriatische bron (m u r i a, zoutwater), keukenzout bevattende bron.
Murien (Lat. mus, genit. muris, muis) van
de muis afkomstig. Murine tuberkel-
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baci I een door A. Q. We I Is gevonden bacil
bij de woelmuis, microtus agrestis, welke
voor de mens onschadelijk is en kan dienen
als vaccinatiemiddel tegen tuberculose. M.
v I e ktyphu s, een vrij goedaardige vlektyphus, overgebracht door vlooien van de
rat (mus rattus) in Mexico. Syn. Tabardillo
(Sp.).
Murmur veniisum (Lat.), adergesuis; vgl.
bruit de diable, bromtolgeruis.
Musca anthropeophaga (m u s c a, vlieg ; W.pwroc, mens; cpayeiv, eten), vlieg uit ZuidAmerika, die de myiasis veroorzaakt; syn.
lucilia macellarias. hominovOrax. Tegenwoordige naam: Cochliomyia hominivorax. M.
donnestica (domesticus, tot het huis
behorend), kamervlieg. M u s c a e v o I ant es, = mouches volantes (zie aid.).
Muscarinismus, vergiftiging met muscarine
en paddenstoelen.
Muscularis, tot de spier behorend; vgl.
Musculus, Tunica muscularis; ook als afkorting van tunica muscularis. M. m ucOs a e, aaneengesloten laag van gladde
spiervezels onder het epithelium van een
slijmvlies, vooral van de ingewanden.
Musculatuur, het spierstelsel.
Musculine (N asse), een oplosbaar eiwitlichaam der spieren, dat tot de globulinen
behoort.
Musculocutineus (c u t i s, huid), vgl. Nervus
musculocutaneus.
Musculus (verkleinw. van m u s, muis, omdat
vele spieren op een gevilde muis gelijken),
spier. M. abd 6 ce ns ocu I i, = M. rectus
lateralis. M. abductor an n u lads, = M.
interosseus dorsalis digiti IV manus. M.
abductor digiti m in i mi, afvoerder
van de pink; van het os pisiforme en lig.
carpi transversum naar het eerste kootje
van de pink. M. abductor digit' pedis
quint i, afvoerder van de kleine teen; van
de processus lateralis en medialis van het
tuber calcanei en het peesblad der voetzool
naar de tuberositas ossis metatarsi V en het
eerste kootje van de kleine teen. M. a b d Cr ctor hallucis s. adductor hallucis
Cruveilhie r, afvoerder van de grote teen;
van het lig. laciniatum, de proc. medialis
van het tuber calcanei en het os naviculare
naar de basis van het eerste kootje van de
grote teen. M. abductor obliquus
Cruvei I hie r, schuine afvoerder; het
middenwaartse gedeelte van de M. flexor
hallucis brevis. M. abductor p011icis
brevis s. e xt ern u s, korte afvoerder van
de duim; van het tuberculum ossis multanguli
majoris en lig. carpi transversum naar het
radiale sesambeen en het eerste kootje van
de duim. M. abductor p011icis longus,
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lange afvoerder van de duim; van de achterzijde van het spaakbeen en de membrana
interossea naar de basis van het eerste middelhandsbeen. M. accelerator urinae,
versneller van de urine = M. bulbo-cavernosus. M. add 'Ice ns Ocul i, --=-- M. rectus
medialis. M. addLictoringuli oris, = M.
incisivus. M. adductor b re v i s, korte toevoerende spier (van de dij); van de grens
tussen de bovenste en onderste tak van het
schaambeen naar het labium mediale der
linea aspera van het dijbeen. M. ad d 6 cto r
hallucis, aanvoerende spier van de grote
teen, met twee hoofden; le het caput
obliquum, schuine hoofd: van het teerlingbeen, het lig. plantare longum, de kant van
het derde wigvormige been, de bases van
het tweede en derde middelvoetsbeen, en
2e het caput transversum, dwarse hoofd:
van het derde tot vijfde middelvoetsbeengewricht naar het zijdelingse sesambeen en het
eerste kootje van de grote teen. M. ad d 6 ctor(femoris)longuss.mediuss.secOnd us, lange aanvoerende spier van de dij;
van het schaambeen naar het labium mediale
van de linea aspera van het dijbeen. M.
adductor (femoris) m ag n us, grote aanvoerende spier van de dij; van de tuberositas
ossis ischii en de onderste tak van het zitbeen
naar het labium mediale van de linea aspera
van het dijbeen. M. adductor (femoris)
minimus s. te rt i us, kleinste aanvoerende
spier van de dij; van de grens tussen de
onderste zitbeens- en onderste schaambeenstak naar het labium mediale van de
linea aspera van het dijbeen. M. ad d 6 ctor
p011ic is, aanvoerder van de duim; van
het derde (ook het tweede en vijfde) middelhandsbeen naar het ulnaire sesambeen van
het middelhandsduimgewricht. M. am ato ri us (a m at o r, minnaar; dus lonkspier),
= M. rectus medialis. M. an co n a.e us b rev i s s. extern us (Ocyx6v, kromming), korte, buitenste elleboogspier; het buitenste
hoofd van de M. triceps brachii. M. an con ie us internu s, binnenste elleboogspier; het binnenste hoofd van de m. triceps
brachii. M. anconieus long us, lange
elleboogspier; het lange hoofd van de M.
triceps brachii. M. anconieus q u a rt u s ,
vierde elleboogspier, van de buitenste
epicondylus van het opperarmbeen naar de
achtervlakte van de ellepijp. M. ang ularis
oris inferior, benedenste hoekspier van
de mond, = M. triangularis. M. antit ragicu s, spier van de antitragus (zie aid.);
van de cauda helicis der oorschelp naar de
rugzijde van de antitragus. M. apone ur 6 ti cu s, = M. tensor fasciae Iatae. M u scull arrectOres pilOrum, oprichtspie-
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ren der haren; kleine gladvezelige spiertjes
in de lederhuid, die zich aan de haarzakken
vasthechten en de haren oprichten (kippevel). Musculi articu lires, gewrichtsspieren, spanners der gewrichtsbeurzen. M.
a rt icularis gen u, gewrichtsspier van de
knie; van de voorzijde van het dijbeen naar
de gewrichtsbeurs van de knie. M. a r ycorniculitus obliquus, = M. arytaenoideus obliquus. M. ary-epig !Ott i cus,
van de processus muscularis van het schenkkankraakbeen naar de zijrand van het
strotklepje aan de tegengestelde zijde; syn.
M. arytaenoideus obliquus, M. thyreoaryepiglotticus. M. arytaenoideus obliquus,
schuine schenkkanspier, = M. ary-epiglotticus. M. arytaenoideus transversus,
dwarse schenkkanspier; tussen de achterzijde
der beide schenkkankraakbeenderen. M.
att011ens auriculae, opheffer van de
oorschelp, = M. auricularis sup. M. attrihens auriculae, = M. auricularis
ant. M. auricularis ant., post., sup.,
voorste, achterste, bovenste oorspier, resp.
ontspringende van het slaap-peesvlies, de
pars mastoidea van het slaapbeen en de
galea (zie aid.); alle zich vasthechtende aan
de oorschelp. M. azygos pharrigis (&
privans; tyy6v, juk), ongepaarde spier van
de keelholte, van het tuberculum pharyngeum naar de achterwand der keelholte.
M. azygos Uvulae, = M. uvulae. M.
bas iog loss us, vroegere benaming voor
het gedeelte van de m. hyoglossus, dat aan
het lichaam, de basis van het tongbeen
ontspringt. M. biceps b rich i i, tweehoofdige armspier; het lange hoofd, caput
longum, van de tuberositas supraglenoidalis en het labrum glenoidale van het schouderblad ; het korte hoofd, caput breve, van
het ravenbek-uitsteeksel; aanhechting aan
de tuberositas van het spaakbeen. M.
biceps femori s, tweehoofdige dijspier;
van de zitbeensknobbel en het labium laterale van de Linea aspera van het dijbeen naar
het hoofdje van het kuitbeen. M. biceps
s u rae, = M. gastrocnemius. M Cisculi
bipenn at i, dubbel gevederde spieren,
met een peesblad in het midden, waarvan
de spiervezel in twee schuine richtingen
uitgaan; vgl. Musculi unipennati. M. b iy e rite r ce r v i cis, tweebuikige nekspier;
vroegere benaming van het mediale deel
van de M. semispinalis capitis. M. biventer
(m andibulae), = M. digastricus. M.
brachialis, opperarmspier; van de buitenvlakte der onderste helft van het opperarmbeen en de beursband van het elleboogsgewricht naar de tuberositas van de ellepijp.
M. b rich i o-r ad ialis, opperarmspaak-
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beenspier; van de buitenribbe van het
opperarmbeen en het septum intermusculare
laterale naar de margo volaris van het spaakbeen boven de proc. styloideus.M. b r o n c h ooeso ph ag é u s, Iongpijp-slokdarmspier,
gladvezelige spierbundel van de linker
longpijp naar de lengtespierlaag van de slokdarm. M. Br u ecki I, de kringvezels van de
M. ciliaris. M. buccin at o r (b uccin a, herdershoorn), wangspier, trompetterspier;
van de buitenvlakte van de proc. alveolaris en de raphe pterygomandibularis
naar de beide lippen. M. bucco-p h a r/T ng e us, mond-keelholtespier, = M. constrictor pharyngis. M. bulb o-cavernOsu s,
bij de man van de tunica albuginea van
de bulbus urethrae naar de corpora cavernosa van het lid en de urinebuis; bij de vrouw
van de fascia perinea naar de kittelaar,
de bulbus vestibuli en de voorhof der
schede. M. can in u s, van de fossa canina
naar de mondhoek. M. cephal o-p h ar y n g e u 5, zie M. constrictor pharyngis
sup. M. cerato-cricoideus, zie M. crico-arytaenoideus post. M. ce r it o-g loss u s,
vroegere benaming van de vezels van de
m. hyoglossus, die van de grote hoorn
van het tongbeen komen. M. ce r it op h a rY. ngeu s, zie M. constrictor pharyngis medius. M. chondroglOssu s, kraakbeen-tongspier, van de kleine hoorn van
het tongbeen naar de tong. M. chondr op h a r3-ngeu s, = M. constrictor pharyngis medius. M. ciliaris, gladvezelige spier
rondom de buitenvlakte van het corpus
ciliare; bestaat uit cirkelvezels (fibrae circulares (Mueller') en straalvezels (fibrae meridionales Brueckii). M. ciliaris in f. et su p.,
pars palpebralis (ooglidgedeelte) van de
M. orbicularis oculi. M. ciliaris Riolan i,
het nabij de randen der oogleden liggend
gedeelte der mm. ciliares inf. et sup. M.
co c c3'rg e u 5, staartbeenspier; rudimentaire
spier tussen de spina ossis ischii en de
zijvlakte van het stuitbeen. M. complexus
major, grote samengestelde spier; zijgedeelte van de M. semispinalis capitis;
vgl. M. biventer cervicis. M. co rn pressor
bu I bi urethrae, = M. bulbo-cavernosus. M. compressor narium, samendrukker der neusgaten, het dwarse gedeelte van de M. nasalis. M. co rn pressor
urethrae, --- M. sphincter membranaceus. M. constri ct or cunn i, samensnoerder van de ingang der schede; de M. bulbocavernosus bij de vrouw. M. constricto r
p h a II n g is (samensnoerder der keelholte)
i n f., een deel ontspringt aan het ringkraakbeen (M. crico-pharyngeus), een ander deel
aan het schildkraakbeen (M. thyreo-pharyn-
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geus) en het bindweefsel tussen beide kraakbeenderen, naar de achterste middellijn der
keelholte. M. constrictor pharyngis
mediu s, van de grote hoorn (M. ceratopharyngeus) en de kleine hoorn (M. chondropharyngeus) naar de achterste middellijn der
keelholte. M. constrictor pharyngis
s u p., van de binnenplaat van de processus
pterygoideus (M. pterygo-pharyngeus), van
de raphe pterygo-mandibularis (M. buccopharyngeus), van de linea mylohyoidea
mandibulae (M. mylo-pharyngeus) en van
de M. transversus linguae (M. glosso-pharyngeus) naar de achterste middellijn der keelholte. M. cci r a c o-b rach ill' s, ravenbeksarmspier; van het ravenbeksuitsteeksel naar
de crista tuberculi minoris van het opperarmbeen. M. corrugitor supercilii s.
glabellae, wenkbrauwfronser; van het
voorhoofdsbeen boven- en buitenwaarts
naar de huid boven de wenkbrauwen. M.
crem as t e r (xpewxcrrhp, ophanger) van de
bovenrand van de liesband en de schede van
de M. rectus abdominis, om de zaadbal heen,
die bij samentrekking van de spier omhoog
wordt geheven; vgl. Cremasterreflex. M.
crico-arytaenoideus lateralis, van
het ringkraakbeen naar de proc. muscularis
van het schenkkankraakbeen. M. cricoarytaenoideus post., van de achterzijde
van de plaat van het ringkraakbeen naar de
proc. muscularis van het schenkkankraakbeen. M. crico-phaqngeus, vgl. M.
constrictor pharyngis inf. M. crico-t h yreoid eu s, van de boog van het ringkraakbeen naar de benedenrand van het schildkraakbeen. M. crurilis s. c r Cr re u s, — M.
vastus intermedius. M. cubitalis an t. et
post, voorste, achterste elleboogspier = M.
flexor, extensor carpi ulnaris. M. c u c u llari s, monnikskapspier = M. trapezius.
M. custos virginu m, (Lat., bewaker der
maagden), = M. adductor magnus femoris.
M Li scull cutine i, huidspieren; tegenst.
mm. sceleti. M. deltoideus s. d e I tO i d es,
deltavormige spier; van het sleutelbeen,
de schoudertop en de schouderbladsdoorn naar de tuberositas deltoidea humeri.
M. depressor alae nasi, neerdrukker
van de neusvleugel, deel van de M. nasalis.
M.depressor inguli oris,=M.triangularis. M. depressor labii inferiOris,
= M. quadratus labii inf. M. depressor
se pti (nasi), neerdrukker van het neustussenschot, deel van de M. nasalis. M.
depri mens, = M. rectus inferior oculi.
M. detriisor urinae, lozer van de urine;
de buitenste spierlaag van de blaas. M.
d igistri cus, tweebuikige spier; voorste
buik: van de fossa digastrica van de onder-

titisculus

— 327 —

kaak; achterste buik: van de incisura mastoidea, verbonden door een tussenpees; syn.
M. biventer. M. dilatator pupillae,
verwijder van de pupil; gladvezelige spier
met radiair lopende vezels in de achterste
grenslaag van het regenboogvlies. M.
dilatator tu bae, verwijder van de tuba
Eustachii, vezels van de M. tensor veli
palatini, die aan de wand der tuba ontspringen. M. dilatator vestibuli laqng i s, = M. thyreoepiglotticus. M. ejac uI it or sem ini s, uitwerper van het zaad, =
M. bulbocavernosus. M. epicriniu s, = M.
frontalis + M. occipitalis. M. e p i t r 6c h le oanconieu s, soms aanwezige spier van de
epitrochleus (epicondylus) medialis van het
opperarmbeen naar de binnenrand van het
olecranon. M. erector spinae s. trunci,
M. extensor dorsi communis. M. Eustachi i,
= M. tensor tympani. M. ex p 6 !so r
I in g u a e, = M. genio-glossus. M ti scu li
exs pi r at 6 ri i, uitademingsspieren, = mm.
intercostales interni. M. e xt ensorbrichii
triceps, driehoofdige armstrekker, = M.
triceps brachii. M. extensor carpi
radialis brevis, longus, korte, lange
strekker van de handwortel naar de spaakbeenzijde; de eerste van de epicondylus van
het opperarmbeen en het lig. annulare
naar de basis van het derde middelhandsbeen; de tweede van de buitenzijde van het
opperarmbeen en het septum intermusculare
laterale naar de basis van het tweede middelhandsbeen. M. extensor carpi ulnaris,
strekker van de handwortel naar de ellepijpszijde; ontspringt met de extensor digitorum communis, naar de basis van het vijfde
middelhandsbeen. M. extensor cru ris
quid r i ceps, = M. quadriceps femoris. M.
extensor digiti quinti prOprius,
eigen strekker van de pink; ontspringt tezamen met de M. extensor digitorum communis, naar het peesblad aan de rugzijde van
de pink. M. extensor digitorum commani s, gemeenschappelijke vingerstrekker;
van de epicondylus lateralis en het peesblad
van de onderarm naar de basis der middelen eindkootjes van de tweede tot vijfde
vinger. M. extensor digitorum pedis
brevis, korte tenenstrekker; van de zijen bovenvlakte van het hielbeen naar de le
en 4e pees van de m. extensor digitorum
longus. M. extensor digitorum pedis
longus, lange tenenstrekker; van het
bovenste deel van het scheenbeen, de vO6rkant van het kuitbeen, de membrana interossea, het peesblad van het onderbeen, naar
het eerste en tweede kootje van de tweede
tot vijfde teen. M. extensor dorsi
co m m ti n i 5, gemeenschappelijke benaming
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voor alle strekspieren van de rug. M. e xt 6 ns o r hallucis brevis, korte strekker van
de grote teen; van de bovenvlakte van het
hielbeen naar het eerste kootje van de
grote teen. M. extensor hillucis
longus, lange strekker van de grote
teen; van de membrana interossea en de
facies medialis van het kuitbeen naar het
tweede kootje van de grote teen. M. exte nso r indicis prOprius, eigen strekker
van de wijsvinger; van de rugzijde van de
ellepijp en het lig. interosseum, naar de
wijsvingerpees van de gemeenschappelijke
vingerstrekker. M. extensor 1)611 i cis
brevis, longus, korte, lange duimstrekker; van de membrana interossea en het
spaakbeen naar de basis van het eerste duimkootje, resp. het eindkootje. M. e x t é n so r
quadriceps, = M. quadriceps femoris. M.
femoral i s, = M. vastus intermedius. M.
fa sciali s, = M. sartorius, ook = M. tensor
fasciae latae. MCisculi fidicinales s.
fidicini (fid icin us, tot het snarenspel
behorend), tokkelspieren, = musculi lumbricales. M.flexor carpi radialis, buiger
van de handwortel naar de spaakbeenzijde;
van de epicondylus medialis van het opperarmbeen en het peesblad van de onderarm
naar de basis van het tweede en derde
middelhandsbeen. M. flexor carpi u Inari s, buiger van de handwortel naar
de ellepijpszijde; van de epicondylus medialis, het peesblad van de onderarm (caput
ulnare) en van de rugzijde van het olecranon
en de rugrand van de ellepijp naar het
erwtbeentje. M. flexor digiti quinti
brevis, korte pinkbuiger; van het lig.
carpi transversum en de hamulus van het os
hamatum naar de eindpees van de M. abductor digiti V. M. flexor digiti pedis
q uinti brevis, korte buiger van de kleine
teen; van het lig. plantare longum en vijfde
middelvoetsbeen naar het eerste kootje
van de kleine teen. M. flexor d ig itOru m
pedis brevis s. perforitus s. su blim is
s. pediie u s, korte tenenbuiger; van de
ondervlakte van de proc. medialis van
het tuber calcanei naar de bases van de
tweede kootjes der laatste vier tenen. M.
flexor digitorum pedis longus, lange
tenenbuiger, van de achterzijde van het
scheenbeen naar de eindkootjes der laatste vier tenen. M. flexor digitorum
proftindus, diepliggende vingerbuiger;
van de palmzijde van de ellepijp en de
membrana interossea naar de bases der
eindkootjes van de laatste vier vingers.
M. flexor digitorum sublimis, oppervlakkig liggende vingerbuiger; van de
epicondylus medialis (caput humerale) en
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van het bovenste deel van het spaakbeen
(caput radiale) naar de middelkootjes der
Iaatste vier vingers. M. fl exor hal lu cis
brevi s, korte groteteenbuiger; van het
eerste wigvormige been en het lig. plantare
longum naar het mediale en laterale sesambeen van de grote teen. M. flexor ha Ilucis long u s, lange groteteenbuiger;
van het onderste deel van het kuitbeen en de
membrana interossea naar het tweede lid
van de grote teen. M. flexor man us
rad ial i s. = M. flexor carpi radialis. M.
flexor p011icis brevis, korte duimbuiger; 66n hoofd van het lig. carpi transversum en 66n van het os multangulum
majus, minus en os capitatum naar het
radiate sesambeen. M. flexor p011icis
long u s, lange duimbuiger; van de handpalmzijde van het spaakbeen naar de basis
van het tweede duimkootje. M. frontal i s,
voorhoofdspier; van de huid boven de oogholten naardegalea. M ilsculi fusifórm es
spoelvormige spieren; uit een dun hoofd,
een buik en een pees bestaande. M. g as t rOcnemius (yam p, bulk; xv-ht/.7), kuit), kuitspier; van de condylus medialis en lateralis
van het dijbeen naar het tuber calcanei
(Achillespees). M. g astrocn 6 m i us int.,
= M. soleus. M. gemellus inf., sup.,
bovenste, benedenste tweelingspier; van het
tuber ischii en de spina ischiadica naar de pees
scull ge rn 611i
van de m. obturator. Musculi
surae, tweelingspieren van de kuit =
M. gastrocnemius. M. g e n fo-g lossu s, kintongspier; van de spina mentalis naar de
tong. M. g e n fohyoideu s, kin-tong beenspier ; van de spina mentalis naar het lichaam
van het tongbeen. M. g loss° pa lat in us,
tong-gehemeltespier; van onder het slijmvlies van de eerste gehemelteboog naar de
zijrand van de tong. M. g loss o-p h a rj' ng e u s, tong-keelholtespier, = M. constrictor
pharyngis sup. M. g losso-stap hy lin us,
tong-huigspier = M. glosso-palatinus. M.
glutieus lateralis, M. tensor fasciae
latae. M. g I utieus m ax i m u s, grootste
bilspier; van de zijvlakte van het .darmbeen,
de fascia lumbo-dorsalis, de zijrand van het
heilig- en stuitbeen en het lig. sacro-tuberosum naar de tuberositas glutaea van het
dijbeen en de fascia lata. M. g I utieus
m e d i u s, middelste bilspier; van de zijvlakte
van het darmbeen en de fascia lata naar de
trochanter major. M. g lutie us m in i m u s,
kleinste bilspier; van de zijvlakte van het
darmbeen naar de voorrand van de trochanter major. M. glutieus q uartu s, vierde
bilspier; een deel van de M. iliacus. M.
gracili s, slanke spier; van de rand van de
onderste tak van het schaambeen naar de
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mediate vlakte van het scheenbeen. M.
g racilli m us oculi, zeer fijne oogspier;
een dun spiertje, dat soms de m. obliquus
sup. begeleidt. M. helicis major (zie
Heli x), grote schroefspier; van de spina
helicis van het oorkraakbeen naar de eminentia fossae triangularis (zie Foss a). M.
helicis minor, van de rima helicis naar
de spina helicis. M. Horner i, pars lacrimalis
van de M. orbicularis oris. M. h 6 m i I i s,
lage spier, = M. rectus inferior oculi. M.
h y o-g I 65 s u 5, tongbeentongspier, van het
tongbeen naar de tong. M. h yo-p h a r3'r ng e u s, tongbeenkeelholtespier, = M. constrictor pharyngis medius. M. i I e o-I u m b aI i s, een deel van de M. quadratus lumborum.
M. ileotibiali s, = M. tensor fasciae latae.
M. iliacus, heupspier, van de fossa iliaca
naar de trochanter minor. M. i I i o-cos tali s,
heupribbenspier; van de eerste tot twaalfde
rib en de heupbeenskam naar de ribben
en de dwarse uitsteeksels van de vierde,
vijfde en zesde halswervel; onderdeel van
de M. erector trunci. M. i I i o-psoas, M.
psoas major en M. iliacus tezamen. M 6 scull incisivi libii inf., sup., snijtandspieren van de boven- en onderlip; van de
juga alveolaria der buitenste snijtanden naar
de mondhoeken. M. indicator (Lat.,
aanwijzer), = M. extensor indicis proprius.
M. infraspinatu s, onderdoornspier, van
de fossa infraspinata van het schouderblad
naar het tuberculum majus van het opperarmbeen. Musculi interarti cu lire s, =
Mm. intertransversarii. M. inte r-a r yt a enoideu s, = M. arytaenoideus transversus.
Musculi intercartilaginei, het gedeelte der tussenribspieren, dat zich tussen
de ribbekraakbeenderen bevindt. Musculi
inter cos tales, tussenribsspieren; in de
elf tussenribsruimten; de Mm. I. externi
lopen naar voren en beneden, de Mm. I.
interni naar achteren en beneden; de achterste gedeelten worden Mm. su bcost ales, de voorste Mm. intercartilaginei
genoemd. M. interfoveolaris(Braune),
spierbundels, die soms de falx inguinalis
(zie ald.) en het lig. interfoveolare vervangen
of versterken. Musculi interOssei dorsales s. extern i manus, tussenbeenspieren (vier, van de rugzijde der hand,
telkens van de naar elkander toegerichte
zijkanten van twee middelhandsbeenderen,
naar de spaakbeenzijde van het eerste kootje
van de tweede en derde vinger, en de ellepijpszijde van de ringvinger en pink). M u sculi intercissei dorsales s. externi
p e d i s, tussenbeenspieren van de rugzijde van de voet; van de naar elkander
toe gerichte randen van twee middelvoets.
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beenderen (I-1V) naar de binnenzijde van
het eerste kootje van de tweede en de
buitenzijde van het eerste kootje van de
tweede tot vierde teen. MUsculi inte rOssei volires s. interni manus, tussenbeenspieren (drie); van de palmzijde der
hand, resp. van de ellepijpzijde van het
tweede middelhandsbeen, naar de ellepijpzijde van de wijsvinger; van de spaakbeenzijde van het vierde middelhandsbeen
naar de spaakbeenzijde van de middelvinger,
en van de spaakbeenzijde van het vijfde
middelhandsbeen naar de spaakbeenzijde
van de pink. Mm. interOssei plantares
s. interni pedi s, tussenbeenspieren van
de voetzool, van de mediate rand der derde
tot vijfde middelvoetsbeenderen naar de
eerste kootjes van de derde, vierde en vijfde
teen. Mcisculi interspinales, tussendoornsspieren; tussen telkens twee doornvormige uitsteeksels der wervels. Müsculi
intertransve rs a r i i, tussen telkens twee
dwarse uitsteeksels der wervels. M. is c h i ocavern 6s u s, van de onderste tak van het
zitbeen naar het corpus cavernosum van
het mannelijk lid, resp. de kittelaar en het
lig. transversum pelvis. M. is c h io-coccyrg eus, zitbeen-staartbeenspier; de achterste
vezels van de m. levator ani, van de zitbeensdoorn naar het staartbeen. M. j 6 g o-m ax i Iliris, = m. masseter. M. I a ryrng o-p h aqngeu s, strottenhoofdkeelholtespier, —
M. cricoarytaenoideus. M. late rills nasi,
= pars alaris musculi nasalis. M. latissimus
co I li, breedste halsspier, = platysma
(zie aid.). M. I at iss imusdo rs i, breedste
rugspier; van de doornvormige uitsteeksels
der vijfde (zevende) tot twaalfde borstwervels, de fascia lumbo-dorsalis, de darmbeenskam en de negende tot twaalfde rib
naar de crista tuberculi minoris van het
opperarmbeen. M. I a x at o r tympani,
slapmaker van het trommelvlies, = lig.
mallei anterius. M. I e va to r alae n as i
et labii superiOris, oplichter van de
neusvleugel en de bovenlip, = caput angulare van de m. quadratus labii sup. M.
levator alae nasi prOprius, eigen
oplichter van de neusvleugel, deel van
de pars alaris van de m. nasalis. M. I evitor inguli oris, oplichter van de
mondhoek, = M. caninus. M. I 6 vat o r
in guli scapulae, oplichter van de hoek
van het schouderblad, = m. levator scapulae. M. I e vito r an i, oplichter van de
aars; van de horizontale tak van het
schaambeen, van de fascia pelvis en de
fascia obturatoria naar de endeldarm, het
stuitbeen en het lig. ano-coccygeum. M LI scull levatOres costirum breves et
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I ong i, oplichters der ribben, van het
dwarse uitsteeksel van de zevende halsen de eerste tot elfde borstwervels naar
de bovenrand der eerstvolgende benedenwaarts gelegen rib. M. I 6 vat o r labii
superiOris prOprius, eigen oplichter
van de bovenlip; caput infraorbitale van
de m. quadratus labii. M. levator menti,
oplichter van de kin. M. levator palpebrae superiOris, oplichter van het
bovenooglid; van de bovenomtrek van het
foramen opticum en de schede van de
gezichtszenuw naar de huid en het kraakbeen van het bovenooglid. M. I e vato r
p haryrng is, ext. et int., uit- en inwendige oplichter van de keelholte, = m. stylopharyngeus en m. pharyngo-palatinus. M.
levator prOstatae, oplichter van de
voorstaanderklier; de voorste vezeis van de
m. levator ani, ter weerszijden van de
voorstaanderklier. M. le vato r scapulae,
oplichter van het schouderblad; van het
eerste tot vierde dwarse uitsteeksel der
halswervels naar de bovenste hoek en
binnenrand van het schouderblad. M.
levator Uvulae, oplichter van de huig,
= m. uvulae. M. levator veli palatini,
oplichter van het zachte gehemelte; van
het rotsbeen en de benedenrand van het
kraakbeen van de buis van Eustachius
naar het peesvlies van het gehemelte. M.
linguilis (Henle), tongspier, = m.
longitudinalis (linguae) inf. M. long iss im us (capitis, cervicis, dorsi), langste
spier van het hoofd, de nek, de rug; van
het vierde tot zevende dwarse uitsteeksel
der halswervels en de eerste drie dwarse
uitsteeksels der borstwervels omhoog naar
het tweede tot zesde dwarse uitsteeksel
der halswervels; en van de vijf lenden- en
de eerste vier heiligbeenswervels, de darmbeenskam, het lig. sacroiliacum posterius
longum naar de processus accessorii en de
dwarse uitsteeksels der lenden- en borstwervels, naar de fascia lumbo-dorsalis en de
ribben. M. longitudinalis linguae
i n f., s u p., onderste en bovenste lengtespier
van de tong, die door de eerste verkort,
door de laatste omhoog gewelfd wordt. M.
longus at 'antis, lange spier van de atlas;
bovenst zijdelings gedeelte van de m.
longus colli. M. longus ca p i t i s, lange
hoofdspier; van de dwarse uitsteeksels van
de derde tot zesde halswervel naar de basis
van het achterhoofdsbeen. M. longus
coil i, lange halsspier; van de atlas naar de
derde borstwervel. MUsculi iumbric ales manus (lumbricus, regenworm),
wormspieren van de hand; van de radiale
zijde der vier pezen van de m. flexor digi-
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torum communis naar de radiate rand van
de tweede tot vijfde vinger. Müsculi
I u m bricales pedis, wormspieren van de
voet; van de pezen van de m. flexor digitorum pedis longus naar de mediale rand
van het eerste kootje der vier kleine tenen.
M. mandicatOrius, = M. masseter,
kauwspier; van het jukbeen en de processus zygomaticus van de bovenkaak en
van het slaapbeen naar de tak van de onderkaak en de tuberositas masseterica. M.
masseter in t., = M. pterygoideus int.
M LI scu I i masticatOrii, kauwspieren. M.
mentili s, kinspier; van het jugum alveolare van de benedenste buitenste snijtand
naar de huid van de kin. MUsculi m et aca rpales ext., i nt., mm. interossei manus
dorsales, volares. M Uscu I i metatarsiles
ext., i n t., mm. interossei pedis dorsales,
plantares. M Oscu li multicauditi (caud a, staart), spieren met meer dan 66n pees.
M. m u It ifi d u s, veel gespleten spier; de
dieper liggende laag van de lange rugstrekker; van het heiligbeen naar de eerste
halswervel. M. m y I o-h yoideu s, kaaktongbeenspier; van de linea mylohyoidea
van de onderkaak naar het tongbeen en de
bodem der mondholte. M. m y I o-p h a q ng e u s, kaak-keelholtespier, = M. constrictor pharyngis sup. M. nasi I i s, neusspier;
van de v6Orzijde van de bovenkaak naar
de neusrug (pars transversa) en van het
jugum alveolare van de hoektand naar
de neusvleugel (pars alaris). M. nutator
capitis (knikker van het hoofd), M. sterno-cleido-mastoideus. M. obliquus abd 6minis ext., uitwendige schuine buikspier; van de buitenvlakte der acht onderste ribben naar de darmbeenskam en
naar beneden en binnen naar het peesvlies.
M. obliquus abdOminis int., inwendige schuine buikspier, onder de M. obl.
abd. ext.; van het diepliggende blad der
fascia Jumbo-dorsalis, de darmbeenskam
en de buitenste helft van de liesband naar
de onderrand der tiende tot twaalfde
ribben en het peesvlies. M. obliquus
au ricu la e, schuine oorspier; aan de
achterzijde van het oor tussen eminentia
fossae triangularis en eminentia conchae.
M. obliquus capitis in f., onderste
schuine hoofdspier; van het doornvormig
uitsteeksel van de draaier naar het dwarse

uitsteeksel van de atlas. M. obliquus
capitis sup., bovenste schuine hoofdspier; van het dwarse uitsteeksel van de
atlas naar het lig. nuchae inferius. M. o b 11quus colli sup. en i n f., bovenste en
onderste schuine halsspier (L u s c h k a);
de bovenste en onderste schuine vezelen
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van de m. longus colli. M. obliquus
6culi in f., onderste schuine oogspier, van
de onderrand der oogkas naar de buitenvlakte van het oog. M. obliquus Oculi
s u p., bovenste schuine oogspier, van het
foramen opticum, door de trochlea (zie ald.)
heen, naar de bovenzijde van het oog; syn.
M. trochlearis. M. o bt u rito r ext., buitenste verstoppende spier; van de membrana obturatoria naar de fossa trochanterica. M. obtur at or in t., binnenste verstoppende spier; van de binnenvlakte van
het heupbeen en de membrana obturatoria
naar de fossa trochanterica, door het verstopte gat heen; syn. M. marsupialis =
buidelspier. M. occipitali s, achterhoofdsspier; van de linea nuchae sup. naar de
galea (zie ald.). M. o m o-h yoideu s, schouder-tongbeenspier; tweebuikige spier, van
het lig. transversum scapulae naar het
lichaam van het tongbeen. M. opisth otenar (lint,o0ev, achter; TeEvw, spannen),
= M. sacro-spinalis. M. oppOnens dig iti
quint i, tegenoversteller van de vijfde
vinger; van de hamulus ossis hamati en
het lig. carpi transversum naar de ellepijpszijde van het vijfde middelhandsbeen.
M. oppOnens digiti quinti pedis,
tegenoversteller van de vijfde teen; van
het lig. plantare longum en de basis van
het vijfde nniddelvoetsbeen naar de buitenrand hiervan. M. opp6nens pollicis
tegenoversteller van de duim; van het
tuberculum ossis multanguli majoris en het
lig. carpi transversum naar het eerste middelhandsbeen. M. or b i c u lads Ocu I i,
kringspier van het oog; a. pars palpebralis,
ooglidgedeelte, binnenwaarts van de oogleden; b. pars lacrinnalis, traangedeelte; van
de crista lacrimalis post. en de traanzak
naar de oogleden; c. pars orbitalis, oogkasgedeelte, om de rand der oogleden heen.
M. orbi cu la ris oris, kringspier van de
mond. M. orbitali s, oogkasspier; gladde
spiervezels in de membrana orbitalis. M.
palito-glOssus, = M. glosso-palatinus.
M. palito-pharyrngeus, = M. pharyngopalatinus. M. palito-stap hylin us, gehemelte-huigspier, = M. uvulae. M. pa !minis brevis, korte handpalmspier; van
de fascia palmaris naar de huid van de
muis van de pink. M. palmaris long us,
van de epicondylus medialis humeri en
de fascia antebrachii naar de aponeurosis
palmaris. M. palpebrilis inf. et sup.
onderste en bovenste ooglidspier. M 6 scull pa pillires, tepelspieren (in de hartekamers). MUsculi pectinati (pecten,
kam), kamspieren; vooruitspringende spieren aan de binnenzijde der harteboezems. M.
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pect in eus, van de kam en de opstijgende tak van het schaambeen en de fascia
pectinea naar de linea pectinea van het
dijbeen. M. pectorilis major, grote
borstspier; van het sleutelbeen, de bovenste
zes ribbekraakbeenderen, het borstbeen en
de schede van de m. rectus abdominis naar
de crista tuberculi majoris van het opperarmbeen. M. pectorilis minor, kleine
borstspier, van de derde tot vijfde rib naar
de proc. coracoideus. Mtiscu I i pe n n it i,
gevederde spieren, waarvan de bundels,
gelijk de baard van een veder, schuin staan
op een of beide zijden van een peesblad, dat
door de Iengte van de spier loopt (m. unipennatus, m. bipennatus). M. perforku s,
doorboorde spier, = M. flexor digitorum
sublimis, waarvan de pezen die van de m.
flexor profundus doorlaten; deze heet daarom M. perfOrans. M. peroneus brevis
(Trep6v71, kuitbeen), korte kuitbeenspier; van
de benedenhelft van het kuitbeen naar de
tuberositas van het vijfde middelvoetsbeen.
M. pe rone us long us, lange kuitbeenspier; van het bovenste deel van kuit- en
scheenbeen naar de basis van het eerste wigvormige en het eerste (en tweede) middelvoetsbeen. M. pe ron e us terti us, derde
kuitbeenspier; het deel van de m. extensor digitorum pedis longus, dat naar de
kleine teen gaat. M. petro-p haryrn g e us,
rotsbeen-keelholtespier; van het rotsbeen
naar de keelholte. M. pet ro-sal p ing ostap hy I in us, = M. levator veli palatini.
M. pleuro-oesophageus, borstvliesslokdarmspier; van de linker pleura mediastinalis naar de langsspierlaag van de slokdarm. M. pharyrngo-palatinus, keelholte-gehemeltespier, van de tuba Eustachii, de proc. pterygoideus en de gehemelte-aponeurose naar de achterwand
der keelholte en de achterrand van het
schildkraakbeen; syn. M. salpingo-pharyngeus. M. pi rifOrmis, peervormige spier;
van de voorzijde van het heiligbeen naar
de trochanter major. M. p I a n t a r i s, voetzoolspier, van de buitenknobbel van het
dijbeen naar de achillespees of naar het hielbeen. M. po p I ite us, kniekuilspier; van
de buitenknobbel van het dijbeen en
van de gewrichtsbeurs der knie naar het
planum popliteum van het scheenbeen. M.
praesternilis, = M. sternalis. M. proce r us, slanke spier; van de neusrug naar
de huid van het voorhoofd. M. pronator
q uad rat u s, vierkante voorwaartsdraaier;
van de handpalmzijde van de ellepijp naar
het spaakbeen. M. pronator te res, ronde
voorwaartsdraaier; a. van de epicondylus
medialis van het opperarmbeen en het
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septum intermusculare medium (caput humerale), en b. van de proc. coronoideus van de
ellepijp (caput ulnare) naar de rug- en zijvlakte van het spaakbeen. M. prostaticus,
sluitspier der urineblaas. M. psoas major
(Oat, lendenen), grote lendenspier; van de
twaalfde borstwervel en de lichamen der
eerste vier lendenwervels en de dwarse uitsteeksels der vijf lendenwervels naar de
trochanter minor. M. psoas minor, kleine
lendenspier; van de twaalfde borst- en de
eerste lendenwervel naar de trochanter
minor. M. pterygoideus ext., int., uitwendige, inwendige spier van het vleugelvormig uitsteeksel: a. van de buitenzijde
van de processus pterygoideus en de crista
infratemporalis naar de fovea pterygoidea
van de proc. coronoideus van de onderkaak;
b. van de fossa pterygoidea naar de tuberositas pterygoidea van de onderkaak. M.
pterygo-pharyTngeus, = M. constrictor
pharyngis sup. M. puboperitonealis
(Macalister), pubo-rectilis, pubotransversalis (Luschka), = M. interfoveolaris. M. p y ra m id al is, pyramidevormige spier; van het schaambeen naar de
linea alba. M. pyramidalis auriculae
(j u n g i), gedeelte van de m. tragicus naar de
spina helicis van de oorschelp. M. py ram idal is nasi, = M. procerus. M.quadritus
femori 5, vierkante dijspier, van de zitbeensknobbel naar de trochanter major en de
crista intertrochanterica. M. q u ad ratus
labii inferiOris, superiOris, vierkante
spier van onder- en bovenlip: a. van de onderkaak, onder het foramen mentale naar het
midden en naar boven naar de onderlip; b.
van het voorhoofdsuitsteeksel van de bovenkaak, de margo infra-orbitalis en het jukbeen naar de bovenlip. M. q u ad rat u s
I u m b 6 r u m, vierkante lendenspier; van
de darmbeenskam en het lig. ilio-lumbale
naar de twaalfde rib en de dwarse uitsteeksels der eerste drie of vier lendenwervels. M. q u ad ritus plantae, vierkante zoolspier; van de binnen- en ondervlakte van het hielbeen naar de pees van
de m. flexor digitorum pedis longus. M.
quadriceps femoris, vierhoofdige dijspier, di. de m. rectus femoris en de drie
musculi vasti femoris te zamen. M. q u ad riceps s u rae, vierhoofdige kuitspier,
d.i. de m. gastrocnemius, soleus en plantaris
te zamen; vgl. M. triceps surae. M. rad iilis
ext. longus en brevis, = M. extensor
carpi radialis longus en brevis. M. radialis
intern u s, = M. flexor carpi radialis.
MUsculus recto-cocqgeus (retractor recti), recto-uterinus en rectov e s i ca I i s, spieren van de endeldarm
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resp. naar het stuitbeen (terugtrekker
van de endeldarm), de baarmoeder en
de urineblaas; ontspringend resp. van de
tweede en derde stuitbeenswervel, de
buitenste spierlaag van de baarmoeder en
(bij de man) de urineblaas, en gaande naar
de endeldarm. M. rectus abdOminis,
rechte buikspier; van het vijfde tot zevende
ribbekraakbeen, van het zwaardvormig uitsteeksel en het lig. costo-xiphoideum naar
de bovenrand van het schaambeen. M.
rectus capitis anticus, voorste rechte
hoofdspier; van de vOOrzijde van het dwarse
uitsteeksel van de atlas naar de basis van
het achterhoofdsbeen. M. rectus cif) it is
anticus major, = M. longus capitis.
M. rectus capitis anticus minor, =
M. rectus capit. ant. M. rectus capitis
late rili 5, zijdelingse rechte hoofdspier;
van het dwarse uitsteeksel van de atlas
naar de proc. jugularis van het achterhoofdsbeen. M. rectus capitis post. major,
grote achterste rechte hoofdspier; van het
doornvormig uitsteeksel van de draaier naar
de linea nuchae inferior. M. rectus ca p it is post. minor, kleine achterste rechte
hoofdspier; van het tuberculum posticum
van de atlas naar de linea occipitalis inf. M.
rectus fe m or is, rechte dijspier, van de
voorste benedenste darmbeensdoorn en de
bovenrand van het acetabulum naar de tuberositas van het scheenbeen. M ó s c u I i
recti Ocu I i, rechte oogspieren: a) i nfer i o r, van het benedenste gedeelte der fissura
orbitalis sup. naar de benedenzijde van het
oog; b) i nte r n us (medialis), van vlak binnenwaarts van het foramen opticum naar de
mediale zijde van het oog; c) late ral is
(abducens) van het buitenwaartse gedeelte
der fissura orbit. sup. naar de laterale zijde
van het oog ; d) s u p e r i o r, van vlak boven
het foramen opticum naar de bovenzijde
van het oog. Musculi Reisseisen,
gladde spiervezelbundels der kleinste bronchi. M. retrihens aurfculae, terugtrekker van het oor, = M. auricularis post.
M. rhomboideus major,:minor,grote
kleine ruitvormige spier; a. van de doornvormige uitsteeksels der eerste vier borstwervels naar de binnenrand van het schouderblad; b. van het lig. nuchae der twee
onderste halswervels naar de spina scapulae.
M. Riolani, = M. ciliaris. M. Riolani
(Macalister), = M. tarsal is sup. M.
risOrius (Santorini), lachspier; van de
fascia parotideo-masseterica naar de mondhoek. Musculi rotatOres, roispieren;
korte spieren van de dwarse uitsteeksels
der borstwervels naar de bogen der daarboven liggende; dienen voor de draaiing der
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wervels om hun as. M. sacci lacrimalis,
spier van de traanzak; pars lacrimalis van de
m. orbicularis orbitae. M. sacro-cocc ^rg e us ant., voorste heiligbeen-staartbeenspier; aan de buikzijde van de onderste
heiligbeens- tot de onderste staartbeenswervel.M.sacro-coccSTgeus post., eveneens aan de rugzijde. M. sacr o-I um bill s,
= M. ilio-costalis. M. sacro-spinalis, =
M. ilio-costalis + M. longissimus dorsi;
syn. M. erector trunci, opisthotenar. M.
salpingo-phaqngeus, trompet-keelholtespier; van het kraakbenig gedeelte der
tuba Eustachii naar de mediale wand der
keelholte. M. sartO r i us (sartor, kleermaker), kleermakersspier; van de bovenste
voorste darmbeensdoorn naar de binnenvlakte van het scheenbeen. M. s c alè n u s
an ti c u s (axcavegic, ongelijkzijdige driehoek), voorste scheve spier; van het dwarse
uitsteeksel der derde tot zesde halswervels
naar het tuberculum scalenum der eerste
rib. M. scale n us med i us, middelste
scheve spier; van de dwarse uitsteeksels
der onderste zes halswervels naar de eerste
rib. M. scalenus minimus, kleinste
scheve spier; van het dwarse uitsteeksel
van de zevende halswervel naar de koepel
van het borstvlies; syn. spier van Si bson.
M. scale n us post i cus, achterste scheve
spier; van het dwarse uitsteeksel van de
vijfde tot zevende halswervels naar de
tweede rib. M. semimembranOsus,
halfvliezige spier; van de zitbeensknobbel
naar de achterzijde van de binnenknobbel
van het scheenbeen, het peesvlies van de
m. popliteus en de achterzijde van de
beursband van het kniegewricht. M. semispinalis (capitis, cervicis, dorsi),
spier van de halve ruggegraat 1): van het
hoofd, de nek, de rug : a) van de gewrichtsuitsteeksels der derde tot zesde hals- en
de dwarse uitsteeksels van de zevende
hals- en van de eerste zeven borstwervels
naar het achterhoofd, tussen de bovenste
en benedenste linea nuchae; b) van de
dwarse uitsteeksels der eerste vijf borstwervels naar de doornvormige uitsteeksels
van de tweede tot zesde halswervels; c)
van de doornvormige uitsteeksels der vijfde
tot elfde borstwervels naar die van de
benedenste twee hals- en bovenste vijf
borstwervels. M. sem i te ndin Osus, half
peesachtige spier, van de zitbeensknobbel
naar de binnenvlakte van het scheenbeen.
M. serritus anterior s. anticus
major, grote, voorste gezaagde spier; van
1) Ruggegraat is hier de rij der doornvormige uitsteeksels.
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de zijkanten der eerste negen ribben naar de
binnenrand en de ribbenvlakte van het
schouderblad. M. serratus posterior
i n f., s u p., achterste (onderste, bovenste)
gezaagde spier: a) van de fascia lumbodorsalis naar de onderrand van de onderste
vier ribben; b) van de doornvormige uitsteeksels van de onderste twee hats- en de
bovenste twee borstwervels naar de tweede
tot vijfde rib. M. sOleus, schoispier; van
de linea poplitea en de binnenrand van
het scheenbeen en van het kopje en de
buitenrand van het kuitbeen naar het tuber
calcanei. M. solitari us pha q . n g i s, eenzame keelholtespier, = M. azygos pharyngis. M. spheno-salpingo-staphylinus, = M. tensor veli palatini. M. sphin cte r ani ext., (Syn. M. sphincter pelvirectalis) en i nt., uit- en inwendige sluitspier
van de aarsopening; de eerste dwars gestreept, de tweede gladvezelig; soms is
er ook een M. sphincter ani tertius,
ongeveer 6 cm hoger. M. sphin cte r
Ocul i, = M. orbicularis orbitae. M. sphin cte r Od d i, ringspier om de ductus choledochus. M. sphincter o r is, = M. orbicularis oris. M. sphincter pupillae, gladvezelige spier in het regenboogvlies, die de
pupil vernauwt. M. sphin cter pylori,
ringspier van de maagportier. M. sphin cter urethrae membraniceae, sluitspier van de vliezige urinebuis, daaromheen
liggend. M. spinilis (capitis, cervicis,
d o rsi), ruggegraatsspier 9 van het hoofd,
de nek, de rug; a) van de doornvormige
uitsteeksels der onderste hals- en bovenste
borstwervels naar de m. semispinalis; b)
van de doornvormige uitsteeksels van de
vijfde tot zevende halswervels en de bovenste twee borstwervels naar de doornvormige uitsteeksels der tweede tot vierde
halswervels; c) van de doornvormige uitsteeksels der onderste drie borst- en bovenste drie lendenwervels naar de doornvormige uitsteeksels der tweede tot achtste
borstwervels. M. spinotransversalis,
= M. sacrospinalis. M. splen i us (anAipLov,
verband), spalkspier van hoofd en nek:
a) M. splenius cipitis, van de doornvormige uitsteeksels der onderste vier
hats- en bovenste drie borstwervels naar
het tepelvormig uitsteeksel van het slaapbeen en de linea nuchae sup; b) M. s p len i us ce rvicis, van de derde tot zesde
borstwervel naar de dwarse uitsteeksels
van de eerste en tweede halswervel. M.
staped i us, stijgbeugelspier; van de emi1) Ruggegraat is hier de rij der doornvormige uitsteeksels.
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nentia pyramidalis naar het kopje van de
stijg beugel. M. sternalis, borstbeenspier;
van het oppervlakkige blad der fascia pectoralis en van de aanhechting der vijfde of
zesde rib naar dezelfde fascia aan de rand
van het handvatsel van het borstbeen. M.
sterno-cleido-mastoideus, borstbeensleutelbeen-tepelspier, schuine halsspier;
van het handvat van het borstbeen en het
binneneinde van het sleutelbeen naar het
tepelvormig uitsteeksel van het slaapbeen
en de linea nuchae sup. M. ste rnil is, M.
stern° costa I is, = M. transversus thoracis. M. sternohyoideus, borstbeentongbeenspier; van het handvatsel van het
borstbeen, het sleutelbeen-borstbeengewricht en het sleutelbeen naar het lichaam
van het tongbeen. M. sternothyreoid e u s, borstbeenschildkraakbeenspier; van
de binnenvlakte van het handvatsel van het
borstbeen en van het eerste ribbekraakbeen
naar het schildkraakbeen. M. sty loau riculi r i s (H y rt I), stijl-oorspier; van de processus styloideus naar de achterzijde van het
oorkraakbeen. M. sty log lossus, stijltongspier; van de processus styloideus en het
lig. stylomandibulare naar de tong. M.
stylohyo id e u s, stijltongbeenspier; van
het stijtvormig uitsteeksel naar de grote
hoorn van het tongbeen. M. sty lo p haryr n g e u s, stijIkeelholtespier; van het stijlvormig uitsteeksel naar de keelholte, de
m. glosso-palatinus, het schildkraakbeen en
het strotklepje. M. subclivius, ondersleutelbeenspier; van de mediate helft der
eerste rib naar de sulcus subclavius van
het sleutelbeen. MUsculi subcostiles,
= Mm. intercostales int. M. subcrurili s,
= M. articularis genu. M. su bcutineus
colli, = platysma. M. subfemoralis, =
M. articularis genu. M. su bscapu !Iris,
onderschouderbladspier; van de fossa en
fascia subscapularis naar het tuberculum
minus van het opperarmbeen, de crista
tuberculi minoris en de beursband van het
schoudergewricht. M. su pi nator brevis,
korte achterwaartsdraaier; van de epicondylus lateralis van het opperarmbeen, het
lig. collaterale radiate, het lig. annulate radii
en de crista musculi supinatoris van de ellepijp naar het spaakbeen onder de tuberositas
radii. M. supin atom longu s, lange achterwaartsdraaier, = M. brachio-radialis. M.
supraspin it u s, bovendoornspier; van de
fossa en fascia supraspinata (schouderblad)
naar het tuberculum majus van het opperarmbeen. M. suspensOrius duodeni,
ophangspier van de twaalfvingerige darm;
gladvezelige spier; van het linker been van
het middenrif naar de twaalfvingerige darm.
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M. syndesmo-pharyngeus (6Uv8zatioq,
bindvlies), band-keelholtespier; van het lig.
hyo-thyreoideum lat. naar de achterzijde
der keelholte. M. t a r si lis in f., s u p.,
onderste, bovenste ooglidspier; gladvezelig. M. tem porili s, slaapspier; van het
planum temporale en de fascia temporalis
naar de proc. coronoideus van het onderkaaksbeen. M. tensor chorioideae,
spanner van het vaatvlies, = spier van
Briicke. M. tensor fasciae litae,
spanner van het brede peesvlies; van de
bovenste voorste darmbeensdoorn naar
de tractus ilio-tibialis. M. tensor ty mp a n i, spanner van het trommelvlies; van
het rotsbeen, de grote vleugel van het
wiggebeen en het kraakbeen der tuba
Eustachii naar het handvat van de hamer.
M. tensor veil palatini, spanner van
het zachte gehemeite; van het wiggebeen
en de tuba Eustachii naar het peesvlies van
het gehemeite. M. te r es major, grote
ronde spier; van de achterzijde van het
schouderblad naar de crista tuberculi minoris van het opperarmbeen. M. te res
m i n o r, kleine ronde spier; van de buitenrand van het schouderblad naar het tuberculum majus van het opperarmbeen. M.
thyTreo-ary-epiglOtticus, = M. aryepigiotticus, = M. arytaenoideus obliquus.
M. thy reo-arytae noideu s, schiidschenkkanspier; van de binnenviakte van het
schildkraakbeen naar de fovea oblonga van
het schenkkankraakbeen; het gedeelte,
dat in de stemband ligt, wordt M. th.
internus (kort „internus"; syn. M. vocalis)
genoemd; het daarbuiten liggende heet
„externus". M. thyreo-epiglOtticus,
schild-strotklepspier; van de binnenvlakte
van het schildkraakbeen naar het strotklepje. M. thyre o-h yo id e u s, schiidtongbeenspier; van de linea obiiqua van het
schildkraakbeen naar het lichaam en de
grote hoorn van het tong been. M. t hy r e op ha ry ngeu s, = M. constrictor pharyngis
inf. M. tibialis inticus, voorste scheenbeenspier; van de zijviakte en de crista
interossea van het scheenbeen, de fascia
cruris en het tussenbeenvlies naar de zoolvlakte van het eerste wigvormige en eerste
middelvoetsbeen naar de tuberositas oss.
navicularis en de voetzoolzijde der ossa
cuneiformia en der middeivoetsbeenderen
Ii—Iv. M. tibialis pOsticus, achterste
scheenbeenspier, van de achterzijde van het
scheenbeen en het tussenbeenvlies. M.
trachelomastoideus (s-pcfcr)Xoc, hals),
= M. longissimus capitis. M. t rig i cus,
oorlelspier, aan de buitenzijde van het oorlelletje. M. transversilis auriculae,
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dwarse oorspier; van de eminentia conchae
naar de eminentia scaphae. M. transve rsills cervicis, = M. longissimus cervicis.
M. transverso-spinilis, = M. semispinails + m. multifidus + muscuii rotatores.
M.transverso-urethrilis,=M.sphincter urethrae membranaceae. M. transve rsus abdOmini s, dwarse buikspier; van de
onderste zes ribbekraakbeenderen, de fascia
lumbodorsalis, de darmbeenskam en de
liesband dwars naar de buik-aponeurose.
M. transversus linguae, dwarse tongspier; tussen M. genio- en hyo-glossus. M.
transversus nuchae, dwarse nekspier;
van de protuberantia externa van het
achterhoofdsbeen naar het tepeivormig uitsteeksel van het siaapbeen. M. tran sversus perinei proftindus, diepiiggende dwarse bilnaadspier; gedeelte van
het trigonum urogenitale, tussen de bladen
van het bilnaadpeesvlies. M. transversus
perinei superficiilis, opperviakkige
dwarse biinaadspier; van het zitbeen naar
de middellijn of naar de m. buibo-cavernosus
en de sphincter ani ext. M. transversus
plantae, dwarse zooispier; caput transversum van de m. adductor hailucis. M.
transversus thciracis (ant.), (voorste)
dwarse borstkasspier; van de achterzijde van
het borstbeen en het zwaardvormig uitsteeksel naar de kraakbeenderen der 2e
(of 3e) tot 6e ribben. M. t ransve rsus
thOracis p Os ticu s, achterste dwarse
borstkasspier, = Musculi subcostales. M.
trap ez i us, = M. cucullaris, monnikskapspier, trapeziumvormige spier; van de linea
nuchae sup., de protuberantia ext. van het
achterhoofdsbeen, de doornvormige uitsteeksels van de zevende hals- en de twaaif
borstwerveis naar het sieuteibeen, de
schoudertop en de doors van het schouderblad. M. t r i an g u la r is, driehoekige spier;
van het middengedeelte van de rand van de
onderkaak naar de mondhoek. M. tria ng u li ris stern i, = M. transversus thoracis. M. triang u lads su p., = M. caninus.
M. triceps brichii, driehoofdige armspier; a) caput longum, van de tuberositas
infraglenoidalis van het schouderblad; b)
caput mediale, van de achterzijde van het
opperarmbeen, beneden de suicus nervi
radialis; c) caput laterale, van boven de
suicus nervi radialis, naar het olecranon.
M. triceps su rae, driehoofdige kuitspier, = M. soieus + M. gastrocnemius.
M. troch !earl s, katrolspier, = M. obliquus superior oculi. M. ulnar is ext., =
M. extensor carpi uinaris. M. u reth ra I is,
= M. sphincter urethrae membranaceae. M.
u rog enitilis, = M. buibo-cavernosus +
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M. ischio-cavernosus + M. transversus
perinei superf. en prof. + M. sphincter
urethrae membranaceae. M. Uvulae, huigspier; van het gehemelte-peesvlies en de
spina nasalis post. naar de punt van de
huig. M. vastus intermedius, brede
middenspier; van de voorzijde van het dijbeen naar de tuberositas van het scheenbeen. M. vastus lateral' s, brede zijspier;
van de basis van de trochanter major,
de linea intertrochanterica en het labium
mediate der linea aspera van het dijbeen
naar de tuberositas van het scheenbeen.
M. vastus med i us, naar het midden
gelegen brede spier; van het onderste deel
der linea intertrochanterica en het labium
mediale der linea aspera van het dijbeen
naar de tuberositas van het scheenbeen.
M. ventri cu I a r is, vgl. M. thyreo-arytaenoideus. M. verticalis linguae, loodrechte tongspier, tussen de twee langsspieren. M. v o ci I i s, stemspier = M.
thyreo-arytaenoideus int. M. z y g o miticus (major), grote jukspier; van het
jukbeen naar de mondhoek. M. z y g om it icus minor, = caput zygomaticum
van de m. quadratus labii sup.
Museau de tanche (Fr., zeeltesnoet), oude
benaming voor het ostium externum van
de baarmoeder; vgl. Os tincae.
Musivisch zien (tIoucreiov, mozaiek), het zien
(der insecten) met facetten-ogen. Volgens
M U I I e r ontstaat daarbij een beeld, dat
mozaTekachtig samengesteld is uit de beeldjes, die door de verschillende facetten zijn
gevormd.
Mussitation (Fr., van Lat. mussito, murmelen), murmelende beweging der lippen,
bij zeer ernstig zieke personen; vgl. Deliria mussitantia.
Mutacismus, mutismus (m u t u s, stom), onvermogen om to spreken ten gevolge van
psychische onvrijheid; bij geestesziekten
en hysterie. Bijv. n.w.: muti st i s c h.
Mutatie (m u tat io, verandering), de „overgang" van de stem bij het begin der manbaarheid. M. g ezw e I (St i cke r), sarcoma, dat zich uit een carcinoma heeft ontwikkeld. M. theorie, de theorie (H ug o
de Vries), volgens welke soorten ontstaan door verdere ontwikkeling van plotselinge of sprongsgewijze veranderingen
(mutaties), die zich bij levende wezens
kunnen voordoen; vgl. Darwinisme.
Mutilitio (m u t i I u s, verminkt), verminking;
vgl. Lepra mutilans.
Mutismus, mtititas voluntaria, vrijwillige
stomheid = mutacismus (zie aid.).
Mutualisme (m u t u u s, wederkerig), samenleven van twee verschillende organismen,
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waaruit voor beide nut voortvloeit; syn.
symbiosis.
Mutueel (Lat., m u t u u s), wederkerig.
Muzikaal geruis, geruis, dat tot een muzikale
toon nadert.
Muzikantenbeen, de plaats aan de achterzijde van de epicondylus medialis van het
opperarmbeen, waar de spaakbeenzenuw
in een gleuf viak onder de huid loopt.
Myilgia (Ilk, gen. I.A.u65, spier; eiAyog, pijn),
spierpijn. M. ce phili ca s. cipitis, hoofdrheumatismus; syn. cephalalgia rheumatica.
M. cervicili s, stijve nek, pijnlijke contractuur van een of meer spieren van de
hals of de nek; syn. torticollis rheumaticus,
cervicodynia, caput obstipum rheumaticum.
M. I u m ba I is, lendenrheumatismus; syn.
lumbago. M. pectorilis et intercostilis, (e pidemi ca, als zij epidemisch optreedt), rheumatismus der borst- en tussenribsspieren; syn. pleurodynia. M. scapu lads, schouderbladrheumatismus; syn. omalgia, scapulodynia rheumatica.
Myasthenia (ecaDivetoc, zwakte), spierzwakte.
M. gist ri ca, atonie, motorische insufficientie (zie aid.) van de maag. M. g ravis
pseudoparal5Ttica(Jolly),ernstige,zich
als (bulbaire) verlamming voordoende spierzwakte, vooral in de spieren van de oogleden, de nek, de kauwspieren, de spieren
van het aangezicht en de ledematen; geen
veranderingen in het veriengde merg
(bulbus medullae); syn. asthenische bulbaire
verlamming, symptomengroep van E r bGoldflam.
Myasthenische reactie (J o I I y), de voor
myasthenie eigenaardige loop van de kromme lijn der spiersamentrekkingen bij electrische prikkeling.
Myatonia congenita (ciTovioc, siapheid (0 ppen h e i m), aangeboren spiersiapte door
vertraagde ontwikkeling der spieren.
Mycetismus (1).6xTi5, gen. 1..0x-troc, schimmel), vergiftiging door schimmels. M. i nt est i nails, M. met verschijnselen van
maag- en darmcatarrh. M. choler' fO r m is,
M. met choleraverschijnselen; voornameiijk
door vergiftiging met amanita en helvella.
M. ce re bra' is, M. met hersenverschijnselen, stuipen, razernij, pupilverwijding,
diepe bewusteloosheid; door amanita. M.
m uscarinicus, door agaricus muscarius,
vliegenzwam; met diarrhoea, speekselvloed,
pupilvernauwing, coliaps.
MycetOma, = maduravoet.
Mycobacterien, een groep bacterien, die tussen de splijt- en draadzwammen in stun
(H. Lehman n). Hiertoe behoort de tuberkelbacil. Mycobacterium tubercul6sis iv i u m, de tuberkelbacil van vogels,
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M. t. bovis, van runderen, M. t. pisciu m
van vissen. M. t. m 6 ris bij veldmuizen in
Groot-Brittanie, met geringe virulentie,
wordt bij de mens gebruikt voor vaccinatie.
Mycoderma albicans, = oidium albicans
(zie aid.).
Mycodesmoied, mycofibrOma, = botryomycosis (zie aid.).
Mycohaemie (0. Rosen bac h), het voorkomen van splijtzwammen in het bioed
en de daardoor veroorzaakte ziekten.
Mycologie, de kennis der schimmels, bacteriologie.
Mycophylaxine, zie Phylaxine.
Mycosis (V i r c h o w), ziekte door bepaaide
schimmels veroorzaakt (M. as pe rg illina
door aspergillus; M. m u co r in a door mucor); in ruimer betekenis een ziekte, waarbij
splijtzwammen (bacterien) een rol spelen.
M. fungoides (Alibert, 1832), kwaadaardige huidziekte, waarbij zich uit schijfvormige, gezwollen rode plekken paddenstoelachtige (t.thx.nc), vaste gezwellen ontwikkelen, die in verzwering overgaan; syn.
granuloma fungoides, lymphadenie cutanée, eczema tuberculatum, papilloma areaelevatum. M.. i n test i nil is, 1. anthrax
(zie aid.) van het darmkanaal; 2. schimmelof spruitzwamziekte van het darmkanaal.
M. maculOsa (maculosus, vlekkig), =
pityriasis versicolor, chloasma, dermatomycosis furfuracea, tinea versicolor. M.
profUnda s. generalisita, dieper door
dringende en zeer verspreide huidmycose.
M. tonsillirum benigna, goedaardige
vorming van schimmeipropjes in de amandelen.
Mycosozine (Hankin), = alexine; vg 1.
Sozine.
Mycotherapie, behandeling met schimmels.
MycOthrix (SA, haar), bacteriesoort in de
mondholte, die lange draden vormt.
MycOtisch, door schimmels veroorzaakt.
Mycotoruloideae, spruwschimmels, zie ook
Oidium.
MycotorulOsis, zie Torula.
Mydaleine, mydatoxine, mydine (I.Lu8iXeoc,
rottig), vergiftige rottingsstoffen (ptomainen) uit lijken (B riege r).
Mydesis (pAkco, rotten), rotting.
Mydriasis (v.u8pEccatc), verwijding van de
pupil. M. s past i ca, krampachtige pupilverwijding, door kramp van de m. dilatator. M. paralYti ca, verlammingsverwijding, door verlamming van de m. sphincter. M. paralftico-spastica, door beide
oorzaken te zamen.
Mydriatica (nl. remedia), middelen, die de
pupil verwijden.
Myelaemie (peA6c, merg; Ala, bloed),

Myelodysplasfe

aanwezigheid van myelocyten (zie aid.) in
het bioed.
Myelalgie (nyoq, pijn), pijn van het beenmerg.
Myelasthenie (CcaDivetacc, zwakte), = neurasthenia spinalis (Z iemsse n).
Myelencephalitis, ontsteking van het ruggemerg en de hersenen.
Myelencephalon, nahersenen; nl. het verlengde merg, de pyramiden, de olijven en
de corpora restiformia.
Myeline, vetachtige stof in de mergschede
der zenuwen en in afstervende cellen
(myeline-ontaarding). M. figuren (V i rchow), figuren, bij de myeline-ontaarding
in de cellen waar te nemen. M. schede,
= mergschede der zenuwen.
Myelinisatie, de ontwikkeling van de myelineschede am de zenuwvezelen.
Myelitis, 1. ontsteking van het ruggemerg,
2. ontsteking van het beenmerg. M. transve rs a, dwarse m., ontsteking van een gedeelte van het ruggemerg, dat de gehele
dwarse doorsnede beslaat. M. d i s s e m in ita, uitgezaaide m., ontsteking van verspreide gedeelten van het ruggemerg. M.
hyperplistica granulOsa, = ostitis
fungosa (zie aid.).
Myelo-, tot het (been- of rugge-) merg behorend.
Myeloblisten (N ae g e I i), gegranuleerde leucocyten op een vroege trap van ontwikkeling, met grote ronde kernen; bij myeloide
leukaemie in het bloed. Vgl. Paramyelobiasten.
Myeloblastenleukaemie, acute vorm der
leukaemie met gemengde cellen.
MyeloblastOma, = myeloma.
Myelocele (xipai , breuk), ruggemergsbreuk;
vgl. Spina bifida, Myelomeningocele.
Myeloqste, aangeboren cyste, uit de medullaire buis (het latere ruggemerg), voortgekomen, of cyste in het ruggemerg.
Myelocystocele, uitpuiiing van het zachte
ruggemergsviies met gedeelten van het
ruggemerg door aangeboren gapingen in
de ruggegraat; syn. syringomyelocele, hydromyelocele.
Myelocystomeningocele, myelocysto- met
myelomeningocele tezamen.
Myelocyten, grote, veelal neutrophile bloedcellen met ronde kern, waarschijnlijk uit
het beenmerg afkomstig.
MyelocytoblastOma, -cytoma, = myeloma.
Myelodelesis (81paitc, beschadiging), vorming van holten in het ruggemerg ten
gevolge van bloeding.
Myelodysplasie (8ug--, verkeerd; 7t9dcat.q, vorming) (F u c h s), zeer geringe afwijkingen
in de zin van spina bifida, als oorzaak van
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enuresis, gevoelsstoornissen, syndactylie,
misvorming der voeten, enz.
Myelogeen, van het beenmerg uitgaande.
Myelogonie (B e n d a), veronderstelde stamcel van het mergstelsel.
Myelogram, 1. het resultaat der myelographie (zie aid.), 2. het bloedbeeld van bloed
uit het beenmerg.
Myelographie (ypcapirav, schrijven), onderzoek van het wervelkanaal door middel
van x-stralen, nadat een contrastvloeistof in
de durazak is gespoten.
Myeloide, 1. op merg gelijkend; 2. van het
merg uitgaande (myeloide leukaemie).
Myeoloide metaplasie (E hrlic h), het ontstaan van beenmergcellen in de milt en
de Iymphklieren; bijv. bij myeloide leukaemie en besmettelijke ziekten (vgl. Metaplasie).
Myeleima (peA6c, merg), gezwel dat van
het ruggemerg uitgaat, of van het beenmerg
en dan of 1. uit myelocyten bestaat en tot
het rod e beenmerg bepaald blijft (myelocytoma), en bij sterke uitbreiding mye I om at Os i s words genoemd (syn. ziekte van
Kahle r); Of 2. kwaadaardig is, ook in de
iange beenderen voorkomt en soms metastasen (zie aid.) vormt.
Myelomalicia (v.o0oodoc, verweking), verweking van het ruggemerg, meestal ten
gevolge van thrombose of embolie.
MyelomatOsis, zie Myeioma.
Myelomeningitis, meningitis spinalis, samengaande met myelitis.
Myelomeningocele (tilijvcy, vlies), breuk
van het met vocht gevulde zachte ruggemergsvlies en het onvolkomen ontwikkelde,
gespleten ruggemerg, door de beenspieet
bij rhachischisis (zie ald.).
Myeloomcel, ontaarde plasmacellen, grote
polymorphe celien met basophiel plasma,
afkomstig uit het beenmerg.
Myelopithia spasmOdica, = spastische spinale paralyse (zie aid.).
Myelopathie, ruggemergsziekte.
Myelophthisis (zie Phthisis), ziekte, waardoor de functie van het beenmerg als bloedvormend orgaan to gronde gaat (zie Agranulocytosis).
Myeloplastisch gezwel, = myeloplaxisch gezwel.
Myeloplixen (rrXc'fc, plaat) (R o b i n), reuzecellen (tot 0.1 mm) met vele kernen van
het beenmerg; Kallike r's osteoclasten
(zie aid.).
Myeloplaxisch gezwel, -plaxeima, = myeloma.
Myelopoiese (noClat,c, making), de vorming
van myelocyten.
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Myelosarceima, sarcoma, uitgaande van het
beenmerg.
MyelosarcomatOsis, vorming van vele kwaadaardige gezwellen in het beenmerg; voor
een deel hetzelfde als chloroma (zie aid.).
Myelosclereosis, sclerose (zie aid.) van het
ruggemerg.
Myeloscoop (6xon6o), kijken), een naald met
lichtinstallatie ter beschouwing van de oppervlakte van het ruggemerg (Pool).
MyelOse, ziekte van het myeloiede weefsel,
bijv. myelogene leukaemie, aieukaemie.
Chronische M., vergroting van milt en
lever, later klierzwellingen en infiltraten in
de huid; zeer sterke vermeerdering van het
aantal leucocyten, vooral myelocyten (zie
aid.). Syn. Chronische myeloide leucose.
Myelotoxisch (cot,x6q, vergiftig), vergiftig
voor het beenmerg als bloedvormend orgaan.
Myentericus (v,i3c, gen. pOc,., muis, spier;
ivrepr,x6c, tot de ingewanden behorend),
behorend tot de spierlaag der darmen; zie
Plexus myentericus.
Myiasis (iluicc, vlieg) (G. Joseph), ziekte,
door de larven van vliegen of muggen
veroorzaakt, vooral door cochliomyia hominivOrax (Amerika) en Wohlfartia magnifica
(Europa, vooral Rusland). M. exte r n a,
huidmyiasis, doordat larven in de huid
voorkomen („Dasselbeule" door hypoderma bovis) en in de ogen, de mond, de neus
en de gehoorgang. M. intestinalis s.
i ntern a, door de aanwezigheid van larven
in maag en darmen. M. lineiris, = larva
migrans. M. oestridae, veroorzaakt door
horzels (oestridae).
Myiocephalon (xecpaki] , hoofd), vliegekopje,
het naar buiten uitpuilen van de membrana Descemeti in een zweertje van het
hoornvlies, dat alle lagen tot deze membrana doorboord heeft.
Myiod(es)opsie (pLostaiiq, op een vlieg gelijkend ; Ocpcc, het zien), = mouches volantes.
Myiessis, = myiasis.
Myitis, = myositis.
Mylacephalus (ti.6)q = mola (zie aid.);
Cc priv.; xecpo04 hoofd), misgeboorte zonder
hoofd, iets meer op een menselijke vorm
gelijkend dan een amorphus (zie aid.).
Mylo-hyoideus (t.Laog, moien, kies; hyoid e us, zie aid.), vgi. Musculus, Nervus,
Linea.
Mylo-pharingeus, vgl. Musculus.
MyloptOsis (Tc-r(Lalc, de val), het afzakken
van de onderkaak bij diepe bewusteloosheid.
Myoblasten (pc, gen. p6g, muis, spier;
PAccaTdcvco, uitspruiten), vgl. Sarcoblasten.
Myoblastelma, goedaardig gezwel aan de
tanden, tong, spieren of huid, ten onrechte
beschouwd als een product der myoblasten;
22
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wellicht zijn het mesenchymcellen, waarin
verschillende stoffen zijn opgestapeld.
Myocarditis (xcepatoc, hart), ontsteking van
de hartspier.
Myocardium, de hartspier, de middeiste laag
van de hartwand, tussen endo- en pericardium.
Myochorditis (xogh, snaar), ontsteking van
de stembandspieren.
Myoclonie, myociOnus (A6voq, heftige beweging) (S eeligm ii I I e r), = paramyoclonus multiplex; zie U n verricht.
Myocleinische reactie, het ontstaan van clonische trekkingen bij faradisatie, in plaats
van de normale tetanus.
MyociOnus-epilepsie, met epilepsie gepaard
gaande erfelijke en familiaire myoclonie
(Unverricht, 1891).
MyocOrnmata (x6v.v.cc, insnijding), dwarse afscheidingen van bindweefsel in een spier;
zie Inscriptiones tendineae.
Myocyten, cellen van het spierweefsel.
Myodegeneratio, spier-ontaarding. M. co rd i s, ontaarding van de hartspier.
Myodioptrie, spierdioptrie, de hoeveelheid
innervatie (zie aid.), die de musculus ciliaris
nodig heeft om de breking van het oog met
een dioptrie (zie ald.) to vermeerderen
(Flieringa).
Myodynie (686v7), pijn), spierpijn.
Myoerethismus (vgl. Erethismus), verhoogde
prikkelbaarheid der spieren.
MyofibrOma, myoma dat veel bindweefsel
bevat.
Myofibrcisis cordis (D e h i o, 1898), in de hartspier verspreide vermeerdering van het
interstitiele bindweefsel, met vermindering
der spierzelfstandigheid.
Myogeen, (yevilc, afkomst), 1. Een oplosbare
eiwitstof van de spier; is zij door verandering
onoplosbaar geworden, dan heetzij myogeenfibrine; vgl. Myosine. 2. Van de spier afkomstig. Myogene theorie van Engelm a n n: de prikkel tot de werking van het
hart ontstaat in de hartspier zelf; vgl.
Neurogeen.
MyogelOse, de vorming van knobbeis, bestaande uit gels (zie Gel), in de spiermassa
tengevolge van afkoeling, plaatselijk bloedgebrek enz.
Myoglobuline, een stolbaar globuline in het
spierweefsel.
Myognathie (yvci3O.oq, kaak) (G. S t. H i I a i r e),
dubbele misgeboorte, waarbij aan de onderkaak van de geheel ontwikkelde vrucht
een tweede hoofd met spieren en huid
verbonden is.
Myo(haemo)globine, een pigment in het
spierweefsel, verwant aan het haemoglobine.
Myographie (ypcicpco, schrijven), het opte-
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kenen van spierbewegingen door middel
van een toestel, dat my og raphion heet.
Myokinesiegram, kromme verkregen door
registratie van spierbewegingen.
Myokymie (x@cx, golf), spiergolving; fibrillaire spiertrekkingen bij zekere zenuwziekten, of ook een bepaalde ziekte, waarbij
vooral aan de spieren van de benen en de
buik golven van sterke, pijnlijke samentrekkingen ontstaan, onder hevig zweten
(Fr. Schultze, 1894).
Myolemma, zie Sarcolemma.
Myologie, leer van de spieren.
MyOlysis cordis tOxica (X6at,c, oplossing),
het uiteenvallen van de vezels van de hartspier door diphtherietoxine (E p p i n g e r).
My6ma, vleesgezwel, gezwel, dat voornamelijk uit spiervezels bestaat. M. laev i ce Ilulare (I aevis, glad), gladvezelig spiervezelgezwel; syn. leiomyoma (zie aid.).
M. striocellulire (stria, streep), gestreept spiervezelgezwel; syn. rhabdomyoma (zie ald.). M. s a r co m at 6 d es, sarcomateus ontaard myoma.
Myomalicia (v.caocxtoc, weekheid), verweking
van het spierweefsel, vooral van het hart,
na embolie.
MyomatOsis uteri, het voorhanden zijn van
myomata in de baarmoeder.
Myomectomie, uitsnijding van een myoma
van de baarmoeder.
Myorneren (1/.6poc, deel), spiersegmenten;
ook syn. voor myotomen. Zie Myotoom.
Myometrale klieren (Bouin en Ancel),
klierweefsel in de wand van de baarmoeder,
dat in de tweede heeft der zwangerschap bij
knaagdieren wordt aangetroffen.
Myometrium, spierlaag van de baarmoeder;
vgl. Endo- en Perimetrium.
Myomotomfe (1-611wo, snijden), operatieve
verwijdering van een myoma der baarmoeder.
MyomotOrisch, tot de spierbeweging dienend.
Myoneural junction (Eng., van juncti o,
verbinding), m y o n e u r a I e tussenstof, de
hypothetische stof, wier aanwezigheid tussen
gladvezelige spieren en haar zenuwen wordt
verondersteld.
Myoomhart, het hypertrophische hart bij
myoma der baarmoeder.
Myopachtnsis (nixuvaK, vetmesting), hypertrophie der spieren. M. lipom atOs a,
pseudo-hypertrophie der spieren.
Myoparilysis (napaucnc, verlamming), spierverlamming.
Myopithia(nci,aoc, aandoening), idiopathische,
in tegenstelling met neuropathische spierziekte; bijv. nw. myopathisch.
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Myophobie (1./.15c, gen. 111)6c, muis; cp6(3o5,
vrees), ziekelijke vrees voor muizen.
Myophoon (cpcovil, stem), instrument tot
waarneming van de spiertoon.
Myopic (12664, kortzichtig, van 1166), ogen
en oren sluiten; 644 oog, wegens de gewoonte van bijzienden om de ogen toe te
knijpen bij het zien), bijziendheid, door
te sterke kromming van de brekende vlakken
of te sterk brekingsvermogen van de
brekende tussenstoffen van het oog (brekingsmyopie) of, gewoonlijk, door te grote
Iengte van het oog (asmyopie). Transit orische (zie aid.) M., voorbijgaande M. bij
het gebruik van sulfanilamiden door zwelling
van de lenskern.
MyOpisch, bijziend, of: voorkomende in
bijziende ogen.
Myoplegia periOdica paroxysmilis, (C.
Wes tpha I), vaak familiaire of erfeiijke tusenpozende spierverlamming; slappe verlamming van de spieren der ledematen,
gedurende enkele uren tot dagen, die zich
met tussenpozen herhaalt.
Myoporphyrine, porphyrine zoals dat voorkomt in de spieren.
Myorrhaphie (gum), naaien), spierhechting.
Myorrhexis (Vs)tc, verscheuring), spierverscheuring.
Myorrhythmie, (,,I),9.1i..6q, maatbeweging),
myoclonische (zie Myoclonie) samentrekkingen der spieren met rhythmische tussenpozen.
Myorjfctes Weismanni (46csa6), doorgraven), ronde worm, die als parasiet in de
spieren van koudbloedige dieren voorkomt.
Myosarc6ma, = myoma sarcomatodes.
Myoscler6se, spierverharding.
Myosine, = globuline in spierplasma, dat
bij stolling zou overgaan in myosinefibrine.
Myosinogeen, myosine + myogeen.
My6sis (1166), sluiten), verkeerde spelling voor
miosis (zie aid.).
Myositis (beter myitis), spierontsteking. M.
inte rstitiili s, ontsteking van het bindweefsel in en tussen de spieren. M. ossifi can s (t raumatic a), plaatselijke spierontsteking, die tot verbening van spierweefsel in een spier voert („exerceerbeen"
in de deltaspier, „rijbeen" in de aanvoerende dijspieren), door aanhoudende druk.
M. ossificans progressiva, voortgaande spierverbening, onder ontstekingsverschijnselen; bij jonge mensen, met belangrijke misvormingen als gevoig. M. r he um at i ca; vgl. Myalgie, Polymyositis.
Myospisia impulsiva, zenuwziekte, gekenmerkt door plotselinge spierkrampen; vgl.
Maladie des tics.

Mirinx

Myospasmus (aTrocapk, samentrekking),
spierkramp.
Myostitisch stelsel (vgl. Statisch), het extrapyramidale stelsel (zie ald.), dat de statische samenwerking der spieren regeit.
Myotilgia, = myalgia.
Myotatische prikkelbaarheid (Tdcatc, rekking), het verschijnsel, dat men door een slag
op sommige pezen samentrekkingen van
spieren kan teweegbrengen (Gowe rs).
My6tica (v..66), sluiten), verkeerde spelling
voor miotica.
MyotOmia, doorsnijding van een spier, bijv.
een oogspier, bij operatic wegens scheelzien. M. intraoculari s, doorsnijding van
de m. ciliaris bij glaucoma (Han cock).
MyotOnia congenita (TEEN/6), rekken)
(Striimpell),ziektevanThomsen (1876);
meestal aangeboren, in sommige gezinnen
herhaaldelijk voorkomende ziekte, waarbij,
vooral bij snel uitgevoerde willekeurige
bewegingen, de spieren zonder pijn stijf
worden. M. atrOphi ca, dezelfde ziekte,
gepaard met slinking van het spierweefsel
(Curschman n); syn. myotonische dystrophie. Vgl. Paramyotonie.
Myotonische dystrophie, = myotonia atrophica. M. pupilreact i e, pupillotonie (zie
ald.) als verschijnsel van myotonia congenita
(zie ald.). M. react i e (E r b), de wijze, waarop spieren met myotonia (zie aid.) electrische
en galvanische prikkeling beantwoorden.
MyotonoclOnia trepidans (t r e p i d o, sidderen), ziekte met zwakte in de benen en
neiging tot beven en tonische en clonische
spiersamentrekkingen (H. 0 p p e n h e i m).
MyotOom (Alva), snijden), 1. spiersegment,
een groep spieren, geinnerveerd door een
segment van het ruggemerg; 2. instrument
voor de myotomie.
MyotrOop (Tpercco, wenden) (van geneesmiddelen of vergiften), een bijzondere verwantschap tot het spierweefsel bezittend.
Myringectomie (m y r i n x, trommelvlies, van
1.1.6pty, wat een verbastering zou zijn van
viiivcy, vlies), gedeeltelijke of gehele uitsnijding van het trommelvlies.
Myringitis, ontsteking van het trommelvlies.
MyringomycOsis (t.t.6x.%, schimmel), groei
van schimmels, voornl. aspergillussoorten,
op het trommelvlies.
Myringoplastiek (vgl. Plastiek), operatieve
genezing van openingen in het trommelvlies (E. Berthol d).
Myringotomie, insnijding van het trommelvlies; syn. paracentese.
Myrinx, trommelvlies; syn. membrana tympani.
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Naevus

pappig uitziet, de temperatuur verlaagd
is, evenals de zweetafscheiding en de verrichtingen van de geest vertraagd, meestal ook verzwakt zijn. Ontstaat na verwijdering van de schildklier (cachexia
strumipriva, myxoedeme operatoire), of
door aangeboren ontaarding dier klier
(myxinfantilismus, myxidiotie), welke in
sommige streken endemisch is (cretinismus).
Syn. cachexie pachydermique (C h a r cot).
Myxoecleme postoperatoire (Reverdin),
zie Myxoedema; syn. cachexia strumipriva.
MyxofibroangiOma placentae, vgl. Chorionangioma.
MyxofibrOma, vgl. Fibromyxoma.
Myxoma, slijmweefselgezwel; syn. collonema.
M. h y a l i n um (5cao5, glas), doorzichtig
gezwel van enkel slijmweefsel. M. medu II a r e, mergachtig myxoma, troebel door
vele cellen in het slijmweefsel. Door menging met andere gezwelvormen ontstaat
M. lipomatOdes, vet-slijmgezwel, M.
fibrOsu m, bindweefsel-slijmgezwel, M.
card lag In e u m, kraakbeen-slijmgezwel;
slijmachtige ontaarding van andere gezwellen vormt myx(o)adenoma, myxoiedcystoma, myxolipoma, myxomyoma, myxosarcoma, enz. M. multiplex chOri i,
= mola hydatidosa (zie aid.).
MyxoneurOsis intestinilis (E w a I d), nerveuse vorm van enteritis membranacea; vgl.
Colica mucosa.
Myxopoiesis (noblacc, making), slijmbereiding, slijmafzondering.
Myxorrhciea coli (peco, vloeien), = colica
mucosa.
MyxosarcOma, zie Myxoma.

Myrmeciasis, myrmecismus (116p4, gen.
1.,tOpmxoc, mier; juister zou zijn myrm ec i a s m us (van ii.upv:ipaccov.,6c, het slapen
der ledematen) ; vgl. Formicatio.
Myrtebladsonde, sonde met een ovaal, plat
uiteinde, tot het opstrooien van poeder,
het verwijderen van korsten, enz.
MyrtifOrmis, myrtebladvormig ; vgl. Carunculae.
Mysophobie (Acroc, vuilheid, bevlekking ;
co63oc, vrees), vrees voor aanraking, door
de dwangvoorstelling, dat aan alles vuil
of smetstof kleeft.
Mytacismus (iltyrcxxcali.Og, (15, de Griekse m),
spraakgebrek, waarbij m (of een andere
lipletter) gebruikt wordt voor andere
letters.
Mythomanie (v.69.oc, verdichting), = confabulatie, pseudologie (zie aid.) (D u p r 6).
Mytilotoxine (v.uTEXoe:„ mossel; Tot.x6v, vergif), een ptomaine (zie aid.) met curarewerking, dat door Brieger uit mosselen
is bereid.
Mytilotoxismus, vergiftiging door mosselen.
Myxadenftis lablilis (vga, slijm cWv,
klier; labium, lip), chronische zwelling
en infiltratie der slijmklieren, vooral van de
onderlip, met slijmachtig etterige afscheiding
welke tot korsten indroogt; syn. ziekte van
Baelz.
MyxadenOma, gezwel, uit slijm- en klierweefsel samengesteld.
Myxidiotie, myxinfantilismus, idiotie, infantilismus bij myxoedema.
MyxoblastOma, = myxoma.
MyxochondrOma, zie Myxoma.
Myxoedema (0 rd, 1877), slijnnzwelling ;
zwelling der huid, waarbij deze er bleek en

N
N., afkorting van Nervus.
Nachfieber (D., nakoorts), stijging van de
temperatuur zonder verdere ziekteverschijnselen tijdens het tijdperk van herstel van
vlektyphus.
Nadi-reagens, cc naphthol + dimethylparaphenileendiamine, kleurt het celplasma
blauw, wanneer het oxydase bevat.
Naevus (Lat.), aangeboren vlek, moedervlek
(N. congenitus s. maternus), door
pigment of bloedvaten bruin of rood gekleurde huidvlek. N. anaemicu s, met
weinig bloedtoevoer. N. caer ta I e u s, blauwzwarte vlek, (Fr., Nevus bleu). N. co m ed 6 n i c u 5, band- of vlekvormige n. bestaande
uit zeer g rote comedonen, gelegen in meestal
gepigmenteerd littekenweefsel, dat er eigenaardig vermolmd uitziet. Naevi cyst e-

pitheliomatOsi disseminati (Gassm a n n), lymphangioma tuberosum multiplex. N. depigmentOsu s, ongekleurde n.
N. flan, meu s, vuurvlek, = angioma simplex. N. ichthyosiformis, streepvormige, wratachtige moedervlek, die de loop
van een huidzenuw volgt; vgl. Ichthyosis;
syn. naevus linearis, neuropathicus, neuroticus, unius lateris, papilloma neuropathicum.
N. lenticulari s, lentigo (zie ald.). N.
linearis, = N. ichthyosiformis. N. mate rn u s, = N. congenitus. N. morus (Lat.,
moerbei), bultige moerbeiachtige moedervlek. (Eng. Strawberry mark). N. mult iplex Pringle, vgl. Adenoma sebaceum.
N. neuropathicus, neurOticus, = N.
linearis. N. peripilari s, talrijke ronde,
meestal platte, ook wel navelvormige papels,
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die om een haar zijn gegroepeerd. N. p i gm e n t Os u 5, 1. pigmentvlek, aangeboren
vermeerdering van het huidpigment. 2.
xeroderma pigmentosum (zie aid.). N.
pi I Os u s (p i I u s, haar), met haren begroeide
moederviek. N. planus (Lat., plat), viakke
moederviek. N. s a n g u i n e u s, bloedvlek ;
syn. angioma simplex. N. se bace u s, =adenoma sebaceum. N. seborrhOicu s, =
verruca senilis (zie aid.). N. simplex, =
angioma simplex. N. spilus (arcaoq, viek),
= N. planus. N. tube rOs u s, = angioma
cavernosum. N. tuberoses multiplex,
lymphangioma tuberosum multiplex. N.
unius I it eris (Lat., van ene zijde), = N.
linearis. N. vascularis (simplex), vaatvlek, aangeboren rode vlekken of blauwachtige zwellingen, die men kan wegdrukken; syn. teleangiectasia, angioma simplex.
N. vasculOsustuberOsus,grotere vaatgezwellen, die tot groei geneigd zijn; syn.
angioma cavernosum prominens. N. v e rru cOs u s (Lat., wrattig), vgl. Verruca
moliis. N. v i n Os u s (v i n u m, wijn), wijnviek, blauwachtig rode viek.
Nagana, Afrikaanse benaming voor de tsetse-ziekte der paarden en runderen; verwekt
door trypanosoma Brucei, welke wordt
overgebracht door glossina morsitans; vgl.
Serra.
Nagelextension (D.), rekking van gebroken
beenderen door middel van een gewicht,
dat trekt aan een in het beenuiteinde gedreven spijker (Steinman n).
Nanisme senil (Fr.), het afnemen van de
lichaamslengte in de ouderdom.
Nanismus (vivvog, n a n u s, dwerg), het achterblijven in groei, zodat de gestalte dwergachtig blijft. N. i n fa ntilis wordt 66k genoemd dwerggroei, waarbij sommige delen
in kinderlijke toestand blijven, in tegenstelling met N. primordialis (zie Primordiaal), zodanige dwerggroei, dat in volwassen toestand alle delen evenredig en
normaal, slechts in verkleinde afmetingen,
ontwikkeld zijn.
Nan(n)ocephalie (xecpaki, hoofd), abnormale
kleinheid van het hoofd.
Nan(n)ocOrmia (xoptik, afgehouwen stuk),
abnormale kleinheid van de romp.
Nan(n)omelia (1/6Aoc, lid), abnormale kleinheid van de ledematen.
Nan(n)osOmia (ac7)1/oc, lichaam), = nani sm u s; wordt toegeschreven aan onvoldoende
werking van het kliergedeelte der hypophysis (glandula pituitaria) en daarom genoemd
nanosOmia pituitaria (Erdheim); onderscheiden in N. p. i n fa ntili s, die zich
reeds in de eerste kinderjaren vertoont
en weder kan herstellen, en N. p. ta r d a

Narcosynthese

(t a rd us, iaat), die zich later vertoont en
onherstelbaar is.
Nanoekajoenoe, Nanoekayami (Jap.),
meestal goedaardige ziekte in de japanse
provincie Toekoeoka, veroorzaakt door
leptospira hebdomadis (zie aid.), overgebracht door de Japanse veldmuis; syn.
sevenday fever. Komt ook in Indic voor.
Nanus (Lat.), dwergachtig.
Naphtholismus, vergiftiging met naphthol.
Naprapathie (Tsjechisch, napravit, verbeteren), een vorm van kwakzalverij in Amerika,
die alle ziekten toeschrijft aan veranderingen in banden en bindweefsel.
Narcismus (naar de mythologische figuur
Narcissus), ziekelijke zucht om met
welgevallen zich zeif naakt to zien; ook
sexuele en niet-sexuele zelfliefde, een
psycho-analytisch begrip.
Narcoanalyse, psychiatrisch onderzoek nadat
de onlust tot openhartigheid is weggenomen
door intraveneuse inspuiting van barbituurzuur-derivaten (pentothal).
NarcohypnOse, hypnotische toestand na inspuiting met pentothal.
Narcolepsie (vccpxil, verdoving, verstijving;
krA) c, aanval), aanvallen van onbedwingbare
slaap, die enige minuten duurt; bij zenuwachtige, hysterische, epileptische, ook wel bij
gezonde personen (G elin eau, 1880). Syn.
hypnolepsie, lethargic. Vgl. Cataplexie,
Pycnolepsie.
Narcologie, kennis van de verdoving. N a rcolo og, specialist voor verdoving bij
operaties.
Narcomanie (v.aocvCrx, razernij), verslaafdheid
aan verdovende middelen.
Narccise (vdcpxcocnc), verdoving, en wel algemene, door invloed van verdovende middelen (narcotica) op de hersenen. N. a la
reine (door Simpson bij koningin V i ctoria toegepast), lichte narcose tijdens de
barensweeen. N.-b reed te (Czem pi n),
de hoeveelheid van een narcoticum, gelegen
tussen de hoeveelheid, die juist narcose
kan teweegbrengen en de dodelijke hoeveelheid. N.-verlamming (H. Braun),
verlamming, die tijdens de narcose, maar
ook tijdens sterke, langdurige abductie
(afvoering) van de arm kan ontstaan, doordat het sleutelbeen of het hoofd van het
opperarmbeen op de plexus brachialis of
zijn takken drukt. Gesloten N., als de
longen alleen in communicatie staan met het
narcosetoestel en niet meer met de buitenlucht.
Narcosuggestie, suggestie tijdens de verhoogde suggestibiliteit door inspuiting met
pentothal (zie Narcoanalyse).
Narcosynthese, het gebruik_van de resul-
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taten der narcoanalyse om de patient te beleren omtrent zijn ziekte.
Narcatica, nl. remedia, verdovende middelen.
Narcotimanie = Narcomanie (zie aid.).
Narcotismus, = Narcomanie.
Nares (Lat., enkeivoud n a r i s, neusgat), de
neusgaten, ook de neus.
Nasaal (nasal i s, vgl. Os nasale, neusbeen),
tot de neus behorend, naar de neus toe
liggend, of, naar de neus kiinkend (van
de stem); ten onrechte spreekt men wel
van „door de neus", terwijl het eigenaardige
geluid juist door onvoidoende doorgankelijkheid van de neus wordt veroorzaakt.
ision (in de anthropologie), het kruispunt
van de sutura naso-frontalis met de middel10 van het iichaam.
Nasociliaris, zie Nervus.
Naso-labiate piooi (nasus,neus en I a b i u m,
lip); vgi. Sulcus naso-labialis.
Naso-lacrimilis, zie Saccus.
Nasomyiasis, larven in de neus, zie Myiasis.
Nasonnement (Fr.), het met een neusgeluid
spreken; vgi. Nasaal, Rhinolalia.
Naso-palatinus, neus en gehemeite betreffend; zie Arteria, Nervus, Sulcus.
Nasophirynx, het gedeelte van de pharynx,
gelegen boven het velum palatinum. Syn.
Epipharynx, Rhinopharynx. Vgl. Oropharynx.
Naso-turbinile, sc. os, een bij viervoetige
zoogdieren voorkomende voorste neusscheip; bij de mens onvoikomen ontwikkeid,
als agger nasi (zie aid.).
asus (Lat.), neus.
Nataliteit (n atali s, op de geboorte betrekking hebbend), het geboortecijfer, de verhouding van het aantal geboorten tot het
bevoikingscijfer.
Natal-sore, vgi. Veld-sore.
ates (Lat.), billen; syn. clunes.
Naticephalie (Parrot), vgl. Caput natiforme.
Natief (n at i v u s, geboortig), oorspronkelijk,
onveranderd, ongekleurd (van microscopische praeparaten).
Nativist, 1. aanhanger der erfelijkheidsleer;
2. aanhanger van de leer der aang e bore n
begrippen, in tegenstelling van het empirisme, dat deze in oorsprong afieidt uit de
ervaring.
Nativistisch, op overerving berustend.
Naturalisme, een stelsel, dat alle verschijnselen opvat als natuurverschijnseien,
zonder van boven n at uurl ij ke krachten, elementen of verkiaringen gebruik te
maken.
Naupathie (yak, schip), zeeziekte.
Nausea (Lat., van vaucrEcc, eigeniijk zeeziekte; zie Naupathie), misselijkheld.

Necrospermie

Nause6sa, nI. remedia, middelen, die misselijkheid verwekken.
Naviculiris (n a v i s, schip), op een schip
gelijkend; zie Os naviculare.
Neanderthal-schedel, mensen-schedel uit
de v6Orhistorische tijd, gevonden in het
Neanderdal.
Near-sightedness (Eng., n ea r, nabij; sight,
gezicht), bijziendheid.
NearthrOse (vic4, nieuw; ecOpov, gewricht),
vorming van een gewricht op een verkeerde
plaats, doordat, bij niet genezen beenbreuken en niet ingebrachte ontwrichtingen, twee tegen elkander wrijvende gedeelten van het beenviies glad geslepen
worden en zeifs kraakbeen op die piaatsen
ontstaat; vgl. Pseudarthrose.
Nebula (Lat., nevel), 1. licht troebele plek
op het hoornvlies; 2. (in de artsenijbereidkunde) zeer dun ouwel om in te nemen
(nebula medicinal's).
Necitor (Lat., doder) americinus (S t i I e s,
1902), de in Amerika voorkomende haakworm; vgi. Ankyiostoma, Uncinaria.
NecrobiOsis (vexp6q, lijk; Picomq, leven)
(V i r c h o w), geleidelijke afsterving, meestal in de vorm ener ontaarding van cellen of
van een omschreven stuk weefsel. N.
lipoid i c a, n. met jeuk vooral in de huid
van de onderbenen, waarbij de vochten een
overmaat van lipoiden (zie ald.) bevatten;
voornamelijk bij lijders aan diabetes. Vgl.
LipoidOsis.
Necrodermitis (8iptue, huid), huidontsteking, die necrose ten gevoige heeft.
Necromanie, -phille (cpEAoc, beminnend),
lijkschending, ontucht met een (opgegraven)
lijk.
Necropsie, necroscopie (8*, het zien;
axoneco, bezichten), bezichtiging, onderzoek
van lijken, lijkschouw, lijkopening; syn.
necrotomie, obductio, sectio en (onjuist)
autopsies
Necr6se (vixpcoatc, afsterving), versterf;
plaatselijke dood van weefsel door uitwendige schadelijke invloeden of door belemmering van de toevoer van voedsel naar het
weefsel. Bijzondere vormen: coagulatienecrose, waarbij in en ook tussen de cellen
stolling plaats heeft (bijv. bij de vorming
van diphtheriemembranen); verkazing; colliquatie-necrose (co I I i q u o, versmelten), =
necrose waarbij ten slotte het weefsel in
een vioeistof verandert; mummificatio (zie
aid.); gangraena, vochtig versterf met rotting (zie aid.).
Necrosis, = necrose. N. h Li m i d a, vochtige
necrose. N. si cca, droge necrose, mummificatio.
Necrospermie (anipv.ce, zaad), onvermogen
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tot de voortplanting, doordat het zaad
geen levende, maar afgestorven zaaddiertjes
bevat.
NecrOtisch, bijv. nw. van necrose, afgestorven.
Necrotomie (*ma, snijden); 1. sequestrotomie (zie aid.); 2. necropsie.
Negatiedelirium (n e g o, ontkennen) (C ot a rd), waantoestand, gekenmerkt doordat
de lijder het bestaan van zijn ingewanden,
zijn ledematen, zijn persoon, zijn omgeving,
ten siotte het bestaan van de gehele wereld
loochent; syn. Mire de negation; vgl.
Micromanie.
Negatief (n e g o, ontkennen), tegenstelling
van positief (zie aid.).
Negatieve nabeeiden, de nabeelden, die na
inwerking van een beeid op het netvlies
subjectief worden waargenomen zowel van
gekieurde als van ongekieurde.
Negatieve phase, 1. de periode, waarin lets
afneemt of ontbreekt; 2. het tijdperk tijdens
de immunisatie tegen diphtherie, waarin de
vatbaarheid juist is verhoogd.
Negatieve Schwankung (D., zwenking), de
vermindering van de sterkte van de electrische stroom, die in rusttoestand in een
spier of zenuw kan worden aangetoond,
door prikkeling van die zenuw of prikkeling
of samentrekking van die spier.
Negativismus (K a h I b a u m), de op geen
redeiijke grond berustende weerstand vooral
van krankzinnigen maar ook b.v. in de puberteit tegen iedere invioed van buiten; of
ook het geesteiijk onvermogen om een
gewilde of aanbevoien beweging uit te
voeren; vgl. Catatonia, Vorbeireden.
Nêgrepie (Fr., neger en ekster), aibinoneger,
zie Piebald negro.
Nêgres mouchetes (Fr.), gespikkelde negers,
negers met uitgebreide vitiligo (zie aid.).
Negro-cachexy (Eng.), verval van krachten
der negers, geophagie. N.-I et harg y (Eng.,
vgl. Lethargia), siaapziekte.
Neisseria meningitidis = diplocOccus meningitidis, zie aid.
Nelanane, nelauane, nelavan, iniandse benaming der siaapziekte in Afrika.
Nem (D., verkorting van Nahrungs-EinheitMulch, de voedingswaarde van 1 gram
meik; of van Nutritionis Elementum), gebezigd om de voedingswaarde van andere
voedingsmiddeien uit te drukken; bijv.
is de voedingswaarde van 1 gram meet
5 Nem (V. Pi rq ue t).
Neo-cerebellum (vioc, jong), (zie Cerebellum): de zijiobben der kieine hersenen, die
door Edinger en Conolly worden beschouwd ais later gevormd (in de zin der
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afstammingsleer) dan de flocculus en de
worm (het oude, of palaeo-cerebellum).
Neoglucogenese, vermeerderde vorming van
kooihydraten uit eiwit en vet. (Vgi. Giucogenese).
Neo-malthusianisme, het streven om door
kunstmatige middeien de huweiijksvruchtbaarheid te verminderen; zie Maithusianisme.
Neonataal, wat betrekking heeft op de
pasgeborene.
Neonatus (Lat.), pasgeborene.
Neopillium, het phylogenetisch later gevormde gedeelte van de mantel der grote
hersenen, dus de mantel zonder het archipallium, zie aid.
Neoplasie (raciacyco, vormen), nieuwvorming,
gezwel.
Neoplisma (Taciallec, vormsel), „nieuwvorming", gezwel.
Neostomie (crc61m, mond), het maken van
een nieuwe verbinding tussen nierbekken
en urineleider.
Neostriatum, het phylogenetisch jongere gedeelte van het corpus striatum. Vgi. Palaeostriatum.
Neotenie (veoc, jongeling; -reiv6), rekken),
het blijven bestaan van jeugdkenmerken van
individuen, organen of weefseis na de gesiachtelijke rijping.
Neothalamus, het zijdeiingse en corticale
gedeelte van de thalamus, dat phylogenetisch het laatst tot ontwikkeiing is gekomen.
Neovitalismus, nieuwere opvattingen in de
zin van het vitaiismus (zie aid.), de leer,
dat bij levende wezens andere krachten
werkzaam zijn en andere wetten gelden
dan in de levenloze natuur (B u n g e, R i n dfleisch, Ostwaid, enz.).
Nephelium (vecpatov, woikje), = nubecula
(zie aid.).
NephelOmetrie (vecpiX71, wolk), scheikundig
onderzoek door middel van reacties, waarbij
een troebeiheid in een vioeistof ontstaat.
NephelOpsia gyrita (4t,g, het zien; y5poq,
kring), gezichts-hallucinatie bij hysteria,
waarbij heen en weer dwaiende neveis
worden waargenomen.
Nephralgie (vecpp6c, nier; di.Xyoq, pijn), nierkoliek; zie Colica renalis.
Nephrectomie (iwripco, uitsnijden), operatieve verwijdering van een nier.
Nephremphrixis (4i.cpp4cc, verstopping),
nierverstopping; verstopping der nierbuisjes
door bloedstolsels, cylinders, enz.
Nephrfne, uittreksel van nierweefsel.
Nephritis (vet:pi:1'11g) (H i ppocrates), nierontsteking, ziekte van Bright. N. a c CI t a
difftisa (parenchymatOsa), acute, door
de nieren verspreide ontsteking van de
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schorszelfstandigheid der nieren. N. a poste m at (5 s a (in6 gmitc, absces), etterige
nierontsteking : abscesjes in de glomeruli.
N. case Os a, kaasachtige ontaarding der
nieren, veelal door tuberculose; syn. nephrophthisis. N. chrOnica parenchymat 6 s a, chronische ontsteking van het nierparenchym; syn. grote witte nier. Vgl.
Diabetes albuminuricus. N. c h NS nica i nterstitia I i s, chronische ontsteking en
ten gevolge daarvan schrompeling van het
bindweefsel in de nier; syn. schrompelnier;
gevoig van chronische parenchymateuse
nephritis(secundaireschrompelnier),
of van vaatschrompeling (a rteri os cler 6tische schrompeling) of zelfstandige
aandoening (genuine schrompelnier).
N. gravidaru m, zwangerschapsnier; acute
nierontsteking tijdens en door de zwangerschap. Vgl. Nephrose.
Nephroblaptinen (3Ao'c7cTco, beschadigen), bestanddelen der vervallen niercellen, die,
naar men beweert, in het bloed geraken
en daardoor waterzucht veroorzaken (T i m ofe e w).
Nephrocalcinosis, ophoping van calciumzouten in de niertubuli, polyurie, ontkalking
van het skelet.
Nephrocapsectomie, gedeeltelijke operatieve verwijdering van de nierkapsel.
Nephrocele, breuk, die een nier bevat.

NephrocirrhOsis (vgl. Cirrhosis), nierschrompeling, schrompelnier; vgl. Nephritis chronica interstitialis.
Nephrodystrophie (vgl. Dystrophia), =
Nephrose, zie aid.
Nephrogeen, ontstaan uit de nier.
Nephrogram, ROntgenfoto van de nierstreek.
Nephrographie (ypepo), schrijven) het maken
van een Nephrogram, zie aid. Vgl. Pyelographie.
Nephrolithiasis, niersteenziekte; vgl. Lithiasis.
Nephrolithotomie (Acho-rovia, steensnijding), operatieve verwijdering van nierstenen.
Nephrolysinen (XOacc, opiossing), stoffen, die
ontstaan door het verval van ziek nierweefsei, en voigens sommigen, in het bloed
opgenomen, de spanning der vaten verhogen ; ook syn. voor nephrotoxinen.
NephrOlysis (XIScrtq, losmaking), het iosmaken
van een nier, die met de omgeving vergroeid is.
Nephron, het secernerende weefsei van de
nier.
Nephro-omentopexie, aanhechting van het
net aan de nier.
Nephropathie (7rec,aoc, aandoenin9), nieraandoenin9.
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Nephropexie (7rigt,g, bevestiging), operatieve
bevestiging van een nier aan de omgeving.
Nephrophthisis, zie Nephritis caseosa.
NephroptOsis (mr&aLc, daling), afzakking van
een nier, zwerfnier.
Nephropyelitis, zie Pyelonephritis.
NephropyOsis (765ov, etter), nierettering.
Nephrorrhagie (Pryvutu, scheuren), flierbloeding.
Nephrorrhaphie (kapil , hechting), = nephropexie.
Nephrose, primaire, degeneratieve, nietontstekingachtige verandering van het nierepitheel, vooral der tubuii contorti (tubulaire nephrose). (F r. von MUlle r, 1908) =
Lipoidnephrose, zie aid.
NephrostOma (a-c6 , mond), voornier,
oernier, de aanleg tot de nier bij het embryo.
Vgl. Metanephros.
Nephrostomie, het aanieggen van een nierfistel om de urine naar buiten te geleiden.
Nephrotomie (*.vco, snijden), het aanbrengen van een snede in een nier om een
steen of etter te verwijderen.
Nephrotoxinen (zie Cytotoxinen), vergiften,
die in de nieren ontstaan door inspuiting
van niersap of niercellen van een andere
diersoort (heteronephrotoxinen) of
door afbinding van de urineleiders of niersiagaderen (autonephrotoxinen); ook
syn. voor nephroiysinen.
Nephrotyphus, typhus abdominalis met op
de voorgrond tredende nierverschijnseien.
Neptunusgordel, een buikband van ongeveer
0.4 m breedte en 3 m lengte, waarvan 1 m
voor het aanieggen in koud water wordt
gedompeid en om het biote lichaam wordt
gewonden; de rest droog erom heen.
Nervea, sc. t ü n i c a, zenuwlaag; vroegere
benaming van de aan zenuwen rijke tunica
submucosa van de maag.
Nerveus, 1. aan neurasthenie (zie aid.) lijdend;
2. van neurasthenische aard.
Nervina, nl. remedi a, geneesmiddelen, die
op het zenuwsteisel werken. N. anti ne uralgi ca, middeien tegen zenuwpijnen. N.
a n t is pas m ód i ca, krampstillende middeien. N. excitantia s. analeptica,
opwekkende, prikkelende middelen; syn.
stimulantia, paregorica.
Nervosismus, = neurasthenie (zie aid.).
Nervotabes, = neurotabes (zie aid.).
Nervus (Lat.), zenuw *). N. abdUcens, af*) B. betekent bewegingszenuw, G. gevoeiszenuw, A. autonome zenuw. Alle huidzenuwen zijn overigens ook autonoom, alle bewegingszenuwen tevens gevoelszenuw (spierzin). Vele synonymen konden met het oog
op de ruimte niet worden vermeid.
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voerende z., de zesde hersenzenuw, B.
Nervi accelerantes cordis, versnellende zenuwen van het hart (vgl. Nervi
cardiaci), A. N. accessOrius (Willisii),
bijkomstige z. van W i I I i s, de elfde hersenzenuw, B. N. accessOrius Wrisbergi,
bijkomstige z. van Wris be rg, N. intermedius. N. acListi cus, gehoorz.; de
achtste hersenzenuw, die zich verdeelt in
de slakkenhuisz., (zie N. cochlearis) voor
het gehoor, en de voorhofszenuw (zie N.
vestibularis) voor het evenwicht. N. alveolaris inf., onderste tandkaszenuw,
B. N. alveolaris sup., bovenste tandkaszenuw, G. N. ampulliris inf., lat. en
sup., onderste, zijdelingse en bovenste
zenuw voor de ampullae (zie aid.) der
halvecirkelvormige kanalen, G. N. an ococqg eus, aars-stuitbeenz., G. N. Arnold i, = N. auricularis N. Vagi, G. N ervi
articulires, gewrichtszenuwen, G. A.
Nervi auriculares ant., voorste oorzenuwen, G. N. auricularis magnus,
grote oorzenuw, G. N. auricularis
post., achterste oorzenuw, B. N. au ri c ularis vagi, oorzenuw uit de n. vagus, G.
N. au ri cu lote m porili s, oor-slaapzenuw, A. G. en voor de afscheiding van de
oorspeekselklier. N. ax i I laris, okselzenuw, G. B. Nervi bronchiales, longpijpzenuwen ; uit de n. vagus voor het slijmvlies en de spiervezels der bronchi. Nervi
bucciles, wangzenuwen; rami buccales
van de n. facialis, B. N. bucci natOri us,
trompetterz. uit de n. masticatorius, G.
Nervi calcinei laterales, mediates,
zij- en middenwaartse hielzenuwen, G.
N. canalis pterygoidei (Vidii), z. van
de canalis pterygoideus van Vidius, B. en
A. Nervi cardiaci, hartzenuwen; van
de n. vagus en n. sympathicus, de eerste
remmend, de laatste versnellend op de
hartslag werkend (nervi accelerantes). N e rvi carOtici ext. et int., begeleidende
z. van de arteria carotis ext. en int., A. N.
carOtico-tympanicus inf., sup., onderste, bovenste z. van de plexus caroticus en de trommelholte, A. N. Casseri,
= N. musculocutaneus, A. Nervi cave rnOsi penis (clitOridis) maiOres et
minOres, grotere en kleinere zenuwen van
het mannelijk lid en de kittelaar. A. Nervi
ce re b riles, hersenzenuwen (de 12 paren).
N.cerebrilis Arnold(Henle),= N.caroticus int. Nervi ce r v i ca I e s, nekzenuwen ; de zenuwen uit de acht segmenten van
het halsgedeelte van het ruggemerg, B. G. N.
cervicilis descendens inf., onderste
neerdalende nekzenuw, B. N. cervicilis
descendens sup., bovenste neerdalende
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nekzenuw; de neerdalende tak van de n.
hypoglossus, B. Nervi ciliires breves,
korte zenuwen van het corpus ciliare (zie
aid.), B. G. A. Nervi ciliares longi,
lange zenuwen van het corpus ciliare, G.
N. circumflexus humeri, omgebogen
z. van het opperarmbeen = N. axillaris.
Nervi chinium inferiOres (clunes,
de billen), onderste bilzenuwen; vgl. N.
cutaneus femoris post; G. Nervi clanium
medii, middenste bilzenuwen, G. Nervi
clunium superi6res, bovenste bilzenuwen. Nervi cocqgei, drie paar stuitbeenzenuwen. N. cochleae, slakkenhuiszenuw, de eigenlijke zenuw van het gehoor.
Nervi coe I iac i (xocMc, buikholte), buikzenuw; takken van de n. vagus naar de
plexus coeliacus. N. c o m m ü n i cans f aci ei (co mmuni co, mededelen), = N.
facialis, B. N. commUnicans fibularis
s. peronei, verbindingszenuw van het
kuitbeen = ramus anastomoticus peroneus van de n. peroneus communis,
B. G. N. commUnicans tibialis, verbindingszenuw van het scheenbeen = N.
cutaneus surae medialis. G. N. crotap hiti co-b u cci nat6ri us, = N. masticatorius.
N. cruralis, = N. femoralis. Nervi
cutanei abdominales anteriOres,
laterales, voorste, zijdelingse huidzenuwen van de buik. G. N. cutaneus
antebrichii lateralis, medialis, zijdelingse, middelste huidzenuw van de
onderarm, G. N. cutaneus brichil
internus maior, minor, lateralis,
m e d i al is, grote, kleine, zijdelingse, middelste huidzenuw van de arm, G. N. cutineus brachii medius, = N. cutaneus
antebrachii medialis. N. cutaneus b rich i i
posterior, achterste huidzenuw van de
arm, G. N. cutaneus brichii posterior inferior, = N. cutaneus antebrachii
dorsalis. Nervi cut 5. nei cl LI n i u m, huidzenuwen van de billen, G. N. cutineus
co I I i, huidzenuw van de hats. N. c u tan e u s
cruris ext., buitenste huidzenuw van het
onderbeen, G. Nervi cutanei cruris
med i Ales, middelste huidzenuwen van het
onderbeen, G. N. cutaneus cruris
post., achterste huidzenuw van het onderbeen, G. N. cutaneus dorsalis intermedius, lateralis, medialis, tussengelegen, zijdelingse, middenwaarts gelegen
huidzenuwen aan de rugzijde (van het onderbeen, G. Nervi cutanei femoris
ante riOres, voorste huidzenuwen van
de dij, G. N.cutineusfemorislaterilis, zijdelingse huidzenuw van de dij, G.
N. cutaneus femoris medialis (int e r n u s) en m é d i u s, middenwaartse (bin-
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nenste) en middelste huidzenuw van de dij,
G. N.cutaneusfemoris post.,achterste
huidzenuw van de dij, G. N. cu tineus
humeri post., achterste huidzenuw van
de bovenarm, G. Nervi cutinei pectoriles anteriOres, laterales, voorste,
zijdelingse huidzenuwen van de borst, G.
Nervi cutinei perinei, huidzenuwen
van de bilnaad, G. N. cutineus surae
I at., zijdelingse huidzenuw van de kuit, G.
N. cutineus surae medians, binnenwaartse huidzenuw van de kuit, G. Nervi
dentiles, tandzenuwen, G. N. depressorcordiss.laryngo-vago-cardiacus,
neerdrukkende (d.i. de werking verlangzamende) z. van het hart, uit de n. vagus;
brengt polsverlangzaming en daling der
bloeddrukking teweeg, A. N. descendens
(afdalend) noni (n o n u s, de negende, scil.
hersenzenuw) zie Ramus descendens nervi
hypoglossi. N. d iaph rag maticus, = N.
phrenicus. N. digastricus, z. voor de
musculus digastricus, B. Nervi digitales
d o rsi I es man u s, z. voor de ruggen der
vingers, G. Nervi digitales dorsiles
p e d i s, zenuwen voor de ruggen der tenen,
G. Nervi digitales plantares cornm ti n e s, gemeenschappelijke z. voor de
onderzijde der tenen, . G. Nervi dig itales plantares prOprii, eigen z. voor
de zoolzijde der tenen, G. Nervi dig itales volares communes, gemeenschappelijke z. voor de palmzijde der vingers,
B. G. Nervi digitales volares proprii (n ervi median i), eigen z. (uit de
n. medianus) voor de palmzijde der vingers,
G. Nervi do rsales, rugzenuwen, =
nervi thoracales. N. dorsalis clitOrid is
(p e n i s), z. van de rug van de kittelaar (het
mannelijk lid), B. G. N. dorsalis scapulae, z. van de rugzijde van het schouderblad,
B. N. durae matri s, z. van het harde
hersenvlies; uit de n. vagus. Nervi er igentes, oprichtende zenuwen van het
mannelijk lid; syn. nervi pelvici. N. e t h m o idills an t., voorste zeefbeenzenuw, G.
N. ethmoidalis post., achterste zeefbeenzenuw. G. N. fa ciali s, aangezichtszenuw, de zevende hersenzenuw. B. en
smaakvezelen. N. fe morali s, dijzenuw,
B. G. N. fibulari s, kuitbeenzenuw,
B. G.; syn. n. peroneus. N. front al i s,
voorhoofdszenuw, G. Nervi gastric i,
maagzenuwen uit de n. vagus. N. gen it ocrurilis s. gênito-femoralis, zenuw
voor de geslachtsdelen en de dij, B. G.
Nervi gingiviles, tandvleeszenuwen,
G. N. g losso-palatin us, = N. intermedius. N. g losso-p haqngeus, tongkeelholtezenuw, de negende hersenzenuw,
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B. G. A. N. glutaeus i nf., onderste
bilzenuw, B. G. N. glutaeus sup.,
bovenste bilzenuw, B. Nervi haemo rr h oi dales, i nfe ri 6 res, onderste aambeizenuwen, voor de omgeving van de aarsopening, B. G. Nervi haemorrhoidales superiOres, bovenste aambeizenuwen, A. Nervi hep at i c i, leverzenuwen,
uit de n. vagus. Nervi hypogistrici,
zie N. iliohypogastricus en N. ilio-inguinalis.
N. hypoglOssu s, ondertongszenuw, de
twaalfde hersenzenuw, B. (tongspieren). N.
Jaco bson i, = N. tympanicus. N. 11 i oh y pog as tricu s, darmbeen-onderbuikszenuw, = N. hypogastricus sup., B. G. N.
ilioinguinali s, darmbeen-lieszenuw, B.
G. = N. hypogastricus inf. N. incisivu s,
snijtandzenuw, G. N. infraorbi ti I i s,
benedenoogkuilszenuw, G. N. infr at r ochleiri s, z. onder de trochlea (zie ald.),
G. Nervi intercostales, tussenribszenuwen, B. G. N. intercosto-brachiiI i s, tussenribsarmzenuw, G. N. interm 6d i u s, tussenzenuw (in de vierde hersenkamer), voor speekselafscheiding en smaak;
syn. portio intermedia (W r i s b e r g). N.
interOsseus ante brichii dorsalis,
z. op de rugzijde van het tussenbeensvlies
van de onderarm, G. N. i nte rOsseus
antebrachii voliris, z. op de handpalmzijde van het tussenbeensvlies van de
onderarm, B. G. N. interOsseus cruris,
z. op het tussenbeensvlies van het onderbeen, G. N. interOssei pedis, tussenbeenszenuwen van de voet, G. N. ischi adicu s, heupzenuw. B. G. N. jug ulari s,
strotzenuw, A. Nervi labiales ant.,
voorste (schaam)lipzenuwen, G. N. labi ales post., achterste (schaam)lipzenuwen;
vgl. Nervi perinei. Nervi labiales in f.,
s u p., zenuwen voor de onder- en bovenlip,
G. N. lacri mill s, traanzenuw, G. en
traanafscheiding. N. I a 1-3ngeus in f., onderste strottenhoofdzenuw, B. G. N.
laqngeus s u p. bovenste strottenhoofdzenuw, B. G. Nervi I i enales, miltzenuwen, uit de n. vagus. N. ling uali s,
tongzenuw, smaak en speekselafscheiding.
Nervi lum bile s, lendenzenuwen, de
zenuwparen uit het lendenmerg, B. G. N.
lumb o-i nguinali 5, lendenlieszenuw, G.
N. lumb o-s acrili s, lendenheiligbeenszenuw = 5e N. lumbalis. N. mandibul ar i s, onderkaakszenuw, derde tak van de
n. trigeminus, B. G. en speekselafscheiding.
N. marg 'nails scapulae, randzenuw van
het schouderblad, = N. thoracodorsalis. N.
m as setéricu 5, kauwspier-(masseter-) zenuw, B. N. m as ticatOri u s, kauwzenuw,
B.; voor de kauwspieren. N. maxilliris
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s u p., bovenkaakszenuw, tweede tak van de
n. trigeminus, B. G. N. maxi I la ris inf.,
onderkaakszenuw = N. mandibularis. N.
meatus auditoria externi, z. van de
uitwendige gehoorgang, G. N. m ed i an us,
middenzenuw (tussen spaakbeens- en ellenpijpszenuw) B. G. N. meningeus, hersenvlieszenuw, uit de N. vagus. N. meningeus
m e d i u s, middelste hersenvlieszenuw, G.
N. mentalis, kinzenuw, G. Nervi molles, weke zenuwen; syn. plexus caroticus
int. et vertebralis (zie aid.). N. m uscu I ocu tin e u s, spier-huidzenuw (aan de arm),
B. G. N. m y lo-h yo id e u s, z. voor de
muscuius mylo-hyoideus (zie aid.), B.
Nervi nasales, neuszenuw, G. N. nasociliaris, z. van de neus en het corpus
ciiiare, G. N. naso-paiatinus (Scarpae), neus-gehemeitezenuw van S ca r p a,
G. Nervi nervoru m, zenuwvezelen der
zenuwen, die nl. uit een zenuwstam voortkomen en daarheen terugkeren om de
zenuwen to voorzien. N. o bt u r ate) r i us,
z. van het verstopte gat, B. G. N. occi p itit is major, grote achterhoofdszenuw,
G. N. occi pitalis minor, kleine achterhoofdszenuw, G. N. oculom otOri us,
s. oculogyrri cus, bewegingszenuw voor
het oog, de derde hersenzenuw. N. oes6p hag i, slokdarmzenuw, B. G. A. N. o Ifactoriu 5, reukzenuw, de eerste hersenzenuw.
N. ophthilmicu s, oogzenuw, eerste tak
van de N. trigeminus, G. en traanafscheiding.
N. 6 pti cus, gezichtszenuw, de tweede hersenzenuw. Nervi or bitiles, oogkuilzenuwen.G. N. palatinus ants. maior,
voorste of grote gehemeitezenuw, G. N.
palatinus medius s. lateralis, middelste of zijwaartse gehemeltezenuw, G.
N. pa I at inus post., achterste gehemeltezenuw, B. Nervi palpebriles, oogiidzenuwen, G. N. parotid e i, oorspeekselklierzenuwen, speekselafscheiding. N. p at h 6t i cus, = N. trochiearis (zie aid.).
N. pelvicus, bekkenzenuw; sympathische vezeien in de heiligbeenszenuwen,
voor de buik- en bekkeningewanden en
de geslachtsdelen. N. perforans Casser I, doorborende z. van Cass e r, = N. musculo-cutaneus (zie aid.). Nervi peri ca rd iaci, zenuwen van het hartezakje, G.
Nervi perin ea I es, biinaadzenuwen, takken van n. cutaneus femoris post, G. N.
pe rine i, bilnaadzenuw, B. G. N. peronéus Comm Li n i s,gemeenschappeiijke kuitzenuw, B. G., verdeeid in diep liggende
en opperviakkige kuitzenuw, N. peroneus proftind us, B.G. en N. peroneus
superficialis,G.N.petrOsusprof6nd us (m a i o r), diep geiegen (grote) rots-
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beenzenuw, A. N. petrOsus proftindus
minor, = n. carotico-tympanicus superior.
N. petrOsus superficialis major,
grote, opperviakkig geiegen rotsbeenzenuw,
B. N. petrOsus superf. minor, kleine,
opperviakkig liggende rotsbeenzenuw, G.
Nervi pharyrn g e i, keelhoitezenuwen uit
de 9e en 10e hersenzenuwen en sympathicus,
B. G. A. N. p h re nicu s, middenrifszenuw,
B. (middenrif) en G. (pleura, hartezakje en
benedenzijde van het middenrif) (N. ph renico-abdominalis). N. piantaris latera I i s, zijwaartse voetzoolzenuw, B. G. N.
plantiris mediali s, middenwaartse voetzoolzenuw, B. G. N. pneum ogistricus,
longmaagzenuw = N. vagus. N. po p I iteus ext., uitwendige kniekuiizenuw =
N. peroneus communis. N. p o p I itéus
i nt., inwendige kniekuiizenuw = N. tibialis. N. p raesac rills, het gedeelte van de
N. sympathicus, dat ligt voor de vierde en
vijfde lendenwervel tussen de arteriae
iiiacae communes. N. pte ryg o id e u s
ext., i nt., zenuwen voor de gelijknamige
spieren. B. nervi pterygo-palatini, =
Nervi sphenopalatini. N. p u d é n d o-h a emorrhoidali s, schaamstreek-endeidarmzenuw = N. pudendus (communis),
schaamzenuw (gemeenschappeiijke), B. G.
N. pudendus ext., uitwendige schaamzenuw, B. G. = N. spermaticus ext. N.
pudendus inferiors. longus, benedenste of lange schaamzenuw; G. Nervi
pulmonal es, longzenuwen; rami bronchiales van de n. vagus. N. rad iiiis,
spaakbeenzenuw, B. G. N. rad iilis
proftindus,superficialis,diepgelegen,
opperviakkig gelegen tak van de n. radiaiis.
N. real rrens, terugiopende (om de boog
der aorta en de art. subciavia omhoog)
tak van de n. vagus, B. G. N. real rrens
hypog kiss i, teruglopende tak van de n.
hypogiossus, G. N. r e c 6 rrens N. trig 6mini I s. Arnold i, teruglopende z. uit de
eerste tak van de n. trigeminus; zenuw van
Arnold = N. tentorii, G. N. rectirrens
N. t rig emini II, terugiopende z. uit de
tweede tak van de n. trigeminus = N.
meningeus medius, G. N. recti r re ns N.
t rig emini III, teruglopende z. uit de
derde tak van de n. trigeminus = N. spinosus, G. N. reci.irrens Wiliisii (oude
benaming), = N. accessOrius W i I I i s i i.
Nervi reniles, nierzenuwen; van de n.
vagus, voor de urineafscheiding. N. res piratOrius ext., uitwendige ademhalingszenuw = N. thoracalis longus. N. res p ir ate:, r i u s int., inwendige ademhalingszenuw = N. phrenicus. N. sacculiri s,
zenuw voor de sacculus (zie aid.) uit de
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n. cochleae (zie aid.). Nervi sacrales,
heiligbeenszenuwen; de vijf bovenste zenuwparen uit de conus medullaris (zie aid.),
gemengd. N. saph6nus (vgl. Saphena),
uit de n. femoralis, G.; voor het been.
Nervi scrotiles anteriOres, voorste balzakzenuwen. Nervi sc rota les
p o s t eri6re 5, achterste balzakzenuwen,
G. Nervi septi narium, zenuwen van
het neustussenschot. N. s i n u-v ertebrili s,
z. uit de ruggemergszenuwen voor de ruggemergsvliezen. N. sperm it i c u s ext.,
buitenste zaadzenuw, B. G. N. sphen oet h m o i d a i i 5, wiggebeenszeefbeenszenuw,
G.N.sphenoidilis laterilis,zijwaartse
wiggebeenszenuw tussen het ganglion oticum en g. semilunare. Nervi sphen opa lat i n i, z. naar het gelijknamige ganglion, G. Nervi spinales, ruggemergszenuwen; gemengd. N. spin Os u s, doornzenuw, uit de n. trigeminus, G. N. splanc hnicus major (anXcincvtoc, ingewanden),
grote ingewandszenuw, A. N. splanchn ic u s m i n o r, kleine ingewandszenuw, A.
Nervi splanchnici sacrales, takken
uit de nervi sacrales naar de n. hypogastricus
inf. (n. ilio-inguinalis). N. stapedius, stijgbeugelzenuw, B. N. stern o-c leid o-m a st o id e us, naar de gelijknamige spier, B.
N. stylo-hyoideus et digistricus,
naar de gelijknamige spieren, B. N. sty I op ha r5Tngeus, naar de gelijknamige spier,
B. N. su bci iv i us, naar de gelijknamige
spier, B. N. su bcosti I i s, z. onder de
(12e) rib, B. G. N. subcutineus colli
superior, medius et inferior, bovenste, middelste en onderste onderhuidse
z. van de hals, G. N. su bcutineus maiae,
onderhuidse z. van de wang, = N. zygomaticus, G. Nervi subcutinei glutiei,
onderhuidse bilzenuwen, = Nervi clunium,
G. N. subcutineus mandibulae, huidtakken van de n. facialis voor de onderkaak,
B. N. sublinguali s, ondertongszenuw,
G. en speekselafscheiding. Nervi su bm axillares, onderkaakszenuwen, takken
van het ganglion submaxillare; gemengd. N.
su bocci p i t a l i s, z. onder het achterhoofd,
B. Nervi su bscapulares, onder-schouderbladszenuwen, B. Nervi supraclaviculires ant., m ed., post., boven-sleutelbeenszenuwen, G. N. su pram axillari s,
= N. maxillaris. N. supraorbitali s,
boven-oogkuilzenuw, G. N. s u p ras c apularis, boven-schouderbladszenuw. B. N.
supratrochleiris, boven de trochlea
(zie aid.), G.; voor het voorhoofd. N.
surili s, kuitzenuw, benedengedeelte van
de n. cutaneus surae medialis, G. N. symp it hicu 5, vgl. Sympathicus. N. tempo-
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rilis proft1 ndus anterior, posterior,
voorste, achterste, diep liggende slaapzenuw, B. N. temporilis superficia1 i s, oppervlakkige slaapzenuw, G. N. te nsOris tympani, z. van de m. tensor tympani, B. N. tensOris veil palatini, z.
van de m. tensor veil palatini, B. N. tento r i i, z. uit de n. ophthalmicus voor het
tentorium cerebelli (zie aid.), G. N. term inali s, eindzenuw; nieuwe hersenzenuw, door J. Johnston beschreven, die
aan de hersenbasis achter het trigonum
olfactorium ontspringt en naar de lamina
cribrosa van het zeefbeen gaat, A. Nervi
t bora ca I es, borstkaszenuwen; de nervi
spinales uit het borstgedeelte van het
ruggemerg; gemengd. Nervi thora cales ante ri6re s, voorste borstkaszenuwen;
voor de musculi pectorales, B. Nervi
thoraciles posteriOres, = N. dorsales scapulae. N. thoracilis longus,
lange borstkaszenuw, voor de m. serratus
ant., B. Nervi thoracici, = Nervi
thoracales. N. thOraco-d orsali s, borstkasrugzenuw, voor de m. latissimus dorsi,
B. N. tibialis, scheenbeenzenuw, B. G.
Nervi tonsillare s, amandelzenuwen,
B. G. Nervi t rac h ei I es, luchtpijpzenuwen uit de n. vagus. N. trapeziu s, voor
de gelijknamige spier, B. N. trigeminus,
drielingszenuw, de vijfde hersenzenuw, B.
G. N. t roch lea ri s, katrolzenuw, de
vierde hersenzenuw; voor de m. trochlearis.
B. N. tubae Eustachii, z. van de tuba
Eustachii, G. A. N. tympani, z. voor het
trommelvlies; tak van de n. meatus auditorii ext., G. N. tympanicus, trommelholtezenuw; uit de n. glosso-pharyngeus,
G. N. ulniri s, ellepijpszenuw, B. G. N.
utricu lad s, z. voor de utriculus (zie aid.)
van het labyrint; uit de n. acusticus. Nervi
v ag inales, schedezenuwen, G. N. v ag u s
zwervende z., de tiende hersenzenuw, B.
G., vasomotorisch en voor klierafscheiding,
enz. Nervi vesicales inferiores, onderste blaaszenuwen, G. N. vestibuliri s,
voorhofszenuw; z. voor het vestibulum
(zie aid.) van het labyrint, voor het evenwichtszintuig. N. vidianus, = N. canalis
pterygoidei. N. z y g o m at i c u s, jukbeenszenuw, G.
Nesidiobiastoma (w]atacov, eilandje), gezwel in de alvleesklier, dat zich ontwikkelt
uit de eilandjes van Langerhans (zie
Aanhangsel en Blastoom). Syn. Nesidioma.
Nettle rash (Eng., netel-uitslag), netelroos;
syn. urticaria.
Nettoyage (Fr. schoonmaak), verwijdering
van ziek kraakbeen en rand-osteophyten (zie
Osteophyton) bij arthrosis deformans.
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Neuraal (veilpov, zenuw), op de zenuw betrekking, in de zenuw zijn oorsprong hebbend. Neurale spieratrophie, verschrompeling, die in de jeugd begint, bij
meer dan een lid van een gezin voorkomt
of erfelijk is, aan de benen begint en waarbij
ontaarding in de zenuwen en spieren,
soms in het ruggemerg wordt aangetroffen.
Neu rale b u i s, de buisvormige eerste
aanleg van het centrale zenuwstelsel bij het
embryo; vgl. Medullaire buis.
Neuralgie (ve5pov en nyog, pijn), zenuwpijn; pijn, die bij aanvallen voorkomt in het
gebied van een bepaalde gevoelszenuw.
Wordt onderscheiden naar de oorzaken:
hysterisch, dyscrasisch, rheumatisch, syphilitisch, toxisch, enz.; ook naar het erbij
betrokken zenuwgebied, bijv. neu ralgia
intercostalis, van een der tussenribszenuwen, N. o bt u ratO r i a, van de n.
obturatorius; syn. teken van Howshi pRom berg.
Neuralgisch, neuralgie-achtig; neuralg ische zweren, = erethische zweren (zie
aid.).
I
(irc6cpualq, uitwas), de dorNeurapoph iien
sale bogen der wervellichamen; zij vormen
samen de neurale boog en omsluiten het
ruggemerg.
Neurasthenie (Oca,asv*, krachteloos; Bear d)
prikkelbare zwakte van het zenuwstelsel;
grote prikkelbaarheid, gepaard gaande met
snelle uitputting; aangeboren („endogeen")
of door ziekten, vergiften, overmatige
inspanning van de geest of gemoedsbewegingen ontstaan; vgl. Cerebrasthenie,
Myelasthenie.
Neuraxon (Cicov, as), ascylinderuitsteeksel
(van de zenuwcel); syn. neuriet.
Neurectomie, het uitsnijden van een stuk
van een gevoelszenuw ter behandeling van
neuralgie. Neurectomia opticociliaris, = neurotomia optico-ciliaris. N.
peri co ro n ar i a, verwijdering van de
vezelen van de N. sympathicus en van de
N. vagus van de A. coronaria ter bestrijding
van angina pectoris.
Neurexaeróse (a ocipeacc, uitneming), verwijdering (door oprolling op een tang en afscheuring) van een stuk zenuw ter behandeling van neuralgie (Tiersch).
Neuridine, een isomeer van cadaverine;
onvergiftig ptomaine (zie aid.), dat ontstaat bij rotting van viees, maar ook in de
hersenen voorkomt; vgl. Neurine.
Neuriet, zie Neuraxon.
Neurilemma (a61.41.cc, schaal, omhulsel; beter
neurolemma), het elastische vlies, dat de
merg bevattende zenuwvezelen der peri-
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phere zenuwen omgeeft; syn. schede van
Schwann.
Neurilemmoma, zie Schwannoma.
Neurine, vergiftig ptomaine, dat uit lecithine, een bestanddeel o.m. van het zenuwstelsel, ontstaat; vgl. Neuridine.
NeurinOma, neurofibroma (zie aid.) van de
meer centrale gedeelten van het zenuwstelsel.
Neurinsarcocleisis (acfcg, vlees; xXstatq,
opsluiting), het omgeven van een zenuw met
een spierlap ter beschutting tegen druk
(Bardenheuer).
Neuripileem, zie Neuropileem.
Neuritis, zenuwontsteking; onderscheiden
worden: a. peri neuritis, ontsteking van
de uitwendige zenuwschede; b. N. interstitialis, ontsteking van het bindweefsel
tussen de zenuwvezelen; c. N. pare n c h ym atOsa, ontsteking der zenuwvezelen.
Naar de zitplaats worden onderscheiden:
N. m !grans (m ig ro, rondtrekken), uitbreiding van de ontsteking tot aangrenzende of meer verwijderde zenuwen; N.
disseminita (dissennino, uitzaaien), in
de richting naar of van het centrale zenuwstelsel (N. as ce ndens — opstijgend —,
of descendens — afdalend). N. m 61ti p I ex, zie Polyneuritis, N. multiplex
endemica (Scheube), beri-beri. N. nod Os a (nod u s, knoop), zenuwontsteking
met vorming van knobbeltjes aan de zieke
zenuwen. N. Optica, ontsteking van de
gezichtszenuw; hierbij wordt weder onderscheiden de N. o. axial's, ontsteking van
de vezels in de as van de gezichtszenuw,
welke zich in de macula lutea uitbreiden;
daarom ook N. o. m acu !iris. De N.
Optica is ook descendens of ascend e n s. Is, behalve de papil, ook het netvlies
aangedaan, dan heet dit neu roreti nitis.
Is alleen het gedeelte achter het oog ontstoken, dan spreekt men van N. ret ro bu Ibaris. N. Optico-intraocularis (stuwingspapil), zuchtige zwelling van de papilla
nervi optici. N. v esti bu !iris, ontsteking
van de voorhofszenuw.
Neurobiotixis (-rectg, orde, het ordenen),
hypothese van Ariens Kappers
(1927), volgens welke de plaatselijke verhouding van zekere centra in het centrale
zenuwstelsel zou worden beheerst door
gelijktijdig ontvangen prikkelingen, en prikkelverwantschap; door hem voor het eerst
aangetoond aan de phylogenetische verschuiving van verschillende kernen in het
verlengde merg.
Neuroblisten (pXocaTivco, uitspruiten), cellen van het embryonale zenuwstelsel, waar-
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uit de ganglioncellen voortkomen (H i s).
NeuroblastOma, = neuroma.
Neurocrinium, het deel van de schedel, dat
het centrale gedeelte van het zenuwstelsel
bevat (hersenpan). Vgl. Splanchnocranium.
Neurocrinie (xpEwo, afscheiden), afscheiding
van secretieproducten door het centrale
zenuwstelsel (M asso n).
Neurocften, (x6Toc, cel), zenuwcellen.
NeurocytOma, gezwel, in het oog, uit neurocyten bestaande.
Neurodendron (8ev8pov, boom), syn. v.
neuron.
Neurodermateisen (aiptioc, gen. 86pi.tocroq,
huid), neurosen (zie aid.) van de huid,
door To m m aso 1 i verdeeld in: 1. spasmodermieen (bijv. kippevei); 2. aesthesiodermieen (zie ald.), gelijk paraesthesie,
neuralgie, enz.
Neurodermitis, huidontsteking, veroorzaakt
door afwijkingen in het zenuwstelsel. N.
chrOnica circumscripta (Brocq), =
lichen simplex chronicus. N. lineiris
chrOnica verrucOsa (Touton), =
naevus linearis.
Neuro-epitheliarna, glioma (zie ald.) van
het netvlies, dat epitheliunnachtige cellen
bevat.
Neuro-epithelium, zintuigepithelium, dat
met de zintuigzenuwen in verbinding staat
en de prikkels opvangt; bijv. de staafjes en
kegeltjes, de hoorcellen.
Neurofibrillen, de fijne vezels, die de ascylinder der zenuwen vormen.
NeurofibrOma, gezwel, dat ontstaat door
woekering van de bindweefselbestanddelen
van een zenuw; ontstaat bijna steeds in
groten getale (neu rofi bromat6sis,ziekte van Recklinghausen, multiple huidfibromen), behoort tot de phacomatosen,
zie ald. N. ci rso id es (xtpa6c, aderspat), =
neuroma plexiforme. Vgl. Neurinoma.
NeurogangliOma, = neuroma gangliocellulare; syn. ganglioneuroma.
Neurogeen, van zenuwen uitgaand. Neur ogene theorie (vgl. Myogeen), de opvatting, dat de samentrekking van het hart
door werking der in het hart liggende
zenuwelementen ontstaat.
Neurciglia (yXioc, lijm), zenuwkieefstof; het
steunweefsel der centrale organen van het
zenuwstelsel, bestaande uit gliaceilen (astrocyten) met hun uitlopers, de gliavezelen;
heeft ook actieve functies.
Neurogliociften, (xirroc, cel), de embryonale
vorm van glia- en zenuwcellen.
NeurogliOma, gezwel in het centrale zenuwstelsel, bestaande uit glia- en zenuwvezelen en -cellen.
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Neurohyp6physis, het zenuwgedeelte der
hypophysis (zie aid.).
Neurokeratine, een eiwitstof in de witte
stof van hersenen en ruggemerg en in de
mergschede der zenuwen.
Neurokinesis (xCvlalc, beweging), verandering der zenuwzelfstandigheid door rekking
der zenuw (P. V og t).
Neurokinet (D., van xt.v6co, bewegen), toestel van V. U ex k ii I I tot prikkeling der
zenuwen door mechanische schokken.
Neurolemma, = neurilemma.
NeurolipomatOsis dolorOsa, vorming van
talrijke, pijnlijke vetgezwellen, die van het
perineurale bindweefsel uitgaan (U m be r,
1909).
Neurologie, leer van het zenuwstelsel en
zijne ziekten.
NeurOlysis (X LS, losmaking, oplossing), 1.
het vrijmaken van een zenuw uit littekens
enz., het blootleggen van een zenuw ter
wille van zenuwrekking; 2. verlamming ten
gevolge van uitputting (J acco u d).
NeurOrna, zenuwgezwel, gezwel aan een
zenuw. 1. N. veru m, waar neuroma, uit
werkelijk zenuwweefsel bestaande; a. N.
cellulire s. ganglionare s. gangliocellulire, bestaande uit ganglioncellen
en zenuwcellen; vgl. Neuroglioma ganglionare; b. N. fasciculare myelinicum en
amyelinicu m, dat uit merg bevattende
of mergloze zenuwcellen bestaat; c. N.
plexiforme (VerneuiI), vlechtvormig
neuroma, bestaande uit dooreengewonden
zenuwstrengen; vgl. Neurofibroma cirsoides. 2. N. spüriu m, onecht neuroma, dat
meestal uit bindweefsel bestaat (neurofibroma) , soms uit andere weefsels (myxoma, sarcoma, gumma).
Neuromation, klein neuroma.
Neuromeren (v.kpoq, deel), de segmenten
van het zenuwstelsel, in 't bijzonder van de
embryonale hersenbuis; vgl. Metameren
en Myelomeren.
Neuromerie, de rangschikking van het zenuwstelsel in neuromeren.
Neuromimesis (v.i.p.-ilatc, nabootsing), het
gelijken van zenuwziekten op orgaanziekten.
Neuromusculaire zwakte, spierzwakte door
uitputting van het zenuwstelsel.
Neuromyelitis optica acuta, het samengaan
van acute myelitis (zie ald.) met neuritis
optica (zie aid.). Syn. cphthalmoneuromyelitis, ziekte van Devi c.
Neuromyositis, gelijktijdige ontsteking van
spieren en de bijbehorende zenuwen.
Neurommima, zie Neuroma.
Neuron (Waldeye r), zenuw-eenheid; nl.
de gangliencel met de bijbehorende dendriten en neuriten en hunne fijnste ver-
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takkingen; vgl. Neuraxon, Archineuron,
Teleneuron. Syn. neurodendron.
NeurOnophagfe (cpayeiv, eten), het verteerd
worden van zenuwcellen door phagocyten
(zie ald.), nl. leucocyten of giiacellen (M arines co). Syn. Neurocytophagie.
Neuropapillitis, ontsteking van de papii van
de gezichtszenuw; vgl. Neuritis optica.
Neuroparalfse (Tcapcfauatg, verlamming), verlamming, die door een afwijking in het
zenuwstelsel wordt veroorzaakt; bijv. nw.
neuroparalytisch; vgl. Keratitis neuroparalytica.
Neuropiath (Trdc,hq, aandoening), zenuwlijder.
Neuropathie (rcdc‘hc, aandoening), zenuwaandoening.
Neuropithisch, 1. veroorzaakt door een
zenuwaandoening; 2. de aanieg tot neuropathie bezittend. Neurop at hische bli k,
de eigenaardige oogopslag van vele neuropathen, waarbij de ooglidspleet, geiijk bij
heftige schrik of angst, ver geopend is.
Neuropathologfe, de leer van de zenuwziekten.
Neurophonfe (cpcovii, stem, geluid), kramp
der ademhalingsspieren, vooral bij hysterie
en chorea, waardoor een luide, vaak blaffende
schreeuw wordt uitgestoten; syn. 'Mire
des aboyeurs (Be rt ran d).
Neuropilerna (7cDaw.cc, vilt), zenuwvilt; het
netwerk, dat door de dendriten en neuriten wordt gevormd.
Neuroplisma, = axoplasma, zie Axon.
Neuroplastiek, vgl. Transplantatio.
NeuropOdia (nok, gen. Tco86q, voet, uitsteeksel), uitsteeksels der ganglioncellen,
die gelijken op ascylinderuitsteeksels, doch
niet overgaan in merg bevattende zenuwvezels, maar zich dicht bij de cel, zonder
het centrale zenuwstelsel to verlaten, in een
aantal takjes verdelen; syn. 2e type van
Golgi.
Neuropoetinen, hormonen, die de vorming
der zenuwbestanddelen beheersen, afgescheiden in het pylorus-uiteinde van het
duodenum. Vgl. Haemopoetinen.
NeuropOrus anterior (n6poc, opening),
voorste opening van de embryonale ruggemergbuis.
NeuropsychOse, zenuwziekte met lichamelijke en psychische verschijnselen, bijv.
hysterie en neurasthenic; syn. psychoneurose.
Neurorecidief, het ontstaan van zenuwstoornissen, vooral aan de hersenzenuwen, bij
syphilis, die met saivarsaan is behandeld,
en die als recidief (zie ald.) der ziekte
worden beschouwd.
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Neuroretinftis, neuritis optica (zie ald.) met
ontsteking van het netvlies.
Neurorrhaphfe, aaneenhechting van een
doorgesneden zenuw.
NeurosarcOrna, sarcoma, bestaande uit neuroblasten (zie aid.).
NeurOse, zenuwziekte, in het bijzonder functionele, zonder ontleedkundige afwijkingen
in het zenuwstelsel. De „grote" of a I g emene neurose n zijn hysterie en neurasthenie, ook neuropsychosen (zie aid.) genoemd; verder de traumatische neurosen.
Tot de plaatseiijke neurosen behoren
de beroepsneurosen, bijv. schrijfkramp;
zij worden onderscheiden, naar de plaats
van oorsprong, in periphere, spinale
en ce re bral e; naar de gestoorde verrichting in m otiliteits-, sensibiliteitstropho- en vasoneurosen (zie ald.).
Neurosis bulbi sympithica, sympathische
oogaandoening (vgl. Sympathische ophthalmie), welke alleen uit asthenopie van
het tweede oog bestaat.
NeurosOmen (a6v..ce, lichaam), zenuwlichaampjes; korreltjes in het protoplasma der
ganglioncellen (H e I d).
NeurospOngium (s p o n g i a, spons), de binnenste, korrelige laag van het netvlies.
Neurosiphilis, syphilis van het zenuwstelsel,
vooral het centrale.
Neurotabes peripherica (Dejerine), neuritis of polyneuritis (alcoholica) van het
periphere zenuwstelsel, waarbij zich sommige verschijnselen van tabes vertonen
(vgl. Pseudotabes).
Neurcitica, = nervina.
Neurotisitie (V anlai r), het herstel van een
doorgesneden zenuw, dat uitgaat van de
centrale stomp.
NeurOtisch, betrekking hebbende op zenuwen ; berustend op zenuwziekte. Neu r otische aangezichtsatrophie, = hemiatrophia facialis progressiva. N. depress i e, symptomatische gedruktheid, d.w.z.
ten gevolge van een neurose b.v. van neurasthenie.
NeurotOmia (*No), snijden), doorsnijding
van een zenuw ter behandeling van neuraigie. N. 6ptic o-c Mari s, doorsnijding
of resectie (zie aid.) van de gezichtszenuw
ter voorkoming ener sympathische oogontsteking (zie ald.).
Neurotonfe (Teivco, spannen), zenuwrekking;
rekking van de al of niet blootgelegde
n. ischiadicus ter behandeling van ischias.
Neurotonische reactie (R e m a k, 1896), het
ontstaan van tetanische samentrekkingen
der spieren met Iangdurige nawerking
door electrische prikkeling der zenuwen
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bij sommige zenuwziekten; vgl. Myotonische reactie.
Neurotoxinen, neurotoxische vergiften,
zenuwvergiften; stoffen, die vergiftig op het
zenuwstelsel werken; in 't bijzonder de
vergiften in de bloedwei van dieren, waarbij
hondenhersenen in de buikholte zijn gebracht, welke bloedwei, in de hersenen van
honden gespoten, deze doodt (A rman dDelille).
Neurotripsie (Tptpco, stukwrijven), operatieve kneuzing van een zenuw.
NeutrotrOop (rpenca, wenden), benaming
voor vergiften, smetstoffen, of geneesmiddelen, die een bijzondere verwantschap
(affiniteit) tot het zenuwstelsel bezitten.
NeurotrOphisch (Tp6cpco, voeden), betrekking
hebbende op de voeding der zenuwen; vgl.
Trophoneurose.
Neurovasculair, betrekking hebbend op het
zenuw- en vaatstelsel; vgl. Angioneurose.
Neurula (Fo I), in de embryologic, de trap
van ontwikkeling, volgende op de gastrula; hierbij is reeds de aanleg voor het
centrale zenuwstelsel aanwezig.
Neutrocyten, leucocyten met neutrophile
korrels.
Neutropenie (nevEcc, armoede), te weinig
neutrophile leucocyten. N. van de milt,
agranulocytose door de vernietiging van
vele neutrophile leucocyten door de milt.
Neutrophilie (n e u t e r, onzijdig; cpi.X6co,
beminnen), verwantschap (affiniteit) van
weefseldelen tot scheikundig neutraal reagerende kleurstoffen; vgl. basophilie, oxyphilie; bijv. nw. neutrophiel. Zie Leucocyten.
Nevragmie (Fr., van vei3pov, zenuw en
dry*, breuk), doorsnijding van zenuwen
ter wille van proefnemingen (Wa I ler).
Nevralgie des edentes (Fr.), zenuwpijn der
tandelozen; pijnen in de kaken bij mensen,
die hun tanden reeds hebben verloren.
Nevrilite (Fr.), 1. de bijzondere prikkelbaarheid der verschillende zenuwelementen;
2. het geleidingsvermogen der zenuwen.
Nevrite interstitielle hypertrophique progressive de l'enfance (Dejerine, 1893),
voortgaande, interstitiele neuritis bij kinderen, gepaard gaande met fibromateuse
verdikking der zenuwen; vgl. Neurale spieratrophic.
Nevrocite, plaats waar de zenuw gaat door
het foramen intervertebrale (Siccard, 1918).
Nervroses malignes (Fr., kwaadaardige
neurosen) hysterische verschijnselen, niet
te genezen door overtuiging.
New Guinea mouth disease, Australische
naam voor angina van Plau t-V incen t.
Niacine, zie Nicotinezuur.
Niche en plateau (Fr., schotelvormige nis),
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een uitholling in het Rantgenbeeld van het
maagslijmvlies. Syn. Niche emplastree (ingestulpt). Zie ook Nischensymptom.
Nicol, een op bijzondere wijze geslepen prisma van kalkspaat, dat de (ongepolariseerde)
lichtbundel ontleedt in twee loodrecht op
elkander gepolariseerde bundels, waarvan
slechts een door het prisma loopt; naar de
Engelse natuurkundige Nicol 1768-1851.
NicOtianismus, chronische tabakvergiftiging
(nicotiana tabacum = tabaksplant).
Nicotine-methode (L angle y), onderzoek
naar de aaneenschakeling van autonome neuronen door middel van het alcaloied nicotine; wordt dit in het bloed gespoten of
op een ganglion aangewend, dan worden
de sympathische synapsen (zie aid.) verlamd, zodat prikkeling van de praeganglionaire vezelen zonder uitwerking blijft.
Nicotinezuur, vitamine van de B-groep.
Vroeger vitamine P genoemd. Syn. Niacine.
Nic(ti)tatio (Lat., wenk met de ogen), krampachtig oogknippen door clonische kramp
van de m. orbicularis oculi; syn. spasmus
nictitans; vgl. Membrana nictitans.
Nidation (Fr., nesteling), het nestelen van het
bevruchte ei in de baarmoeder.
NidorOsus (n i d o r, stank), naar rotte eieren
of zwavelwaterstof riekend.
Nidus Avis (Lat.), vogelnest; uitgeholde plek
aan de ventrale zijde van de hemispheren
der kleine hersenen, waarin de tonsilla
cerebel I i I igt.
Nierglaucoom (vgl. Glaucoma), nierverharding (Rovsin g); stijging van de drukking
binnen de nier, doordat haar volume binnen haar omhulsel toeneemt.
Nigredo, nigrismus, nigritia, nigrities
(n i g e r, zwart), zwarte kleuring. N. cutis,
= melasma (zie aid.). N. ling u ae, zwarte of
groene verkleuring van de tong door woekering en verhoorning der papillae filiformes (zie aid.), zodat de tong er als behaard
uitziet; haartong. N. a sole, verbranding
van de huid door de zon; syn. chloisma
caloricum.
Nihilismus (n i h i I, niets), het standpunt
van loochening op een of ander gebied.
Therapeutisch nihilismus, loochening van het nut van therapeutische maatregelen.
Nijlschurft, huidontsteking, die vaak in
Egypte voorkomt, waarschijnlijk ten gevolge van eczema caloricum (D. Niikratze)
(M. Joseph).
Nil nocere (Lat.), „geen schade aandoen!"
(als grondbeginsel van de therapie).
Nine-day fits (Eng., aanvallen na negen
dagen), stijfkramp (tonische kramp) van de
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kaak bij pasgeboren kinderen; syn. trismus
neonatorum, mal de sept jours.
Ninhydrine-reactie (A b d e r h a l d e n), ninhydrine geeft een blauw-violette kleur bij
koken met alle ontledingsproducten van
eiwit, die een aminogroep in a-positie ten
opzichte van de carboxyigroep bezitten.
Niphablepsfe (vr.cp, — als eerste lid van composita — sneeuw; & privans; 13X6no.), zien),
sneeuwblindheid.
Nischensymptom (D., nisverschijnsel), na
gebruik van bismuth bij een diepe maagzweer komt op het Röntgen-scherm aan
de kleine curvatuur een bismuthvlek,
waarboven een gasbel (H aude k, 1910).
Nisus (Lat.), aandrang. N. formativus,
vormingsdrang; het aan de natuur toegeschreven beginsel der voortbrenging van
stof en vormen. N. sexualis, geslachtsdrift.
Nitritofede verschijnselen, verschijnselen
als bij vergiftiging met nitrieten (bij toediening van sulfarsenol).
Nitrobenzolismus, chronische vergiftiging
met nitrobenzol.
NitrOso-indeilreactie, het aantonen van de
vorming van indol en van de aanwezigheid
van salpeterigzuur in kweken van bacterien door toevoeging van 10 pct zwavelzuur (een hoeveelheid gelijk aan het halve
volumen van de kweek); roodkleuring bewijst de aanwezigheid (cholera-rood-reactie).
Niveaudiagnose (n i v e a u, Fr., hoogtespiegel, horizontale vlakteuitgebreidheid), diagnose van de zitplaats ener aandoening
van het ruggemerg wat de hoogte betreft,
waarop zij ligt; syn. segmentdiagnose.
N.N.N. buisjes, buisjes met gesteriliseerde
agar, zout en water, waaraan konijnenbloed
is toegevoegd, voor het kweken van Leishmania.
Nociceptie (n oceo, schaden; zie verder
percepti o), waarneming van wat schadelijk is; pijngewaarwording.
Noctambulismus (n ox, gen. nocti s, nacht;
am b u I a r e, rondwandelen), slaapwandelen.
Nocttirnus (Lat.), nachtelijk, bijv. enuresis
nocturna.
Nodal rhythm (Eng.), zie Rhythme.
Node (Eng., van Lat. n o d u s, knoop), syphilitische beenvliesontsteking, waarbij de
voorvlakte van het scheenbeen hobbelig is.
NodOsitas (n o d o s u s, knobbelig), knobbel.
Nodosites juxtarticulaires (J eanselme
1904) knobbeltjes bij de gewrichten, meestal
in de tropen, volgens sommigen door
framboesia, volgens anderen door syphilis
teweeggebracht.
Nodulair hypoplastisch stadium, bij colitis
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ulcerosa de periode, waarin de gezonde
delen van het darmslijmvlies hypertrophieren
tot knobbels, soms tot polypen.
Nciduli digitOrum, verkalkte knobbeltjes aan
de vingergewrichten van zeer oude lieden.
Nodulodermitis (n o d u I u s, knobbeltje;
8eptlac, huid), huidontsteking met knobbelvorming.
NOdulus (Lat.), knoopje, knobbeltje. N.
Albin i, knobbeltje aan de hartkleppen
van pasgeboren kinderen. N. chordae
vocalis, zie SangerknOtchen. N6duli
laqueiti pilOrum(laqueo,verstrikken;
pilus, haar), lissen in het hoofd- of baardhaar, waarin vreemde lichamen verstrikt
kunnen zijn ; syn. trichonodosis. N6duli
I y m p hat i ci, lympheknobbels; syn. folliculi lymphatici. N 6 d uli lymphatici
ag g re g at i, opeengehoopte lympheknobbels; syn. Plaques van Pe y e r. NOduli
lymphatici lien's (lien, milt), =
lichaampjes van M a I p i g h i (zie ald.).
NOdulus neurentericus, gebied van
celvorming in het bevruchte ei, waar de
stria primitiva begint. Syn. knoop van
Hensen. NOduli vaginiles, zetpillen
voor de schede. N. valvulae semi! unaris (A ranti i), knobbeltjes op de vrije
rand der halvemaanvormige hartkleppen. N.
vèrmis, knobbeltje van de (onderste)
worm der kleine hersenen.
NOclus (Lat.), knoop, knobbel. N. arthriticu s, jichtknobbel. N. ce re b ri, hersenknoop, oude benaming voor de brug van
Varol. N. cursOrius (Nothnagel),
voorste deel van de nucleus caudatus, waarvan beschadiging gedwongen loopbewegingen (cursu s, loop) teweegbrengt. N.
g elati n Os u s, geleiknoop; knobbelige ophoping van gelei van Wharton aan de
navelstreng. Zijn daarin vaatlissen, dan
spreekt men van N. vari cOs u s. N. I y mp hit i c us, = nodulus lymphaticus. N.
neurentericus, = knoop van Hensen
(zie onder NOdulus). N. vari cos u s, zie N.
gelatinosus.
NoematachoscOop, Noematachometer
(voila gedachte; s-dczoc, snelheid), werktuigen ter bepaling van de tijd, vereist voor
psychische processen (Donders).
Noeud vital (Fr.), levensknoop; het ademhalingscentrum op de bodem der vierde
hersenkamer (F louren s). Later een plek
in de hypOphysis cerebri. Van beide heeft de
verwoesting de dood ten gevolge.
Noma (vot4, weide; ook, een voortvretende
(weidende) kwaal), waterkanker; snel zich
uitbreidende zweer in de wang, waardoor
gehele stukken daarvan kunnen worden
weggevreten; syn. cancer aquaticus.
23
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Nomenclatuur (nomenclatUra, Lat.), benaming, naamgeving, vaktaal. B i n a i r e
N. (b i n i, telkens twee), het geven van
twee namen (geslacht en soort) aan natuurvoorwerpen, op het voetspoor van L i nnaeu s.
NomotOop (v6v.oc, wet; TOrcog, plaats), „op
zijn wettige plaats", van een prikkel die
het hart doet kloppen, ter aanduiding, dat
die prikkel in de hartspier van de gewone,
normale plaats uitgaat. Tegenst., allotoop
en heterotoop.
Nona (oorsprong onzeker, misschien van It.
n o n n a, grootmoeder, mogelijk met de
gedachte aan de slaapzucht bij oude Iieden,
- of aan betovering door een oud vrouwtje),
slaapzucht, die tijdens en na het heersen
van influenza voorkomt; vgl. Encephalitis
lethargica.
NOnius (naar de vermoedelijke uitvinder
Pero Nunez, 1566), kleine maatstaf, die
naast de gewone maatstaf kan worden
verschoven en anders dan deze verdeeld
is, bijv. 9 delen van de nonius zijn gelijk
aan 10 delen van de hoofdmaatstaf; met
behulp hiervan kan men een voorwerp
tot in tiende gedeelten van millimeters
nauwkeurig meten.
Nonnengerausch, Nonnengesause (D.,
bromtolgesuis), = bruit de diable; syn.
rumor venosus, chant des artêres.
Non secretor (Eng. geen uitscheider), iemand,
die geen secretor (zie ald.) is.
NoOpskche (vok, gen. v6oq, verstand), de
verstandelijke werkzaamheid der ziel;
(S transky); vgl. Thymopsyche.
No-restraint (Eng., geen dwang), de vrije behandeling van krankzinnigen, zonder mechanische dwangmiddelen (C o n o I I y, 1839).
Normal- (n o r m a, richtsnoer, regel), voorvoegsel bij Duitse vaktermen, dat in het
Nederlands vaak — in strijd met het taalgebruik — als voorvoegsel (normaal-) wordt
gebezigd in plaats van als afzonderlijk bijvoeglijk naamwoord, en dat dan betekent
„overeenkomstig de overeengekomen eenheld". N. e I e ct rode, prikkelelectrode
met een dwarse doorsnede van 3 (S t i n tz i n g) of 10 (E r b) cm. N. gift (V. Be hr i n g), oplossing van toxine, die in 1 cm , 100
dodelijke giften bevat. N. Kerz e, paraffinekaars van 20 mm doorsnede en 50 mm
vlamlengte; vgl. Meterkaars. N. Las u n g,
oplossing, die zoveel grammen van een zuur
of base op 1 I bevat als overeenkomt met het
moleculair gewicht der opgeloste stof. N.
Oese (lis), platinalis, die ongeveer 2 mgr.
van de bacterienzoden op een kweek van cholera- of typhusbacillen kan bevatten. N.
serum, 1. natuurlijke bloedwei; 2. genees-
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krachtig serum, dat op 1 cm' bacterien

1 immuniteitseenheid bevat (V. Behrin g).
NormOrgisch, met normale allergische reactie (zie aid.).
Normoblisten (E h r l i c h), rode bloedlichaampjes van gewone grootte, met
kernen. N. crisis, de vorming van vele
normobiasten uit megaloblasten.
NormoblastOsis, woekering der normoblasten.
NormochrOom (xpdv.cc, kleur), bloedbeeld
met normaal haemoglobinegehalte.
Normocyten, rode bloedlichaampjes van
normale grootte.
Normoplistisch, zie Euplastisch.
NormosOom, zie Mesosoom.
NormotOon, met normale bloeddruk.
Nosencephalus (v6aoc, ziekte), misgeboorte
met zeer gebrekkig ontwikkeide voorhoofds- en wandbeenderen en geheel onontwikkelde hersenen (G. St. Hilai re).
NosocOmium (vocmxweigov),ziekenhuis; bijv.
nw. nosocomialis; zie Gangraena nosocomialis.
NosOcle (v6aoc, ziekte), naam, door Hering
(1825) gegeven aan ziekteproducten, waarmede hij voorstelde, ziekten te behandelen.
(Vgl. Isopathie); voorioper van de autovaccins, enz.
Nosognosie (yviz")atic, kennis), herkenning der
ziekten.
Nosographie (yp&pco, schrijven), ziektebeschrijving.
Nosologie, ziekteleer.
Nosomanie, ziektewaan; inbeelding van alie
mogelijke ziekten; vgl. Hypochondrie.
Nosoparasiet (L i e b r e i c h), microOrganisme, dat geen ziekte veroorzaakt maar op
zieke weefsels leeft.
Nosophobie (cp6f3oq, vrees), ziektevrees.
NosophOre (Fr., van cp6pco, dragen), toestel
om zieken in het bed op te tillen.
Nosophthorie (Ocipo.), vernietigen), vernietiging, opheffing van ziekten.
NosotoxicOse (vgtx6v, pijlgif, vergift in het
aigemeen), vergiftiging door een in het
lichaam gevormd gif; vgl. Autointoxicatie.
Nostalgia (Fr., van v6aToq, reis; d'cXyoc,
pijn), heimwee.
Nostrum (Lat., het onze), geheim middel.
Notalgie (v6-coc, rug; d'ayoc, pijn), rugpijn.
Notch (Eng. inkeping), een buiging . naar omlaag van het electrocardiogram b.v. bij
thrombose van de kransslagaderen van het
hart. — Wordt ten onrechte ook wel gespeld Knotch.
Notencephalus (w7Yroc, rug; iyxeraog, hersenen), misgeboorte, waarbij het hersenrudiment, door een opening in de sterk
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achterovergebogen schedel naar buiten gekomen, in de nek Iigt.
NOthus (v6a.oc, onecht, buitenechtelijk), onecht, vals, = spurius.
Notochorda, de Iichaamsas van het embryo,
zie Chorda.
Notomelie (v.6Xo6, lid), aangeboren misvorming: een rudimentaire derde arm op
de rug.
NOxa (Lat.), schadelijkheid, ziekteoorzaak;
in het Duits Noxe genaamd.
Nubecula (Lat., wolkje), 1. wolkachtig troebele plek op het hoornvlies; syn. nephehum; vgi. Nebula, Leucoma; 2. het slijmwoikje, dat zich na enige tijd staan in de
urine vormt.
Nticha (Middeleeuws Lat., voigens H y rt I
uit het Arab. n oec hi', ruggemerg of hersenen), nek.
Nucleair (bijv. nw., gevormd van nucleus,
kern), wat tot de kern behoort, in 't bijzonder van de grijze (kern-) stof van het
ruggemerg en de hersenen; nucieaire verlamming is verlamming door een aandoening van de ganglioncellen der voorste
horens van het ruggemerg; supra- en infra-nucieaire verlammingen zijn veriammingen door aandoeningen, die haar zetel
hebben boven de kernen (in de pyramidebanen) of daar beneden (in de voorste wortels of de periphere zenuwen).
Nucleisen, enzymen, die de nucleoproteiden
(zie aid.) ontleden; vallen zeif uiteen door
een ander enzym in nucleosiden en phosphorzuur.
Nucleinebasen (Kosse I), pyrimidine en purinebasen (zie aid.).
Nucleinen, phosphor bevattende scheikundige verbindingen, weike door vertering
of zuursplitsing uit nucleoproteiden (zie
aid.) ontstaan. Deze en de voigende stoffen, waarvan de naam van nucleus —
kern — is afgeleid, komen bij voorkeur
in de ceikernen voor; nucieine is ook syn.
voor chromatine (zie aid.).
Nucleinezuren, phosphor bevattende verbindingen, die door ontleding van nucleoproteiden ontstaan, bij weike ontleding ook
purinebasen (zie aid.) worden gevormd.
Nucleo-albunninen, phosphor bevattende eiwitstoffen, die in water bijna onopiosbaar,
in zwak aicalische vloeistoffen gemakkeiijk
oplosbaar zijn (H ammarste n).
Nucleolaire stof, de stof, waaruit de kernlichaampjes der cellen bestaan; syn. paranucleine, piastine, pyrenine.
NucleOlulus, een nog kleiner vormelement
dan het kerniichaampje in de nucleolus.
Nucleolus (Lat., kerntje), kernlichaampje,
rond of eivormig, giimmend lichaampje,
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waarvan er een of meer in vele ceikernen
worden gevonden.
Nucleoproteiden, kerneiwitten; samengestelde eiwitten, waarvan de prosthetische
(zie aid.) groep uit een nucieine bestaat;
komen vooral in de ceikernen voor; zie
Chromatine.
Nucleosiden, verbindingen van suiker met
een purinebase, ontstaan door ontleding
van nucieotiden (zie aid.).
Nucleotiden, ontstaan door ontleding van
nucieinezuur door nuclease.
NucleotOxisch, vergiftig voor de ceikern.
Nucleus (Lat., kern), 1. ceikern; 2. de volgende kernen van grijze stof in het centrale zenuwsteisel en andere opeenhopingen
van weefselelementen. N. a cc a m bens
(Lat., aanliggend), gedeeite van de n. caudatus, dat tegen het septum peliucidum
aaniigt. N. a lae cinereae, groep van
ganglioncellen onder de ala cinerea in de
ruitvormige groeve; een vaguskern. N.
am b i g u Os, de motorische kern van de
nervus vagus in het verlengde merg. N.
a myTg d a I ae, amandeikern; in de slaapkwab onder de lenskern. N. amygdal ifórmi s, = corpus subthaiamicum (zie
aid.). N. a n g u I a r i s, hoekkern; in de zijwand van de vierde hersenkamer. N. a rc i f6 rmis s. arcu at us, boogvormige celgroep aan de buikzijde van de olijf van het
verlengde merg. N. cau d at u s, staartkern;
zijwaarts van de thalamus opticus (zie aid.).
N. ce nt ril is sup., in het dorsale gedeelte van de brug van Varo I, ter weerszijden van de raphe. N. co rporis mami Ilari s, kern in de corpora mamillaria (zie
aid.). N. dentatus cerebelli, getande
kern (met getande omtrek) in de kieine
hersenen; olijf der kieine hersenen. N.
dorsilis Ciarkei, Stillingi, vgl. Zuilen van C la r ke. (Zie Aanhangsei). N.
emboli fcS r m is, propvormige kern der
kieine hersenen; syn. embolus. N. fas c 1cull cun eat i, kern van de wigvormige
bundel (zie Tuberculum cuneatum) van het
verlengde merg. N. fasciculi gricilis,
kern van de sianke bundel (ciava, zie aid.).
N. fast igii (vgl. Fastigium), kern in het
dak van de vierde hersenkamer, d.i. de
onderste worm der kieine hersenen. N.
gelatinOsus, = N. puiposus. N. glob&
s us, kern met bolle zwellingen der kieine
hersenen, binnenwaarts van de n. emboliformis. N. habenulae (vgi. Habenula),
in het trigonum habenulae. N. h y pot h alamicus (L u y s i), lensvormige grijze massa,
die tegen de pedunculi cerebri aaniigt. N.
i nte r ca lit us, ingelaste kern; groep van
ganglioncellen in het verlengde merg. N.
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I aq ueir is, in de brug van Va r o I, waaruit
een vezelbundel of lis (laqueus lateralis)
ontspringt. N. late ra I is, zijkern in de zijstreng van het verlengde merg. N. le mn isci lateralis, kern van de zijlis in de
brug van Varol. N. le ntif6 r m is, liskern,
zijwaarts van de n. caudatus. N. le ntis,
de kern, het inwendige van de lens van
het oog. N. magnocelluliris medialis,
in de corpora mamillaria. N. o I i viris
i nf., benedenste olijfkern; de grijze stof der
olijf. N. olivaris sup., bovenste olijfkern,
in de brug van Varol. N. parannediinus,
kleine celgroep middenwaarts van de
hypoglossuskern in het verlengde merg.
N. parvocellularis lateralis, in de
corpora mamillaria. N. pe r ifo r n i ca I i s,
kern om de fornix cerebri gelegen. N.
praepOsitus nuclei hypoglOssi, kern,
bovenwaarts van de hypoglossuskern. N.
p u I p 6 s us (p u I p a, moes), geleiachtige
kern van de kraakbeenschijven tussen de
wervels. N. reticularis segmenti, netvormige groep van ganglioncellen in de
streek van het segmentum (zie aid.). N.
reUniens, verbindende kern; deel der
commissura mollis (zie ald.). N. rti be r,
rode kern; in de pedunculus cerebri onder
het bovenste corpus quadrigeminum. N.
sal i vat Oriu s, speekseikern; in de brug
van Varol. N. taeniaefOrmis, lintvormige kern, = claustrum (zie aid.). N.
tecti, dakkern, = N. fastigii. N. s u bthalim icus, = N. hypothaiamicus. N.
trapezoid es, trapeziumkern; een deel
van het corpus trapezoides.
Nullipara, (n ullus, geen; pario, baren),
vrouw, die nog nooit gebaard heeft.
Numeriek of numerisch (D. van numerus,
getal), op een getal betrekking hebbende.Numerischeapertuur(apertUra,
opening) (A b be), product van de brekingscoefficient en de sinus van de halve openingshoek van een lichtbundel, die een lens binnentreedt. Numerieke variatie, afwijking van het normale getal, bijv. van de
wervels.
NummulOsus (n ummus, munt), muntvormig ; bijv. van fluimen.
Nuptiale krankzinnigheid (nuptiae, bruiloft), krankzinnigheid ten gevoige van de
bruidsnacht.
Nutmeg liver (Eng.), nootmuscaatlever; syn.
hepar moschatiforme.
I
NutriceptOren (E h r I i c h), receptoren (zie
aid.), die voedingsstoffen aan een cel binden
en assimileren (vgl. Assimilatie).
Nutrientia (nl. remedia; n ut rio, voeden),
geneesmiddelen, die de voeding van het
lichaam bevorderen.
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Nutrients (Eng., voedende bestanddeien), de
eenvoudigste essentiele bestanddeien van de
voeding voigens modern inzicht: vetten,
koolhydraten, 17 vitamines, 10 aminozuren
15-20 anorganische elementen.
Nutrimentum (Lat.), voedingsmiddel.
Nutritlef, op de voeding der weefsels betrekking hebbende; syn. trophisch. N utr Itieve prikkeis (Virchow), prikkels
voor de cellen, tot assimilatie van voedsei
en tot groei.
Nutritionsreflex (H es s), de reflex, die de
verlaging van de bioeddruk bij het overgaan
in staande houding compenseert en aldus
anaemie der hersenen voorkomt.
Nutzphase, (D., nuttige phase), zie Abstutzphase.
Nyctalopfe (vux-r&Xay.p, van vg, gen. voxT6c,
nacht; 64), het zien), dagblindheid; een
toestand, waarbij bij gewoon daglicht het
gezichtsvermogen belangrijk verminderd is,
doch in de schemering normaal of beter;
vgl. Hemeralopie.
Nyctimerial (van vg, gen. vux-c6; en
iw.ipac, dag), van dieren (ook de mens), wier
levenswijze afwisselend met dag en nacht
verandert.
Nyctophobie (cp6Poc, vrees), angst des
nachts.
Nycturie (otipico, wateren), vermeerderde
urinelozing des nachts (Pe h u, 1903).
Nymphae (Alion, nymph, bruid; oorspronkeiijk werd de kittelaar n y m p h a genoemd);
de kleine schaamiippen.
Nymphomanfe (v6v.cp-r), huwbaar meisje;
tacvicc, waanzin), manziekte, ziekeiijke verhoging van de gesiachtsdrift bij de vrouw;
syn. metromanie, furor uterinus.
Nymphotomie, uitsnijding van de kieine
schaannlippen of een deel daarvan ter behandeiing van pruritus vulvae, masturbatie,
enz.; vgl. Clitorectomie.
Nystigmus (vocrrccytthc, het knikken), oogtrilling (in miiitaire regiementen „oogbolstuipen"); zeer snelle, kieine samentrekkingen, om beurten, van de antagonistische paren oogspieren, waardoor de
ogen in beweging worden gehouden; bij
aangeboren zwakte van het gezicht, zenuwziekten, prikkeiing van het iabyrint (zie
N. caioricus), bij mijnwerkers. Naar de aard
der beweging onderscheiden in N. osci II atO rius (schommeinystagmus), in loodrechte (N. verticalis) of waterpasrichting
(N. horizontilis), en N. rotat6rius
(draainystagmus) om de lengteas van het
oog; syn. instabilitas ocuiorum. N. ca16ri cus (Barany), warmtenystagmus; nl.
wordt door inspuiting van koud (of warm
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der stemspleet bij hysterie. N. Be re i ts c h aft, het verschijnsel, dat N. in een bepaalde richting sterker is dan in de tegenovergestelde. 0 p to k i n et is c h e N., zie
Opticokinetisch. Be c h t e re w-N., N. na
plotselinge vernietiging van het enige overgebieven oorlabyrint.

water in 66n oor, nystagmus in de richting
van het andere oor (of in omgekeerde
richting) verwekt. N. !kens (Lat., zich
schuil houdend), die op 66n oog alleen optreedt, als het andere oog wordt gesloten.
N. der stem banden (Baginsky),schokkende samentrekkingen van de sluitspieren

0
0-agglutinatie, een korrelige agglutinatie
o.a. in typhus-sera.
0-antigeen, een der antigenen tegen typhusbacillen.
Oatcell (Eng. haverkorrelcel), kleine spoelvormige cel, waaruit sommige longcarcinomen bestaan.
Obd. (op recepten), = obduce, gebiedende
wijs van obduc o, overtrekken, bijv. van
pillen, met bladzilver.
ObdormItio (o bdormio, inslapen), het
„slapen" van ledematen.
Obduceren, 1. zie Obd.; 2. een obductie (zie
ald.) verrichten.
Obdtictie (o bduco, in later Latijn, opener,
kwetsen), lijkopening; syn. autopsie, necropsie, sectie.
Obduratie, = induratie.
Obólion (Ofie),k, spit, braadspit, zuil), het
kruispunt van de pijlnaad met de lijn, die
de beide foramina parietalia met elkander
verbindt.
Obesitas (Lat., van o b e s u s, vet), vetzucht,
zwaarlijvigheid; syn. adipositas, lipomatosis
universalis, pimelosis, polysarcie, polypionie,
physconie.
Obex (Lat., grendel), kleine dwarse rand aan
de rugzijde van het verlengde merg, achterwaarts van de vierde hersenkamer.
Object-glas, voorwerpglas, het giazen plaatje,
waarop men het met de microscoop te beschouwen voorwerp Iegt.
Objectief, 1. (bijv. nw.) werkelijk, overeenkomstig de feiten (o bjecta = de — voorhanden — voorwerpen), ook voor anderen
waarneembaar, tegenstelling van subjectief overeenkomstig de voorstelling van
het subject, het onderwerp, ni. de persoon,
die de voorstelling vormt; 2. (zeifst. nw.)
de lens van een optisch instrument, die
naar het te beschouwen voorwerp is gericht; vgl. Oculair.
°Mita (lijd. deeiw. meerv. van offe ro, aanbieden), ouwels (in de artsenijbereidkunde).
0 b laat ca ps u le, = capsula amylacea (zie
ald.).
Obligiat (o b I i g o, verplichten), onvoorwaardelijk, noodzakelijk. 0 b lig ate parasi eten zijn planter of dieren, die uitsluitend

als parasiet kunnen leven. Obligate
a n ad ro bieen zijn bacteridn, die alleen bij
afwezigheid van zuurstof kunnen groeien;
tegenstelling van facuitatief.
Obliquus (Lat., scheef), vgl. Musculus obliquus; het zeifst. nw. hiervan, 0 b I lq u itas,
= asynclitismus (zie aid.).
Obliterans (Lat., verstoppend), o b I i t e r at i o (zie beneden) veroorzakend.
Obliteritio (Lat., uitwisseling, verstopping),
dichtgroeiing, verschrompeling van vaten,
kanalen, hoiten. 0. pericirdi i, het aan
elkander groeien van de beide bladen van
het hartezakje, zodat de hoite hiervan dichtgroeit.
Oblongata (o b I o n g o, verlengen), het verlengde (merg); zie Medulla oblongata. O.
synd roo nn. (Vgl. Syndroma), de verschijnselen bij aandoeningen der medulla oblongata.
Obnubilitio (Lat., nu be s, woik), beneveling, flauwte; syn. lipothymia.
Obscuritio (o b s c u r u s, donker), verduistering (van het gezichtsveld).
Obscuritio lentis, verduistering van de lens;
zie Cataract.
Obsessio (Lat., van o b s i d e o, bezetten),
dwanggedachte, dwangvoorstelling.
Obsoleet (van o b so I es co, verslijten), verouderd (van geneesmiddelen, benamingen,
enz.).
Obsolescentie(o b s o I e s c o, vervliegen, langzamerhand uiteengaan, verslijten), = obliteratio.
Obstetricius (o bst et r i x, vroedvrouw, van
o b-stare, erbij staan), verloskundig, bijv.
ars obstetricia = verloskunde.
Obstetricus, (Lat.), verloskundige, vroedvrouw (obstetrica).
Obstipitio (sti pare, dringen, buigen), verstopping; beter: constipatio. 0. col I i,
scheve hals; zie Obstipus. 0. s past i ca,
krampachtige verstopping, door krampachtige samentrekking der darmspieren.
Obstipus (Lat., scheef). Caput Obstipum,
scheve hals; vgl. Torticollis.
Obstructie-anaemie, verhindering van de
toevoer van bioed door veranderingen in
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het binnenste der slagaderen, thrombose,
enz.
Obstructie-ileus, = obturatie-ileus; zie
ileus.
Obstrtictio (Lat.), verstopping. 0. alvi
(a I v u s, buik), = obstipatio.
Obturitio (o bt u ro, dichtstoppen), = obstructio. 0 btu rat i e-i I e u s, zie ileus.
Obturitor (Lat., dichtstoppen), 1. voorwerp,
dat dient om tegennatuurlijke openingen,
bijv. in het harde gehemelte, te sluiten;
ook om buisvormige instrumenten of te
sluiten; 2. vgl. Musculus obturator.
ObturatOrius, bijv. nw. voor al wat in verband staat met het foramen obturatum
(zie aid.); zie Arteria, Hernia, Membrana,
Nervus, Neuralgia, Musculus.
Occipitilis, tot het achterhoofd (occiput) be-.
horende; bijv. tabus occipitalis, = achterhoofdskwab ; neuralgia occipitalis. 0 c c ip itaa I pun t, punt aan de achterste rand
van het tepelvormig uitsteeksel van het
slaapbeen; bij zenuwachtige personen dikwijls gevoelig, a's men erop drukt.
Occipitalisitie van de atlas, sterke reductie
van deze wervel en vergroeiing met het
achterhoofdsbeen.
Occiput (van o b, tegenover; ca p ut, hoofd),
achterhoofd.
Occlusief, afsluitend (van een verband); zie
Pessarium.
Occlusielijn, zie Curve.
Occliisio (Lat.), afsluiting. 0. intestin i,
darmafsluiting, = ileus. 0. pupillae, bedekking van de pupil door een vlies, dat zich
bij ontsteking van het regenboogvlies uit het
exsudaat vormt; vgl. Seclusio pupillae. In
de tandheelkunde de verhouding tussen
boven- en onderkaak bij gesloten tandrijen.
Occult (occUltus), verborgen. Occulte
b loe dinge n, kleine bloedingen in het
darmkanaal, die alleen door scheikundig
onderzoek van de ontlasting kunnen worden
ontdekt (B o a s).
Occultisme, geloof aan, bestudering van
verborgen, bovenzinnelijke verschijnselen,
ook op geneeskundig gebied; syn. parapsychologie.
Ochromyia anthropOphaga (wzp6c, bleekgeel okerkleurig; 1.tacc, vlieg; dvDpconoq,
mens; cpcxydv, eten), Senegambische vlieg,
wier beet huidontsteking kan veroorzaken.
Ochrondose (6zp6c, okergeel; v66oc, ziekte),
afzetting van donkerbruine kleurstof in
kraakbeenderen, pezen, gewrichten, enz.,
door afwijking in de stofwisseling van het
eiwit; bijv. bij alcaptonurie, zie ald. (V i rc h ow). Ook uitwendig, door omslagen met
carbol.
Ochropyra (ni3p, vuur), gele koorts.

OdinagOga

Octivus (Lat., de achtste), de gehoorzenuw
(achtste hersenzenuw).
Octoplold, zie Polyploid.
Oculair (oculus, oog), 1. op het oog betrekking hebbende; bijv. oculaire inspectie,
de bezichtiging van de zieke met het blote
oog, zonder hulpmiddelen; 2. het 't dichtst
bij het oog staande Ienzenstelsel van een
optisch instrument.
Oculentum, oogzalf.
Oculist, oogarts.
Oculocardiale reflex: druk op de oogappel
doet de pols 5-10 slagen per minuut langzamer worden, verlaagt de bloeddruk,
kan de radialispols doen verdwijnen en
misselijkheid verwekken, vooral bij vagotonische personen (zie ald.); syn. teken van
Aschner.
Oculogtrisch (ytipoc, kring) = oculomotorisch, b.v. Nervus oculogfricus = N. oculomotorius.
OculomotOrius (oculus, oog; m ot us, beweging; die het oog beweegt), vgl. Nervus
oculomotorius.
Oculopupillair, het oog en de pupil betreffend. 0. reflex: aandoening van het bindvlies van het oog, het hoornvlies, de oogleden, doet de pupil nauwer worden. 0.
syndroom (vgl. Syndroom), groep van
verschijnselen bij verlamming van de n.
sympathicus, nl. pupilvernauwing, afzakking
van het bovenooglid, inzinking van de oogbol (miosis, ptosis, enophthalmus), soms
ook verhoogde warmte en verdwijning van
de zweetafscheiding aan de getroffen helft
van het aangezicht (vgl. Klumpke).
OcytOcique (Fr. van Wxk, snel; TOxoq, bevalling), een geneesmiddel, dat de baring
bespoedigt.
Od (van 0d i n), benaming voor een door
sommigen aangenomen kracht, die alles
doordringt, en waarvan de werking door
daarvoor bijzonder gevoelige (sensitieve)
personen kan worden waargenomen; bijv.
het licht geven van kristallen in het donker
(Reichenbach).
Odaxesmus (68(4-icy.6c, het jeuken, steken),
brandende pijn bij moeilijke doorbraak
van de tanden.
-odes (-0)87)c, in betekenis = het Lat. os u s),
uitgang, die wijst op r ij ke I ij ke aanwezig heid van hetgeen in het hoofdwoord worth genoemd (bijv. elephantiasis
teleangiectodes), of (verkeerdelijk samengetrokken uit -osc.8-% = vormig) op een
g e I ij ken is met hetgeen in het hoofdwoord wordt genoemd; in het laatste geval komt de uitgang overeen met -ides.
OdinagOga ((Lab, wee), nl. remedia, geneesmiddelen, die de wean versterken.
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OdOntagra, odontalgfe (O8o6c, gen. 68ovroc,
tand; ecypcc, kiem; ecx-roc, pijn), tandpijn.
Odonthele (4oc, nagel, bult), = odontoma.
Odontinofed (o d o n t i n e = dentine, tandbeen; staoc, gelijkenis), vgl. Odontoma.
Odontftis, tandontsteking.
Odontoblisten, grote cellen van de buitenste laag der tandpulpa, welke het tandbeen
opbouwen; vgl. Osteoblasten.
Odontogeen, van de tanden uitgaand.
Odontogenie, tandvormig.
Odontoides, tandachtig ; bijv. processus odontoides.
Odontolfeth, tandsteen.
Odontologfe, de leer van de tanden.
OdontOma, tandgezwel; week gezwel, dat
van de matrix van de tand uitgaat, v6Ordat
het dentine-omhulsel van de pulpaholte
gevormd is. Gezwellen, die na die tijd
ontstaan en hard zijn, heten odontinoiden
(zie aid.) of dentinoiden. Naarmate zij
alleen in de wortel of ook in de kroon
worden gevormd, worden de odontomen
genoemd 0. r a d i c u lire (wortel-odontomen) of 0. co ronare (kroon-odontomen).
Odontomeer, de oereiementen, waaruit zich
de tanden ontwikkeien.
Odontoprothese (vgl. Prothese), kunstgebit
of kunsttanden of het vervaardigen ervan.
Odontorthie (Op,a6q, recht), de kunst van het
regelen der tanden.
OdontOse, tandvorming; vgl. Dentitio.
Odor (Lat.), geur. 0. h i r c i n u s (Lat.), bokkestank; de geur van het zweet in de okselholte.
Odoramenta (Lat.), reukmiddeien.
Odorimetrie (Zwaardemaker), = olfactometrie.
OdynagOga (686v-i, pijn, wee), = odinagoga.
-odynie (686v7) , pijn), (in verbindingen), pijn,
pijnlijke aandoening.
Odynophagfe, pijnlijk slikken.
0.E., verkorting voor Oxford-eenheid, zie
aid.
Oecologfe (axoc, huis), de leer van de voorwaarden voor het bestaan, de stof- en
krachtwisseling, de levenswijze der organismen.
Oedema (of.8-vcc, gezwel), waterzucht, abnormale ophoping van weefselvocht in de
weiachtige hoiten, de weefselspleten en
binnen in cellen en vezeis; vgl. Hydrops,
Anasarca. Bijv. nw. Oedem ate u s. 0. cutis circumscriptum (Lat.), omschreven
huid-oedeem, vgl. Hydrops hypostrophus;
syn. oedema van Quincke. 0. f 6 g a x
(Lat., viuchtig), voorbijgaande zucht der onbedekte lichaamsdelen door inwerking van
hitte of koude; vaak bij chiorose. 0. g I 6 tt id i s, oedeem der stemspleet ; meestal

Oesophagitis

ontstekingachtige zwelling der slijmvliesplooien aan de stemspleet en het strotklepje.
0. m a I ig n u m (Pirog off), kwaadaardige
zuchtige zwelling ten gevolge van wondbesmetting met de bacillus oedematis maligni;
snel dodeiijke ziekte, die met oedema en
emphysema begint en tot snelle verettering
der weke delen voert. 0. pulm6nu m,
longoedeem; uitzweting van vloeistof in de
longblaasjes bij hart-, nier- en longziekten;
op het einde van het !even door to zwakke
werking van het hart. 0. pulm6num i nveter at u m, verouderd longoedeem, plaatseiijke zuchtige zwelling in de longen door
verouderde atelectasis.
Oedembereitschaft (D.), gereedheid tot
oedema; verhoogd vochtgehalte der weefsels zonder oedema.
Oedeme blanc des hysteriques (Fr.), witte
zuchtige zwelling bij aanvallen van hysterie, plaatselijke zwelling, op hydrops gelijkende, doch waarin de indruk van de
vinger gewoonlijk niet blijft staan. 0. b.
douloureux, pijnlijke witte zwelling =
phlegmasia alba dolens (zie aid.).
Oedeme bleu des hysteriques (Charcot),
blauwe zuchtige zwelling bij hysterie; donkerblauwe verkieuring der gezwollen huid.
Oedeme douloureux (Fr.), = phlegmasia
alba dolens.
Oedeme dure (Fr.), = ziekte van Secret a n.
Oedemkrankheit (D.), oedeemziekte; uitputtingstoestand met vorming van oedemen,
zonder nier- of hartaandoening, door de
ellende tijdens de oorlog.
Oedipismus (0 edipu s, die zijn moeder
sexueel beminde), sexuele liefde voor zijn
eigen moeder, welke volgens sommige aanhangers van Freud in het onderbewustzijn
aanwezig is; syn. Oedipuscomplex.
Oenomanie (oivoc, wijn; tLocvtoc, waanzin),
dronkaardswaanzin; zie Delirium tremens.
Oese (D., lis, oogje), een lisje van platinadraad, waarmede een kleine hoeveelheid
van een bacterienkweek wordt opgenomen;
een lisje, dat ongeveer 2 mgr. kan bevatten,
wordt Normaloese genoemd.
Oesophagectomfe (oicrocpckyoq, slokdarm;
iwripco, uitsnijden), uitsnijding van een
vernauwde plaats van de slokdarm.
Oesophagismus, = oesophagospasmus; vgl.
Cardiospasmus, Dysphagia spastica.
Oesophagitis, ontsteking van de slokdarm.
0. co r ros Iva (c o r r o d o, doorknagen),
ontsteking van de slokdarm door het inslikken van bijtende vergiften. 0. exf o I i ativa s. dissecans (ex, uit, af; foliu m,
blad, dus afschiiferend; disse ca re, door
snijden ontleden), ontsteking van de slok-
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darm, waarbij gehele kokervormige lagen
van het epithelium worden afgestoten.
Oesophagocardiogram, optekening van de
beweging van het hart door middel van
een met een registreertrommel verbonden
opgeblazen condoom, dat met een holle
sonde in de slokdarm is gebracht en tegen
de boezem van het hart aanligt (vgl. Cardiogram).
Oesophagocele, breuk (uitpuiling van een
gedeelte van de wand) van de slokdarm.
OesophagOdynfe (686v7), pijn), pijn in de
slokdarm.
Oesophagogistrotomfe, operatieve verbinding van de slokdarm met de maag.
Oesophagojejtinostomfe, operatieve verbinding van de slokdarm met de nuchtere
darm.
Oesophagomilacie (v.c)codoc, verweking),
verweking van de slokdarm door de spijsverteringsvochten kort voor of na de dood;
vgl. Autodigestie, Gastromalacie.
Oesophagoplastiek (7Xoccrnxi), sc. TCXA,
vormkunst), operatief herstel van een
opening in de slokdarm door middel van
stukken huid van de hals.
OesophagoscOop (axorcio), beschouwen), toestel om de slokdarm van binnen te bezichtigen.
Oesophagospismus, kramp van de slokdarm; vgl. Cardiospasmus.
Oesophagostomfe (a-r6p.oc, mond), het maken
van een opening in de slokdarm van de
hats uit; syn. oesophagotomia externa.
Oesophagotciom (tipco, snijden), instrument om van binnen uit vernauwde plaatsen
in de slokdarm door te snijden (oeso p h agotOmia.interna).
Oesophagus, slokdarm.
Oestradiol, een der oestrogene hormonen.
Oestridae, horzels, een geslacht der vliegen.
Oestrische cyclus (o/a-rpoq, horzel; overdrachtelijk de geslachtsprikkel, de bronst;
x6xXoc, kring, kringloop, periode), periode
van de bronst (rcepEo3oc, omloop).
Oestrogene stoffen, (yeveaK, ontstaan),
stoffen, die bij het vrouwelijke dier oestron
verwekken, oestron en oestradiol, steroiden
(zie aid.) met 18 koolstofatomen, voornameIijk gevormd in de geslachtsklieren.
Oestromanfe (otcrrpoc, bronst; tlocvta, waanzin), ziekelijk verhoogde gesiachtsdrift; syn.
satyriasis, of (bij vrouwen) nymphomanie.
Oestron, Oestrus, de bronst; ook een der
oestrogene hormonen.
Off icineel (o ff i c i n a, de werkplaats van de
apotheker), benaming van de geneesmiddelen, die de apotheker voigens de pharmacopoea voorhanden moet hebben.
Ogive (Fr., spitsboog). Palais en og i v e

Oligaemie

smal en hoog gehemelte bij sterke graden
van adenoide vegetaties.
Ohm (naar de natuurkundige G e o rg Simon
0 h m, 1787-1854), maat voor de geleidingsweerstand voor de electrische stroom;
afkorting CI
Oicophoble (oixoc, huis; cp6poc, vrees), ziekeIijke vrees voor het huis, voor het huiselijk
verkeer.
OfdiomycOsis cutis, huidziekte, veroorzaakt
door oidium; vgl. Mycosis.
Ofdium albicans (4(3Lov, eitje; al b i co, wit
maken), de spruwschimmels, bestaande uit
langwerpig ronde cellen, die witte draden
vormen. 0. fact i s, een oidiumsoort, die
in zure melk en boter voorkomt. 0. S c h o e nleini i, = achorion SchOnleinii (zie aid.).
Oleandrismus, vergiftiging door oleander
(Nerium Oleander, L.).
Olecranarthrocace (zie Olecranon en A rt hr o ca ce), tuberculose van het elleboogsgewricht.
Olecranon (OX6xpocvov, en 6)1xpecvov, van
dAiw), ellepijp; xpo'cvoc, helm), ellepijpshoofd, het uitsteeksel boven aan de ulna.
Olenftis (6X6v7), ellepijp), ontsteking van het
elleboogsgewricht.
Olecisa, ni. remedia, oiieachtige geneesmiddelen.
Oleothcirax, met olie, in plaats van met gas
gevulde pleuraholte (1 ntrapleurale 0.);
of olie ingebracht tussen de pleura costalis
en de fascia (extrapleurale 0.). Vgl.
Pneumothorax.
Olfictie, eenheid van reukprikkel (Z w aa rdemaker).
Olfaction color& (Fr., gekleurde reuk),
kieurgewaarwordingen bij reukindrukken.
Olfactometer (o !fact u s, reuk), reukmeter;
toestel van Z waa r dem a ke r om de reukzin te meten.
Olfactometrfe, onderzoek van de reukzin.
OlfactOrium, ni. remedium, reukmiddel.
OlfactOrius, op de reuk betrekking hebbende, bijv. nervus olfactorius.
Oliecyste, cyste (zie aid.), gevuld met een
olieachtige vloeistof, ontstaan door verweking van lipomen of dermoiedcysten
(zie aid.).
Oligacurfe (van acycimg, dat zelden betekent en gevormd is naar analogie van
noUcixtc, dikwijls), lozing der urine met
grote tussenpozen; vgl. Pollak(is)urie.
Oligaemie (aLyoc, weinig; actwx, bloed),
bloedarmoede in de zin van te geringe
hoeveelheid bloed. 0. v e r a, ware oligaemie, door bloedverlies. 0. serOsa (s e r u m,
bloedwei, bloedwater), abnormaal watergehaite van het bloed, bij morbus Brighti
(zie aid.) en, voorbijgaand, na hevige bloe-
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ding; syn. hydraemia. 0. s i cca (s i cc u s,
droog), vermindering van de hoeveelheid
bloed door indroging na sterk waterverlies,
bij cholera.
Oligocarbophiel (c a r b o, kool ; cpt,Xeco, beminnen), weinig koolstof verlangend; vgl.
Oligonitrophiel.
Oligocardie (xocp8Loc, hart), vermindering
van het aantal hartslagen; syn. bradycardie.
Oligocholie (zokh, gal), gebrek aan gal.
Oligochromaemie (zpilitia, kleur), vermindering van de bloedkleurstof; vgl. Chlorosis.
Oligocythaemie (x6Toc, blaasje, cel), vermindering van het aantal rode bloedlichaampjes.
Oligodactylie (ac'ocruXoc, vinger), het aangeboren gemis van vingers of tenen.
OligodendrOglia (aivapov, boom), cellen
met een Bering aantal uitlopers in de glia;
vgl. Microglia. Oil g od é n d rog I i (5 m a,
glioma (zie aid.), dat bestaat uit zulke cellen.
15ligodontie, het bezit van weinig tanden.
45ligodynimisch (Mvalltc, kracht), in zeer
kleine hoeveelheden werkzaam.
Oligo-elementen, stoffen, die in zeer geringe
hoeveelheden voorkomen in het menselijk
lichaam: zink, koper, mangaan, nikkel,
cobalt.
Oligohormonaal stadium, het tijdperk van
het climacterium, waarin weinig folliculine
(zie aid.) in het bloed is; vgl. Polyhormonaal
en Polyprolaan stadium.
Oligohydramnie (58cop, water; a m n i o n, zie
aid.), gebrek aan vruchtwater; tegenstelling van polyhydramnie, hydramnion.
Oligonitrophiel, weinig stikstof verlangend;
van bacterien, die niet goed groeien op
een voedingsbodem, die veel stikstof bevat.
Oligophrenie (wily, geest; vgl. Phrenasthenie), beperktheid van de geest, een erfelijke
aandoening. 0. p h e n),.1 p y r LI vica = Syndroom van Fi5 I I i n g, zie Aanhangsel.
Oligopm5ea (gevormd overeenkomstig het
woord 86anvoLcc, kortademigheid), vermindering van het aantal ademhalingen.
Oligosialie (atocXov, speeksel), verminderde
afscheiding van speeksel.
Oligosp'ermie (arc6ppdoc, zaad), vermindering
van het aantal zaadlichaampjes in de zaadvloeistof. Syn. Oligozodspermie.
Oligotrichia (0A, gen. TpczOc,, haar), gebrekkige haargroei.
Oligovalurie, lozing van urine met een laag
valentiegetal (zie aid.).
Oligurie (aipov, urine), verminderde afscheiding van urine.
Oliva (Lat., olijf), eivormige zwelling aan
de voorzijde van het verlengde merg, zijwaarts van de beide pyramiden,
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Olophiyctide prolabiale (Fr., van OXoc, geheel ; (Aux-rig, blaas), = herpes labialis (zie
aid.).
Omacephalus (iLtloq, schouder), misgeboorte
zonder of met een geheel onontwikkeid
hoofd (& privans en xecpakii, hoofd) en
zonder bovenste ledematen (G. St. H ilai r e).
Omagra, schouderjicht; vgl. Chiragra.
Ornalgia, pijn of neuralgie in de schouder.
Omarthritis, ontsteking van het schoudergewricht.
Omarthrocace, tuberculose van het schoudergewricht; vgl. Arthrocace.
OmbrophOor (0,f3pocp6poc, regenaanbrengend), verplaatsbaar stortbad (W i n t e rnitz).
Omentitis, ontsteking van het net (omentum).
Omentofixatie, omentopexie (ngt.c, aanhechting), aanhechting van het net aan de
buikwand, operatie van Talm a. De benaming omentopexie, uit een Lat. en een
Gr. woord samengesteld, is minder verkieslijk. Vgl. Cardio- en Nephro-omentopexie.
Omentum (Lat.), net; syn. epiploOn. 0.
m aj u s, het grote net; een plooi van het
buikvlies, die neerhangt van de curvatura
major van de maag over de dunne darmen
heen, en zich vastzet aan de dwarse karteldarnn. 0. minus, het kleine net; dubbele
laag van het buikvlies, zich uitstrekkende
van de curvatura minor van de maag naar de
leverpoort.
Omineus (Lat., omin Os u s, van omen, gen.
o m i n i s, voorteken), van slechte betekenis
(van ziekteverschijnselen).
Omnibus-alopecie, alopecie (zie aid.) van de
laterale delen der oogleden en wenkbrauwen (bij lues). Sabouraud zag dit dikwijIs bij de patienten, die met hem in de
omnibus reden naar het HOpital St. Louis.
Omodinia (6a6v-,1 , pijn), schouderpijn.
Omohyoideus, vgl. Musc. omohyoideus.
OmOplata Voti.onXo'cril), schouderblad; syn.
scapula.
6mphalectomie (Ov.pcxX6c, navel) ,uitsnijding van de navelring bij de radicale operatie
van een navelbreuk.
Omphalitis, navelontsteking. 0. n eon at or u m, ontsteking van het naveistompje
bij pasgeboren kinderen; vgl. Fungus
umbilicalis.
Omphalocele, navelbreuk.
Omphalo-mesenterica (v as a), dooiervaten ;
de vaten van de navel naar het darmscheil
bij de foetus.
Omphalcipagus, dubbele misgeboorte, aan
de navel samenhangend.
Omphalophlebitis (cpX4, gen. cpXef36c, ader),
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ontsteking der naveladeren bij pasgeboren
kinderen.
OmphalophlegmOne (vgl. Phlegmone), verettering van de navel.
OmphaloproptOsis (np6, voor; TrTcf)crcq, val),
uitzakking van de navelstreng van het kind
tijdens de baring.
Omphalorrhagfe (Ayvvii,c, barsten), navelbloeding bij pasgeboren kinderen.
Omphalosieten (caToq, voedsel), allerlei
misgeboorten, waaraan vele organen ontbreken en de overige slechts zeer onvolledig
ontwikkeld zijn, zodat zij als parasieten
kunnen worden beschouwd, die met een
navelstreng verbonden zijn aan het moederlijk lichaam; vgl. Acephalus, Anide, Paracephalus (G. St. Hilaire).
Omphalotaxis (Tdccq, het op zijn plaats
zetten), het naar binnen brengen van de
uitgezakte navelstreng.
Omphaiotomfe, doorsnijding van de navelstreng na de geboorte.
Onanfe, onanismus (naar 0 n an, Genesis
38: 9), zelfbevlekking, bevrediging van
de geslachtsdrift door kunstmatige prikkeling der uitwendige geslachtsdelen; syn.
masturbatio. 0. conjugalis (co nj ux,
gen. co n j u g i s, echtgenoot), = congressus
interruptus (zie aid.), de in Genesis beschreven handeling van 0 n a n. 0. m u t u aI is, wederkerige onanie van twee personen.
Onc(h)ocercasis (Oyx6q, gekromd; x&pxoc,
staart), wormziekte, veroorzaakt door een
worm, Onc(h)ocerca caecutiens (caecus, blind), in Amerika, en 0. v61 v u I us
(gekronkeld), in Afrika, die onder de huid
verblijft en daar kleine gezwelletjes vormt,
en waarvan de microfilaria (zie ald.) zich in
het oog vestigt en blindheid veroorzaakt.
Oncocyten, cellen van een gezwel.
Oncograaph (Oyxoc, gezwel,zwel ling ; ypcfccpco,
schrijven), toestel om de wisselingen in het
volumen van organen op te tekenen; vgl.
Plethysmograaf.
Oncologfe, de leer der ziekelijke gezwellen.
OncometrIe, bepaling van de wisselingen in
het volumen (de gevuldheid met bloed)
van een orgaan.
Oncosphiere (a<pocipcc, bol), embryo van een
blaasworm (cestode), waaruit de „vin" ontstaat.
OncOtische druk, de maat der aantrekkende
kracht, die uitgaat van colloiden.
Onceitisch oedema, oedema (zie ald.), veroorzaakt doordat het weefsel zelve water tot
zich trekt en dus uit zich zelf opzwelt; syn.
colloied-osmotisch oedema.
Oncotomfe (TitiNco, snijden), het uitsnijden
van een gezwel.
Oneirodynia (Ovetpoc, droom; O86v)1, pijn,

OnychogrypOsis
onrust), benauwde droom. 0. act i v a (Lat.,
werkzaam), slaapwandelen. 0. pass Iva
(Lat., lijdelijk), nachtmerrie.
OneirOgmus (Ovetpconthq, levendige droom),
nachtelijke zaaduitstorting; vgl. Pollutio.
Oneirologfe, de leer van de dromen.
Oneiroscopfe (axoneco, beschouwen), droomuitlegging; zielkundige ontleding van dromen, onderdeel der psycho-analyse van
Freud (zie aid.).
Oniomanfe (etSvcoq, te koop; v.ccvioc, waanzin), ziekelijke koopzucht.
Onomatolalle (Ovov.cc, naam; XcaEcc, het
praten), ziekelijke dwang tot het herhalen
van bepaalde woorden ;vgl. Coprolalie.
Onomatologfe, de leer van de betekenis en
de vorming van wetenschappelijke benamingen.
Onomatomanfe (v.ccvEcc, waanzin), namendwang (M ag n a n), die zich op drieerlei
wijze uit: 1. de dwang, met een gevoel van
angst gepaard, om een naam of een woord
te zoeken; 2. gevoel van angst bij het
lezen of uitspreken van bepaalde woorden
of getallen; 2. (vgl. Onomatolalie) dwang
om bepaalde, vieze of aan het bijgeloof
ontleende uitdrukkingen uit te spreken.
Ontogenfe, ontogenesis (TO, het; T6 6v,
gen. OvT6q, het bestaande; ykveacc, oorsprong, wording), de ontwikkelingsgeschiedenis der levende wezens, in tegenstelling
met de phylogenie, ontwikkelingsgeschiedenis der soorten.
Onyalai, een ziekte in Afrika met velerlei
bloedingen.
Onychalgfe (OvIg, gen. Ovozoc, nage1;6iXyoq
pijn), pijnlijkheid van de nagels.
Onychiuxis (ccigtq, vermeerdering), hypertrophie (zie ald.) van een nagel.
Onychia, ontsteking van het nagelbed. O.
lateralis (Lat., zijdelings) s. periu ngualis (rcepE, rondom; unguis, nagel),
= paronychia. 0. maligna (m alig nu s,
kwaadaardig), kwaadaardige ontsteking van
het nagelbed met vorming van stinkende
zweren; syn. ziekte van Wa rdro p. 0.
s i c c a (s i c c u s, droog), zie Scabrities
unguium. 0. subunguilis (s u b, onder;
ungui s, nagel), 0. met vorming van een
absces onder de nagel.
Onychitis, nagelontsteking.
OrIchio-atrophle, aangeboren of later ontstane atrophie der nagels.
OnychocryptOsis (xpincTco, verbergen), het
overgroeid zijn van de nagels door de
huid.
Onychogram (ypdcv+toc, schrift), polskromme,
opgenomen op een vingernagel.
Onychogrypeisis (ypurck, krom; gryphosis
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is dus verkeerd), klauwachtige misvorming
der nagels.
OnychOlysis foliicea (Vicmg, oplossing; f oI i u m, blad), verdunning van de nagels met
spleetvorming in de Iengte.
OnychomycOsis (116x-r)g, schimmel), schimmelziekte der nagels; doorwoekering van de
nagels door favus-schimmels (0. fa v 6 s a)
of schimmels van herpes tonsurans (0.
trichophytina).
Onychophagie (cpocyetv, eten), nagelbijten.
Onychopl4ma (cpiStia, knol), nagelgezwel.
Onychorrhexis (frilyvvv.t, scheuren), brosheid der nagels.
OnychOschisis (oxicrt,c, splijting), loslating
van lamellen (zie aid.) van de nagel.
OnychOsis (A uspitz), keratonose (zie aid.)
met afwijkingen in de nageivorming; vgl.
Hyperonychosis, Anonychosis, Paronychosis.
Onym bewustzijn (eLvutloq, genaamd), de
toestand, waarin de hysterische patient verkeert, ais de werkelijkheid weer voor hem
ontwaakt na de periode van anonym bewustzijn (zie aid.).
Onyx (6vu.;, nagei), op het maantje van de
nagels geiijkende ophoping van etter tussen
de lagen van het onderste gedeeite van het
hoornviies; vgl. Hypopyon.
Onyxis, = onychia. 0. crag uelee (Fr.,
brokkeiig, F o u r n i e r), scabrities unguium
syphilitica.
Obcephalie (W6v, ei), = trigonocephalie.
0•54ste, de door een omhulsel omgeven
zygote (zie aid.), welke door de vereniging
van een macro- en microgameet (zie aid.)
ontstaat bij sporozoa.
Otickten, eicellen, het product van de oZigenie (zie aid.).
Otigamie, bevruchting van een vrouweiijke
cel (macrogameet, oosphaere), door een
mannelijke (microgameet, spermatozoied).
08genese, vorming van het ei.
Oogenie, gonocyten (zie aid.), die met granulosacellen (zie aid.) de primordiale follikels
van het ovarium vormen.
Ooievaarsbenen, sterk vermagerde benen
met uitstekende kniedn bij peroneale spieratrophie.
Otikineet ((;)6v, ei ; xr.v6co, bewegen, S c h a ud i n n), ontwikkelingsvorm van de malariaparasiet; beweeg I ij k tijdperk van de
zygoot (zie 0Ocyste); syn. vermiculus,
wormpje.
Odlemma (A6v.v.cc, schaai), zona pellucida
(zie aid.) van het eitje.
08phoralgie (4 6v, ei; (*pa), dragen, zie
0Ophoron ; nyoc, pijn), pijn in de streek
van de eierstok; syn. (onjuist) ovariaigie.
Otiphorectomie (ix-r6v.vo), uitsnijden), =
uitsnijding van de eierstok, ook ais die niet

Ophthalmia

ziek is, in tegenstelling met ovariotomie
(zie aid.), die alleen bij gezwellen van de
eierstok plaats heeft.
08phoritis, ontsteking van de eierstok.
0Ophoroh#sterect6mia partialis obstetrfcia, verloskundige operatic (Po r ro), waarbij (na keizersnede) de eierstokken en een
deel (nl. het lichaam) van de baarmoeder
worden verwijderd.
06phoron (4 6v, ei; cpepw, dragen), eierstok;
syn. ovarium.
06phorosalpingitis, ontsteking van een eierstok en de bijbehorende baarmoedertrompet.
06phorosalpingotomie, operatieve verwijdering van een eierstok en de bijbehorende
baarmoedertrompet (aci,)7rLy, trompet).
06spora, een geslacht der draadzwammen
(hyphomycetes). 0. f 6 rf u r, zie Microsporon furfur. 0. indi ca, de parasiet van
het madurabeen (zie aid.). 0. Schoe nleini i, zie Achorion Schoenieinii. 0.
tons 6 r a n s, zie Trichophyton tonsurans.
Oosterse zweer, zie Orientbeule.
Opicitas (Lat.), troebeiheid, troebele pick.
Opaciteit, ondoorschijnendheid; van het Fr.
o paq ue, ondoorzichtig.
Opalescentie, opaiiseren, het vertonen van
een eigenaardige glans (gelijk van een opaal)
door vioeistoffen of vaste lichamen.
Open door system (Eng., open-deur-stelsel),
verpieging van zenuwlijders en krankzinnigen, waarbij hun wordt toegestaan zich
vrij in de inrichting to bewegen.
Operatic (o p u s, meerv. opera, arbeid),
heelkundige bewerking.
Operculum (Lat., deksei), het gedeeite van
de grote hersenen, dat de insula Reili (zie
aid.) bedekt.
Ophiasis (OcoCocacc, slangachtige kaalheid, bij
C e Is u s), dwars van oor tot oor over de
kruin lopende kale pick; vgl. Area Celsi.
Ophidismus (Ocpt,c, slang), vergiftiging door
slangengif.
Ophiotoxine, slangengif.
Ophryon (Ocppk, wenkbrauw) (in de anthropologie), het kruispunt van de loodrechte
middellijn van het voorhoofd en de omtrek
van het hoofd over de smalste plaats van het
voorhoofd; middelpunt der glabella (zie aid.).
Ophthalmalgie (Ocp0. 046c, oog), pijn in het
oog.
Ophthalmatrophie, verschrompeiing van het
oog.
Ophthalmia (60cati,6c, oog), oogontsteking.
0. aegypti(ac)a s. militiris s. bellica
s. co n tag i 6 s a, Egyptische (militaire, oorlogs-, besmetteiijke) oogontsteking; de
trachomateuse of ook folliculairblennorrhoische oogaandoening, waardoor het leger van
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Bonaparte in Egypte werd aangetast en die
van tijd tot tijd endemisch in weeshuizen
en kazernes en arme buurten voorkomt;
vgl. Conjunctivitis folliculosa, granulosa,
Trachoma. 0. art h r it i ca, jichtige oogziekte; oude benaming voor glaucoma. O.
e I é c t r i ca (ook photo-electrica), oogontsteking door sterk electrisch licht. 0.
gonorrhOica s. pyorrhOica, oogdruiper, conjunctivitis blennorrhoica. 0. m et ast at i ca (vgl. Metastase), oogontsteking bij
pyaemie. 0. mig ratO ria (m i g r o, rondtrekken) s. sym pat h i ca; vgl. Sympathische
ophthalmie. 0. neonatorum, = blennorrhoea neonatorum. 0. neuropara 13,.t i ca, = keratitis neuroparalytica. 0.
nod6sa (n o d u s, knobbel), vorming van
knobbeltjes op het bindvlies en het hoornvlies, als rupsenharen in het oog zijn gekomen. 0. scrofu lOsa, conjunctivitis en
keratitis phlyctaenulosa.
Ophthalmiater (iourp6q, arts), oogarts.
OphthalmiatrIe (IctrpeEcc, geneeskunst), oogheelkunde.
Ophthalmica (nl. remedia), geneesmiddelen
voor het oog.
OphthalmoblennorrhOea ((3Aevvoc, slijm),
conjunctivitis blennorrhoica.
Ophthalmocele, breuk van de oogbol.
Ophthalmocentese (xiv-ricrt,c, doorboring),
punctie van de oogbol.
Ophthalmodiagnostiek, = ophthalmoreactie.
Ophthalmodynamometer (86voctIcc, kracht;
likrpov, maat), instrument tot meting
van de graad van convergentie, waartoe
de ogen in staat zijn.
OphthalmofundoscOop (fundus, bodem),
toestel tot het onderzoek van de achtergrond van het oog; vertoont het omgekeerde beeld, vrij van reflexen en sterk
verg root (B a u m).
Ophthalmologie (A6yoc, woord, leer), oogheelkunde.
OphthaimolOog, oogarts.
Ophthalmomalicia (ticaccxia, weekheid),
verkleining en verweking van de oogbol,
zonder ontsteking als oorzaak. Syn. phthisis
bulbi essentialis. 0. interm it t e n s, tussenpozende oogverweking, in aanvallen, die
uren of dagen kunnen duren en waarvan
het oog telkens weder herstelt.
Ophthalmometer, toestel tot meting van de
kromming van het hoornvlies in verschillende richtingen (H e I m holt z, Java!,
Schi Otz). Syn. Astigmometer.
Ophthalmomicroscoop, microscoop tot onderzoek van de voorste delen van het oog.
Ophthalmomyfasis (vgl. Myiasis), ziekte van
het oog en zijn omgeving, veroorzaakt door

-opie

vliegenlarven, meestal van oestrus ovis en
rhinoestrus purpureus.
Ophthalmomyftis (/5q, gen. 1..w65, spier),
ontsteking der oogspieren.
Ophthilmoneuromyelitis, zie Neuromyelitis optics acuta.
Ophthalmophacometer (cpcot6q, lens), instrument tot meting van de krommingsstralen van de lens.
Ophthalmophthisis, = phthisis bulbi, zie
aid.
Ophthalmoplegia (70Acraco, slaan), verlamming der oogspieren. 0. cent rills of
p e r i p h é r i ca, verlamming der oogspieren door aandoening der zenuwbanen
b i n n e n of b u i t e n de hersenen. 0.
externa, verlamming van de uitwendige
oogspieren. 0. intern a, verlamming van
de m. ciliaris en de m. sphincter pupillae.
0. toti I is, gelijktijdige 0. externa en
interna. Vgl. Hemicrin i a.
Ophthalmopleuroplegia (acupci, zijde),verlamming van de geconjugeerde zijwaartsbewegingen der beide ogen (S chapringe r);
syn. blikverlamming.
OphthalmoptOsis (c-76crtc, het neervallen),
uitpuilen van het oog; syn. exophthalmus.
Ophthalmoreactie, tuberculine-reactie door
het indruppeien van 1-4 p.Ct. Alttuberkulin in de bindvlieszak, hetgeen bij tuberculose door min of meer sterke ontsteking
wordigevolgd(C al m ett e,W olff Eisner).
Ophthalmorrhagfe, bloeding in de oogbol.
Ophthalmorrhexis (MK, verscheuring),
oogverscheuring.
OphthalmoscOop (axorcho, bezichtigen), oogspiegel (Helmholtz, 1851).
Ophthalmoscopie, onderzoek met de oogspiegel.
Ophthalmostiat (aTorr6c, staande, vastgezet), instrument om de oogleden bij een operatie open to houden.
Ophthalmostatometer (st at u s, toestand,
stand), toestel tot bepaling der uitpuiling
van de oogbol (S nelie n).
Ophthalmostatometrfe, meting van de
stand der ogen.
Ophthalmosteresis (cnigatq, beroving), het
operatief verwijderen van een oog.
Ophthalmotherapie, oogheelkunde.
Ophthalmotomfe, insnijding of verwijdering
van een oog.
Ophthalmotonometrie (1-6vog, spanning),
meting van de „hardheid", de intraocuiaire
druk van een oogbol.
Ophthalmw4sis, = blepharoxysis (zie ald.).
-ophthalmus (als uitgang), oog; bijv. lagophthalmus (zie aid.).
-opie (als uitgang); zien, bijv. hemiopie (zie
aid.).

Opiophagfe
Opiophagfe (67ttov, heulsap, verkleinw. van
67r6g, sap; cpayeiv, eten), verslaafdheid aan
het inwendig gebruik of het roken van
opium.
Opisthion (67t6ckev, achter), in de craniometrie, het achterste punt in de vc5c5rachterwaartse middellijn van het grote
achterhoofdsgat.
Opisthognathie (yvci0. oc, kaak), het naar
achteren staan van de onderkaak, zodat de
boventanden meer dan gewoonlijk naar
voren staan; vgl. Prognathie.
Opisthophalacriisis (pocAcixpwcrtg, het kaal
worden), kaalheid van het achterhoofd.
OpisthorchiOsis, ziekte, veroorzaakt door
opisthorchis.
OpisthOrchis, = distoma felineum, een bij
katten voorkomende, ook bij de mens waargenomen egelworm.
Opfsthothenar (Wvap, palm van de hand),
= musc. sacrospinalis; syn. m. erector
trunci (waarvan de verschillende gedeelten
als de vingers van een hand tegen de achterzijde van het lichaam liggen).
°pistil&onus (T6vo5, spanning; 67rt,60.6-covoq
en 67naNnovEce, reeds bij de oudste schrijvers), krampachtige achterwaartsbuiging van
de ruggegraat bij tetanus en hysteric; vgl.
Arc de cercle.
Opocephalus (64, gezicht, oog; xepockh,
hoofd), misgeboorte zonder mond of neus,
met een of twee dicht bij elkander staande
ogen, die het grootste gedeelte van het
aangezicht uitmaken.
Opodfdymus (8Laupt, tweelingen), misgeboorte met earl lichaam, doch twee hoofden, die van achteren aan elkander gegroeid
zijn (G. St. Hilaire).
Opotherapie (67r64, sap) (Land o u z y), behandeling van ziekten met het sap, uittreksel of werkend bestanddeel van een
orgaan of met het gedroogde, tot poeder
gebrachte orgaan (vooral klieren met inwendige afscheiding), met de bedoeling een
tekort aan werking van de overeenkomstige
organen van de zieke aan te vullen; syn.
organotherapie, suppletietherapie.
Opper-ik, in de leer van Freud een persoonlijkheid, die op het „ik" (zie Ich) een zeer
grote invloed heeft. Vgl. Het.
OppOnens (Lat., tegenoverstellend), zie Musc.
opponens.
Oppositio (Lat., tegenoverplaatsing) in de
physiologic, de beweging van de duim
en de pink (bij apen ook van de grote teen),
waardoor deze tegenover de andere vingers
worden geplaatst.
Oppressio (Lat., nederdrukking), beklemdheid, benauwdheid. 0. pectoris, beklemdheid op de borst.
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-opsie (Oc)tc), als uitgang), het zien; bijv.
necropsie (zie ald.).
OpsiclOnia, aanvallen van een twaalftal afnemende schommelingen der ogen, een teken
van polio-encephalitis. Syn. Praefixatie-tremor.
OpsigOon (6c.pLyovoc, laat geboren wordende),
verstandskies.
OpsomenorriSea, te late menstruatie.
Opsonfnen (OcPov, toespijs, specerij), stoffen
in het bloed, die op de bacterien een zodanige
invloed hebben, dat zij door de phagocyten
gemakkelijk worden opgenomen („smakelijk
worden gemaakt") (Wright); zie bacteriotropinen.
OpsOnische index (Lat., aanwijzer), het quotient van het phagocytengetal (zie ald.)
van een zieke en dat van de gezonde mens,
welk quotient, als het ver van de eènheid
afwijkt, voigens Wright wijst op besmetting met de bacterie, waarmede de proef is
genomen. Verhoging, veriaging en wisseling
van de index hebben elk hun betekenis.
Opsonogeen, vaccin (zie ald.) tegen besmetting met staphylocokken.
OpsOnotherapie (W rig h t), inspuiting van
zeer kleine hoeveelheden gedode bacterien
bij ziekten, welke door deze bacterien veroorzaakt zijn, teneinde daardoor het gehalte
der lichaamsvochten aan opsoninen en ten
gevoige daarvan de „aviditeit" (gretigheid)
der phagocyten voor deze bacterie te verhogen.
Opstapelingsziekte, zie Stapelingsziekte.
Optica (sc. irixv7) , kunst), de leer van het
licht, optiek; physische optiek is de leer
van de natuurkundige verschijnselen, die
betrekking hebben op het zien, zoals de
breking en weerkaatsing van het licht;
physioiogische optiek is de leer der daarop
betrekking hebbende levensverschijnselen.
Opticociliotomfe, = neurotomia opticociliaris.
doptico-kinetische of optokinetische nystagmus (zie Nystagmus; xLveco, bewegen),
nystagmus, die ontstaat als men in het rond
worth gedraaid ; syn. treinnystagmus; men
onderscheidt subcorticale o.n., waarvan
de reflexbaan enigerlei verbinding heeft
met de vestibulaire banen en de co rt i cal e
o.n., waarvan de reflexbaan een ander verloop heeft. Vgl. Baran y, Aanhangsel.
Opticus (6c)LS, het zien), 1. betrekking hebbende op het zien, bijv. nervus, tractus,
thalamus opticus; 2. brillenverkoper, opticien. 0 pti cus-at ro p h i e, vgl. Atrophia
n. optici.
zie Optimum.
Optimum (Lat., het beste), de gunstigste
voorwaarden voor het ontstaan van een
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bepaald verschijnsel; ook met andere
woorden verbonden, bijv. optimum-ternperatuur (die het gunstigst is voor het
ontstaan van een bepaald verschijnsel);
in plaats van deze uitdrukking wordt ook
opti maal als bijv. nw. gebezigd.
doptisch, (677r6c, zichtbaar), op het licht of
het zien betrekking hebbend. 0. a ct i ef
(werkzaam), eigenschap van kristallen om het
polarisatieviak van het licht te draaien naar
rechts of links; tegenstelling, optisch inactief;
vgl. Racemeus. 0. herinneringsveld
(N ot h n ag e I), het gedeelte van het psychooptische centrum (zie aid.), door weiks
vernietiging zieleblindheid ontstaat. 0.
i nstrumenten, instrumenten, die dienen
om verschijnselen van het licht en van
het zien te onderzoeken. 0. schorsve Id,
= psychoOptisch centrum. 0. bed ro g,
gezichtsbedrog. 0. p e rseve rat i e, zie
Perseveratie.
Optodynamometer (86vocv.K, kracht), optometer (zie aid.) ter bepaling van het
punctum remotum (zie aid.), dus van het
brekend vermogen van het oog.
Optogrim (ypdp.oc, schrift), 1. het beeld, dat
op de achtergrond van het oog ontstaat,
doordat het purper van het netviies verbleekt op de plaatsen, die door sterk licht
worden getroffen, weak beeld kan worden
bestendigd door het oog te harden in
5 pCt. opiossing van aluin; 2. het beeld
dat in een photographisch toestel ontstaat,
ais men het objectief ervan heeft vervangen
door de voorste brekende delen van een
dierenoog.
Optokinetisch, zie Opticokinetisch.
Optometer, instrument ter bepaling van het
punctum remotum en het punctum proximum (zie aid.), dus van het brekend vermogen, de refractie van het oog.
Optometrist, brillenvoorschrijver, met name
de onbevoegde.
OptophOon (cponrh, geluid), toestel, waardoor blinden gedrukt schrift kunnen verstaan ; de toestel berust op de eigenschap
van seleniumkristallen, dat daarin door licht
een electrische stroom wordt gewekt. Het
licht, dat door bedrukt papier worth teruggekaatst, verwekt nu in een microphoon
verschillende accoorden, die de biinde leert
herkennen ais van verschillende letters afkomstig.
Optotypi (rincoc, indruk, letter), gezichtsproeven ; een stet letters (bijv. van Snelle n)
om de gezichtsscherpte te bepalen.
Oraal (o s, gen. o r is, mond), tot de mondhoite behorend, naar de zijde van de mond
liggend, in tegenstelling met caudaal of
aboraal.
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Orate auscultatie, het beiuisteren van de
ademhaiingsgeluiden aan de geopende mond.
Oral whiff (Eng. whiff, ademtocht), bij
orate auscuitatie verneembaar geruis tijdens
de uitademing, bijv. bij aneurysms aortae.
Ora serrata (o r a, rand; se r rit u s, gezaagd), de fijn getande rand van de pars
optica van het netviies, waar dit in de pars
ciliaris overgaat.
Orbiculiris (o r b i c u l u s, kringetje), vg I.
Musc. orbicularis. 0.-v ersch ij n s e I, vernauwing, gevoigd door verwijding van de
pupil bij krachtige sluiting van het oog of bij
een poging daartoe, terwijl het bovenooglid
met een vinger worth tegen gehouden
(Westphal-Piltz).
Orbiculus ciliaris, het gedeelte van het corpus ciliare, dat aan de ora serrata (zie aid.)
g renst.
Orbita (Lat., kringvormige baan; van orbis,
kring), ooghoite, oogkuii, oogkas.
Orbitilis, tot de ooghoite behorend. Or b it a a I punt (uitwendig) (in de anthropologie), het kruispunt van de rand van de
oogkas met de sutura zygomatico-frontaiis.
Orbitaie vleugel, de kleine wiggebeensvieugel, waarvan de ondervlakte deel
uitmaakt van de oogkas.
Orcheotomie (ow; gen. 6pztoq en Opzicos,
zaadbal; sit/vc.), snijden), operatieve verwijdering van een zaadbal; syn. castratio,
orchidectornie, orchiectomie.
Orchialgie (aapc, pijn), neuraigie in de
zaadbal.
Orchicele, orchiocele, (xik, breuk), hernia
scrotalis; ook, gezwel van de zaadbal.
Orchichorie (zop6c, dans), het voortdurend
op en neer gaan van een of beide zaadballen, dat bij onanisten zou voorkomen
(Lower).
Orchidomeningitis (tilijvt,y, vlies), ontsteking van het omhulsel van de zaadbal; vgl.
Hydrocele.
Orchidomentopexie (relP,c, vastzetting)
(Lanz), vereniging van het omentum met
de vliezen van de zaadbal ten einde de
buikholte naar de baizak te draineren.
Orchidopexie, operatie tot bevestiging van
de zaadbal aan de baizak.
Orchidotherapie,geneeskundige aanwending
van het sap van zaadballen; vgl. Organotherapie.
Orchiepididymitis, gelijktijdige ontsteking
van de bat en de bijbal; vgl. Epididymitis.
Orchiocele = orchicele.
dIrchis, zaadbal.
Orchitis, ontsteking van de zaadbal.
Orchotomie, = Orcheotomie.
Ordination (D., van Lat. ordin o, gelasten),
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geneeskundig voorschrift. Ordin at i o n sstund e, spreekuur.
Oreillette (Fr., oortje), de harteboezem. Het
„hartoor" wordt door de Fransen „auricule" genoemd.
Oreillon (Fr., van orei II e, oor), bof, ontsteking van de oorspeekselklier; syn. parotitis.
Orgaan (6pyacvov, werktuig), gedeelte van
een plantaardig of dierlijk Iichaam, dat
een aan de hogere eenheid van het organisme ondergeschikte eenheid vormt van
bepaalde vorm, bouw en verrichting. 0.
eiwit (V o it), het eiwit, dat een vast
bestanddeel van de Iichaamsweefsels vormt,
in tegenstelling met het circulerende eiwit.
0. van Jacobson, zie Aanhangsel.
Orgaantherapie (H. Schulz), behandeling,
gericht op de opheffing ener ziekelijke
verrichting van een orgaan, waarbij gebruik wordt gemaakt van de betrekkingen,
die bestaan tussen de verrichting van het
orgaan en de werking der geneesmiddelen; vgl. Organotherapie.
Organel, zelfstandig klein deel van een cel.
Organisatie, 1. de wijze van onderlinge verbinding der organen, ook wat hun werking
betreft; de uit- en inwendige bouw van
een levend wezen; 2. de verandering van
een levende, maar ongeorganiseerde massa
in het Iichaam (thrombus, exsudaat) in
vaten bevattend bindweefsel, doordat cellen
en bloedvaten de massa binnendringen.
Organisator, zie Inductor.
Organisch, op organen betrekking hebbende.
Organische hartgeruisen, geruisen,
die door o rg anische hartziekten worden
veroorzaakt. Organische ziekten, ziekten, veroorzaakt door stoffelijke veranderingen in de organen; tegenst. functionele
ziekten. 0. zen u wstelse I, autonoom (zie
aid.) zenuwstelsel. Organische sche ikunde, de organische stoffen, van
welke men voorheen meende, dat zij alleen
in de levende natuur konden ontstaan.
Organisine, de stof waaruit volgens de epigenetische (zie ald.) theorie van Daicq alle
organen zouden voortkomen.
Organismus, het levende Iichaam als geheel,
een levend wezen.
Organogel, gel van een organosol (zie ald.).
Organographie, orgaanbeschrijving.
Organoide, op (de bouw van) organen gelijkend ; van gezwellen, wier weefseis aan
die van organen herinneren; vgl. Histioide,
Teratoma.
Organoleptisch (Opyavov, orgaan;)a)rcv.xtiq,
pakkend), invioed oefenend op een bepaald
orgaan, met name een zintuig.
Organologie, leer van de bouw der organen.
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6rganon (Opyavov), orgaan. 0. s p i rile,
orgaan van Corti (zie Aanh.). 0. vOmer on asi I e (vo m e r, ploegschaarbeen, zie aid.).
Organopathie (nckaoq, aandoening), aandoening van een orgaan.
Organopathologie, de leer der orgaanziekten.
OrganosOlen (vgl. Sol, Gel), oplossingen van
coiioiden (zie aid.) in organische stoffen,
alcohol, vetten, lecithine.
Organotaxie (-rcict.c, rangschikking), het
verschijnsel, dat, wanneer een emuisie van
een orgaan, waaraan een scheikundige stof
is toegevoegd, bij mens of dier wordt Ingespoten, deze stof voor een groot deel wordt
afgezet in het overeenkomstige orgaan.
Organotherapie, behandeling met praeparaten van dierlijke organen; syn. suppletietherapie, opotherapie, orgaansaptherapie;
vgl. Orgaantherapie.
OrganotrOop (rpbrw, wenden) (van geneesmiddelen), een bijzondere verwantschap tot
een orgaan bezittend; vgl. HistiotrOop,
Parasitotroop.
Organoz6a pov, dier), parasieten binnen
in organen (V irchow).
Orgismus (Opycfcco, overvol zijn van vochten),
actieve hyperaemie (zie aid.), vooral van de
geslachtsdelen ; ook: het toppunt van wellust.
Orientbeule (D., Oosterse buil), omschreven
serofibrineuse ontsteking der cutis, waarvan
de middelste gedeelten in verzwering overgaan; veroorzaakt door leishmania tropica;
syn. Aleppo-, Bagdad-, Bassora-, Biskra-,
Cairo-, Delhi-, Egyptische-, Nijl-, Pendschab-, Sahara-, Suno-, Zab-buil of -zweer,
Taschkentzweer, Sartenziekte, Paschachurda, lupus endemicus, buiienziekte. In
1920 in Frankrijk waargenomen.
Orienteren (zich) (van het Fr. s'o riente r,
van orient, het Oosten; dus de plaats
van iets ten opzichte van de windstreken
bepalen), zijn verhouding tot zijn omgeving
bepalen, zich juiste rekenschap daarvan
geven; tegengesteld aan desorienteren. De
psychiater spreekt van „georienteerd of
gedesorienteerd zijn", de oogarts van verkeerde orientering bij veriamming van 66n
of meer uitwendige oogspieren (voorbijwijzen). Orientierzwang (D.), ziekelijke
dwang om zich nauwkeurig rekenschap to
geven van wat men doet en ondervindt.
Orificium (Lat.), uitmonding. 0. urethrae
mond van de urinebuis. O. uteri ext., i n t.,
uitwendige, inwendige baarmoedermond.
Originar (D., van Lat., originariu s, Fr.
originaire, oorspronkelijk), van de beginne afaanwezig. Orig i rare Verrii ckthe i t, = paranoia (zie aid.).
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Orfgo (Lat.), oorsprong; a b o r i g i n e van
de oorsprong af.
()mans (Lat., sierend), corrigens (zie aid.) van
het uiteriijk voorkomen van geneesmiddeien.
OrnithodOrus moubata (Opvt.c, vogel; acEpco,
villen), teek, die voigens A. Koch de verwekker der Afrikaanse tekenkoorts, terugkerende koorts (febris recurrens) tot gastheer dient, v6Ordat deze de mens besmet.
Oropharynx, het gedeeite van de pharynx,
dat met de mond samenhangt. Vgl. Nasopharynx.
OrOyakoorts, het eerste, anaemische stadium van de ziekte van Carrion, na enige
weken gevoigd door verrilga peruviana
' (zie aid.), door infectie met bartonella
bacillifOrmis, overgebracht door phiebOtomus verrucarum; is bij de bouw van de
Oroyaspoorweg veel voorgekomen.
OrrodermatOsis, -dermitis (Opp6q, meikwei, ook bioedwei; aep ticc, huid), vgl. Serodermatosis.
OrrorrhOea (OppOq, wei), weiachtige uitvioed.
Orteil en marteau, en cou de cygne (Fr.),
hamerteen.
Orthocentrisch (606c, recht), van brillen,
waarvan de middeipunten der beide giazen
juist (recht) gepiaatst zijn, ni.tegenover die
der pupillen.
Orthocephial (xspockh, hoofd), gezegd van
een schedel, waarvan de verhouding tussen
Iengte en hoogte 70-75 : 100 bedraagt.
Orthrochromatisch (zpitilloc, kieur), zodanige weefseikieuring, dat het weefsel dezeifde kieur aanneemt ais de kleurstof; neemt
het weefsel een andere kieur aan, dan wordt
de kieuring metachromatisch genoemd.
OrthochrOom, normaal van kieur. 0. an a em i e, anaemie met normaal haemogiobinegehaite van het bioed.
Orthodiagraphfe (8f,cc, door; yp&cpc,), schrijven), doorstraling van inwendige organen
met loodrecht invallende Röntge n-stralen,
zodat het beeld in de juiste grootte op het
scherm komt (M o r i t z).
Orthodontfe (12o6c, gen. Oa6vToc, tand),
het rechtzetten der tanden; de behandeling
van afwijkingen in de vorm van het gebit.
Orthoglyciemisch (giycose en Aix bioed)
bioed met normaal gehaite aan sulker. Vgl.
Glycosurie.
Orthognathie (yvcfc,914, kaak); weinig vooruitspringende stand van de kaak; gezichtshoek van 800 of meer.
Orthopaedagogie (Troac, kind, (lyto, leiden)
de richtlijnen ener juiste opvoeding.
Orthopaedie (noct,8cEcc, opvoeding), rechtzettende behandeling van misvormingen en
verkrommingen van het steun- en bewegingsapparaat, vooral bij kinderen.

Cos

Orthoperctissie, zeer zachte percussie (zie
aid.) ter bepaling van de relatieve hartdofheid (zie aid.); vgl. Schwellenwertperkussion.
Orthophorie (cpipco, dragen, zich bevinden),
de normal stand der ogen in rust; tegenstelling van heterophorie.
Orthophotographfe, photographische opname bij orthodiagraphie.
Orthopnciea (gevormd gelijk dyspnoea), kortademigheid, ademhaling bij grote benauwdheid, waarbij de zieke rechtop moet zitten
en alle huipspieren der ademhaling moet
inspannen.
OrthOptische behandeling, oefening der
oog bewegingen.
Orthorantgenographie, zie Orthodiagraphie en Orthophotographie.
OrthoscOop (crxonico, beschouwen), 1. toestelletje van Czermak, bestaande uit
een met water gevuid giazen vat, dat met
de opening tegen het oog van de lijder
wordt gepiaatst en waterdicht tegen zijn
aangezicht wordt aangedrukt; de waarnemer ziet nu voorwerpen in de voorste oogkamer, ook het regenboogviies, dichter bij
en op de juiste piaats (vandaar orthoscoop),
doordat de breking van het hoornviies
is vervallen; 2. de keelspiegel, die rechtopstaande beeiden geeft.
Orthosympithisch zenuwsteisel, het thoracale sympathische zenuwstelsel. Vgl. Parasympathisch.
Orthcitische, orthostitische albuminurfe
(606ca, rechtop plaatsen; tanitu plaatsen), afscheiding van eiwit, die bij jonge
personen piaats vindt, ais zij tang rechtop
hebben gestaan, vermoedelijk, doordat de
ruggegraat bij het staan lordotisch wordt;
vgl. Lordotische albuminurie. 0. hype rtensi e, verschijnseien van verhoogde bloeddruk, welke optreden bij staande houding.
OrthOtonus (TOvoq, spanning, strekking),
krampachtige strekking van het lichaam bij
tetanus; vgl. Opisthotonus.
Os (Lat., gen o ri s), mond. 0. leporinum
(I e p u s, gen. leporis, haas), hazeniip. 0.
t i n cae (t i n ca, zeelt), zeeltebek; oude
benaming voor orificium uteri externum
(vgl. Museau de tanche).
Os (Lat., gen ossi s, meerv. ossa), been.
0. b as liar e, grondbeen van de schedel,
= os occipitale + os sphenoidale, ook os
tribasilare genaamd. 0. b rich i i, opperarmbeen. 0. b reg m at is (vgl. Bregma),
wand been. 0. ca p i t at u m, been met
hoofdje, een handworteibeentje in de tweede
rij. 0. c6 ccyg is (x6xx1A, koekoek), het
snaveiachtige stuitbeen. 0. cox a e, heupbeen. 0. cuboideu m, teerlingbeen in de
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wigvormige beenderen in de voetwortel.
Ossa epactilia,(inocx-c6c,toegevoa d),=
ossa intercalaria. 0. epactile quadr iturn, = 0. Incae. 0. ethmoidale (-01/6g,
zeef), zeef been. 0. frontal e, voorhoofdsbeen. 0. h a m it u m, haakvormig been, een
handwortelbeentje in de tweede rij. 0.
hyoideum (Griekse letter t), wegens de
U-vormige gedaante van het been), tongbeen. 0. ilium, darmbeen. 0. Incae, =
0. interparietale. 0. in cisivu m, tussenkaak, met de dentes incisivi, snijtanden; bij
de foetus nog een afzonderlijk been. 0.
innomin it u m (Lat., ongenoemd), = 0.
coxae. Ossa intercalaria, ingelaste beenderen, naadbeenderen; kleine beentjes, die
als eilandjes in naden liggen. 0. inte rm ax illa re, = 0. incisivum. 0. inte rmedium cruris, = 0. trigonum. 0.
intermèd i u m tarsi, tussen been van de
voetwortel; kleine beentjes, die soms tussen
de voetwortelbeenderen voorkomen. 0.
interparietale (paries, gen. parietis,
wand), tussen de wandbeenderen liggend
been; het bovenste driehoekige gedeelte
van het achterhoofdsbeen, als het een
afzonderlijk been is; syn. Os Incae (bij de
Inca's meer voorkomend), Os epactale
quadratum. 0. ischii (icrztov, heup), heupbeen. 0. japOnicu m, jukbeen, dat in
tweeen gedeeld is, hetgeen bij Japanners
meer voorkomt. 0. lacrimal e, traanbeen.
0. I u n at u m, maanvormig been, een handwortelbeentje uit de eerste rij. 0. maxillae
superiu s, bovenkaaksbeen. O. mu Iting ulum m aj u s, minus, groot, klein, veelhoekig been, handwortelbeenderen in de
tweede rij. 0. nasal e, neusbeen. 0.
metacarpale, metatarsale, middelhands-, middelvoetsbeen. 0. navicu lire
(m a n u s, pedi s) (n a v i s, schip), schuitvormig been in de eerste rij der hand- en der
voetwortelbeenderen. 0. occi pita! e, achterhoofdsbeen. 0. p a I at i n u m, gehemeltebeen. 0. parietile (paries, gen.
parietis, wand), wandbeen. 0. pelvis
(p elvi s, bekken), bekkenbeen; syn. Os
coxae. 0. pisifOrm e, erwtvormig been,
een handwortelbeentje uit de eerste rij.
0. pubis, schaambeen. 0. pyramidal e,
=0.triquetrum.Ossa rhaphogeminant i a (kapil, naad ; g e m i n o, verdubbelen), ossa intercalaria, die de naden splitsen.
0. sacrum (s a c e r, heilig), heiligbeen.
0. scaphoideum (axo'copl, bootje), = O.
naviculare. Ossa sesamoide a, sesambeenderen, kleine beentjes in de eindstukken van pezen of in de wand van gewrichtsbeurzen aan de vingers en tenen;
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ook de knieschijf is een sesambeen. 0.
sincipitis, = 0. frontale. 0. sphecofdeum, 0. sphenoidale (cycnxoetkcs
wespvormig ; ackv, wig), wiggebeen. Ossa
suturarum (sutura, naad), = ossa
intercalaria. 0. tern porAl e, slaapbeen.
0. tibiale extern u m, sesambeen in de
eindpees van de m. tibialis post., tussen
het hiel- en het sprong been. 0. trapezium,
= 0. multangulum majus. 0. trap ez Old es, = 0. multangulum minus. 0. t r ibasilar e, het drievoudig been van de
schedelbasis; nI. het uit twee delen opgebouwde wiggebeen met het achterhoofdsbeen ; zie Os basilare. 0. trig6nu m, driehoekig been; de zijdelingse knobbel van de
processus posterior tali, als die een afzonderlijk been is. 0. triquetru m, driehoeksbeen, een handwortelbeentje uit de eerste
rij 0. turbinatum (turbo, gen. tdrbini s, spiraal), onderste neusschelp. 0.
uncifOrme s.uncinitum(uncus, haak),
= 0. hamatunn. 0. vesali an u m, een afzonderlijk beentje aan de top van het eerste middelvoetsbeen, het eerst aangetroffen
door Vesalius.Ossawormiana,=Ossa
intercalaria. 0. zyg o m at i cu m, jukbeen.
Os purum (Lat., zuiver), zorgvuldig gereinigd runderbeen tot aanvulling van een
defect in het beenderenstelsel.
Oscedo (Lat.), geeuw.
Oscheocele (Ocrx6oc, balzak; xVol, breuk),
zakbreuk; zie Hernia scrotalis.
Oscheoplastiek (Tama-v.1d), vorm kunst), operatief herstel van ontbrekende gedeelten
van de balzak.
Oscilliria malariae, = plasmodium malariae.
Osciliatio (oscillu m), schommel), schommeling.
OscillatOrisch (D., van oscillo, schommelen), heen en weder zwenkend. Osci I I atorische Blutdruckmessung, meting
van de bloeddruk door gebruik to maken
van het verschijnsel, dat de volsschommelingen van de slagaderwand het grootst
zijn, als de wand ontspannen is, doordat
de druk, die van buiten wordt uitgeoefend,
gelijk is aan de gemiddelde bloeddruk.
De druk bij het begin der „grote schommelingen" is de d i as tolisch e, die bij
het einde de systolische bloeddruk
(Von Recklinghausen). Oscillatorische ontl ad i ng, ontlading ener electriseermachine door een reeks van snel achtereenvolgende heen en weder springende
vonken. Oscillatorische massage, vibratiemassage (zie ald.).
Oscillographie, het registreren van de
24
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bloeddrukschommelingen door middel van
een toestel. (Os cill og riaf).
Oscillometrie, het meten van de polsschommelingen met de ascii lo meter.
Oscillotonogriaf, een oscillograaf, die tevens
de bloeddruk registreert.
Oscitatio, = oscedo (zie aid.).
Osmazilme (Fr. van Oak, geur en coli,6c,
vleesnat), vleesgeur.
Osmidrcisis (Oak, reuk; t8p6co, zweten),
zweet met een eigenaardige lucht; vgl.
Bromidrosis.
Osmologfe, leer van de reukzin.
Osmometer, 1. toestel om de osmotische
druk te meten; 2. toestel om de scherpte
van de reuk te meten (beter: osphresiometer of olfactometer).
Osmoregulering, regeling van de graad
van hardheid van een Rantge n-buis door
osmose (zie ald.); door middel van verhitting van een ingesmoiten platinastaafje
komt er waterstof in de buis en wordt
deze „weker".
OsmOse (6a1.16c, druk, stoot), het verschijnsel, dat, als twee oplossingen door een doordring baar vlies gescheiden zijn, opgeloste
stoffen uit de sterkste oplossing zich naar
de zwakste begeven, en het water omgekeerd ; alleen het laatste geschiedt als het
vlies slechts voor water doordringbaar (zie
Semipermeabel) is; vgl. Osmotische druk.
Osmosologfe, de leer van de osmotische
druk; vgl. Cryoscopie.
Osmotaxis (-rc'ccq, regeling, ordening), de
invloed van de osmotische druk op de
beweging van planten en lagere diersoorten;
vgl. Chemotaxis.
Osmotherapie, 1. (Oak, geur), behandeling
door aanwending van geuren; 2. (6ai.65,
druk), behandeling door inspuiting met
hypertonische zoutoplossingen (S tejska I,
1922).
OsmOtische constante, het gelijk blijven van
de osmotische druk in alle vochten van
het Iichaam; syn. homoiosmie (H o be r).
Osmotische druk, de druk, die een stof uit
een oplossing door een permeabel (zie
aid.) vlies heen naar een slappere oplossing
drijft.
Osphresiologfe (Oacpplacc, reuk), de leer
van de reukzin.
Osphresiometrfe, = olfactometrie (zie aid.).
Osseine, de stof der beenderen (zonder de
minerale bestanddelen), die bij koken lijm
geeft.
Osseomucoide stof, de stof, die de uitlopers
der beencellen omgeeft.
Ossiculum (meerv. ossicul a), beentje.
Ossicu la a ti ditu s, gehoorbeentjes. O s= conchae sphenoisicu la Bertin

dales. Ossicula intercalaria, = ossa
intercalaria. 0. Silvi = processus lenticularis (linsvormig uitsteeksel van het
aambeeld). Ossicu la wormiana, = ossa
wormiana.
Ossificans (os en facia, maken), verbening
teweegbrengend, in verbening verkerend.
Ossificitie (os en fac i o, rnaken), beenvorming. 0. zone (VVI, grens, garde!, kring)
het grensgebied tussen het voltooide been
en het gebied, waar het zich ontwikkelende
been nog kraakbeenachtig is. 0. kern, 0.
p u n t, beenkern ; het punt, vanwaar de
verbening van kraakbeen uitgaat.
Osteal cachexia (E.), verval van krachten,
door ziekte der beenderen veroorzaakt =
ziekte van Barlow; zie Aanhangsel.
Ostealgfe (OaTeov, been; nyoc, pijn), pijn
in de beenderen; zie Dolores osteocopi.
ostitis.
Osteitis,
Osteoactisis (axouaLc, het gehoor), beengeleiding van het geluid door de schedelbeenderen naar het inwendige oor.
Osteoarthrftis (apapov, gewricht), gewrichts.
ontsteking, waarbij het been betrokken is.
Osteoarthrocace (vgl. Arthrocace), tuberculeuse osteoarthritis.
Osteoarthropathie (Fr.; 7C(i&oc, aandoening),
gelijktijdige aandoening van gewrichten en
beenderen; vgl. Arthropathie. 0. hype rtrophiante pneumique, gewrichts- en
beenziekte met overmatige groei; bij
long- (en hartziekten), vooral aan de vingers;
verwant met acromegalie (P. Mari e);
syn. 0. hypertrophiante hematique
(G erar d), acropachie (zie aid.).
Osteoarthrcisis, aandoening van been en
gewricht. 0. c e r v i ca I i s, exostosenvorming aan de unco-vertebrale gewrichten
(zie ald.), veranderingen aan de tussenwervelschijven, woekeringen aan de voorzijde der wervellichamen. Syn. Panarthrosis
deformans cervicalis.
Osteoarthrotomfe (ripw, snijden), uitsnijding van een stuk van een been, dat zich
binnen een gewricht bevindt.
Osteoblisten (AccaTdcvco, uitspruiten), de cellen, waaruit het beenweefsel ontstaat.
OsteoblastOma, = osteoma.
Osteocampsis (x&pc-ru, buigen), het rechtbuigen van kromme beenderen (L oren z);
vgl. Osteoclasie.
OsteocarcincSma, beenderkanker.
Osteochondritis, osteochondropathie,
(z6v8poc, kraakbeen), ontsteking van been
en kraakbeen. 0. deformans juvenilis
(Lat. misvormend, tot de jeugd behorend),
0. aan het boveneinde van het dijbeen,
waardoor de hals daarvan verdikt, en de kop
plat wordt; syn. ziekte van Pe rt h es. 0.
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d issecans (Lat., door snijden ontledend),
0., waarbij gedeelten van het gewrichtskraakbeen en de epiphysis los geraken. 0.
syphil it i ca, 0. bij pasgeboren kinderen
met aangeboren syphilis.
OsteochondrOlysis (Xignq, losmaking), afstoting van een uit been en kraakbeen bestaand stuk van het gewrichtsuiteinde van
een been; door ontsteking (0. dissecans)
of afsterving ten gevolge van verstopping
van bloedvaten.
OsteochondrOma s. osteoidochondrOma.
Vgl. Enchondroma, Osteoidoma.
Osteoclasie (AciaLc, breking), het opzettelijk breken van een misvormd of na beenbreuk slecht genezen been; vgl. Osteocampsis.
Osteoclist, 1. het instrument voor de osteoclasie; 2. reuzecellen, die de opsiorping van
been veroorzaken, waarmede de groei
steeds gepaard gaat; vgl. Myeloblasten,
lacunes van H ows h i p (zie Aanhangsel).
OsteoclastOma, gezwel van het been, gekenmerkt door een groot aantal osteoclasten.
Osteocrinium (xpccvLov, schedel), de benige
schedel.
Osteodentine (d e n s, gen. dentis, tand),
beenweefsel waarmede op hoge leeftijd de
tandholte gevuld wordt.
Osteodystrophie = ziekte van Reckli nghaus en, zie Aanhangsel.
Osteo-ectomie, wegbeiteling van een stuk
been (zie Resectie).
OsteofibrOma, gezwel met gemengde bouw,
ni. van been- en bindweefsel.
OsteofibromatOsis ctstica = ziekte van
Jaffe-Lichtenstein, zie Aanhangsel.
Osteogeen, 1. uit been ontstaan; 2. been
vormend.
Osteogenesis (yeveacq, wording), ontstaan
van het been. 0. impe He ct a (Lai., onvolmaakt), geringe afzetting van beenzelfstandigheid tijdens de ontwikkeling der
vrucht (G. Vroli k); door talrijke beenbreuken worden de ledematen hierbij
misvormd en verkort (vgl. Micromelie).
Syn. osteopsathyrosis foetalis, fragilitas ossium congenita, osteoporosis congenita.
Osteographie, beschrijving der beenderen;
zie Osteologie.
OsteoidOma, osteoied chondroma, vooral aan
het ondereinde van de dij bij jonge mensen
voorkomende.
Osteoied, beenachtig. Osteoide gezwelI e n, gezwellen, bevattende 0. w e efse I,
onverkalkt beenweefsel, hetzij tijdens de
normale ontwikkeling, hetzij bij rhachitis
of in gezwellen.
Osteologie, kennis van beenderen; zie Osteographie.

Osteopithia iteneraria

Osteolfte (XiSacq, oplossing), oplossing, verdwijning van beenweefsel.
Osteolttisch, osteolse veroorzakend, of
daarop betrekking hebbend.
Oste6ma, gezwel van beenweefsel; vgl. Osteophyton, Exostosis. Onderscheiden in O.
durum, hard, 0. eb6rneu m, ivoorhard
en 0. spongiOsum s. medullare,
sponsachtig of mergachtig beengezwel; het
laatste bevat merg in zijn holten. 0. d e nt a l e, gezwel aan een tand, uit dentine
(zie aid.) en cement bestaande; syn. odontoma.
Osteomalacie (iloaocxioc, weekheid), beenverweking; een ziekte, die door ontkalking
van de beenderen (zie Halisteresis) grote
verkrommingen van het beenderstelsel kan
teweegbrengen. 0. puerpe rale (vgl.
Puerperium), beenverweking in of in aansluiting met het kraambed.
Osteomalicisch, door osteomalacie veroorzaakt. 0. bekke n, bekken met de eigenaardige misvorming, die het gevoig is van
beenverweking.
Osteomyelalgie (clueA6c, merg ; nyoc, pijn),
pijn in het beenmerg; bij bloedarmoede,
enz.
Osteomyelitis, ontsteking van het beenmerg.
0. purulénta ac Ci t a, acute, etterige
ontsteking van het beenmerg; syn. 0.
diffUsa spontanea, panostitis (Wal.
deye r), periostitis maligna, typhus des os
(wegens de vaak voorkomende typheuse
(zie aid.) toestand der lijders). O. se r Os a
s. albumin ós a, 0. waarbij weiachtig of
doorschijnend siijmachtig vocht in piaats
van etter wordt gevormd; vgl. Conchiolineosteomyelitis.
6steon, een kanaal van Have r s (zie Aanhangsel) met omgevende beenlaag.
Osteopaath, iemand, die osteopathie (zie
aid.) uitoefent.
Osteopiedion, = lithopaedion.
Osteopithia condensans disseminata,
(co n d e n s o, verdichten) het voorkomen
van verspreide verdichte piekken op de
Röntg e n-p hoto der beenderen; verwant
met dyschondroplasie; syn. osteopoecilie
(rcotxfaoc, bont), ostitis condensans, marmerbeenziekte, zie Al ber s-S chOnberg,
Aanhangsel.
Osteopithia haemorrhigica infintum
(K o n i t z e r) (niaoc, ziekte), beenaandoening met huidbloedingen bij kinderen =
morbus Barlowi (zie aid.).
Osteopithia iteneriria (Lat. i t e r, weg),
barsten in de compacta van de beenderen
der onderste extremiteiten door overmatige
inspanning zoais op miiitaire marsen (Eng.
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so Idle r s f r a c t u r e). Syn. Periostitis ab
exercitione.
Osteopathic, een vorm van kwakzalverij in
Amerika.
Osteoperiostitis, ontsteking van het been en
het beenvlies.
OsteopetrOsis (pet r a, hardsteen), marmerbeenziekte; verdikking der compacta van
verschillende beenderen, gepaard gaande
met brosheid en met veranderingen in het
bloed; vermoedelijk gevolg van endocrine
stoornissen.
Osteophigen (cpocydv, eten), = osteoclasten
(zie aid.).
Osteophiebitis (cpX4, gen. cAc36c, ader),
ontsteking van de aderen in de diplod (zie
aid.) van de schedel.
Osteephyton (cplys6v, gewas), de in 't begin
zachte jonge beenmassa, die zich bij ontstekingen, ten gevoige van de prikkeling
van het beenvlies, op een been kan vormen.
0. puerperal e, platte aangroeisels aan de
binnenviakte van het schedeldak bij zwangere
vrouwen.
Osteoplasten, = osteoblasten.
Osteopiastiek (nXacraxil, vormkunst), aanvulling van ontbrekende gedeelten van het
gebeente door levenloze (ivoren) of levende
stukken been; ook het doen vastgroeien
van kieine beenderen of stukken been op
een beenstomp (Osteoplastische amp u tat i e). Een resectie, waarbij de beide
zaagvlakken tegen elkander worden gevoegd
om aaneen te groeien, heet Ost eopl astische resectie.
Osteopoecilie, Osteopoikilie, zie Osteopathia.
OsteoporOse (n6poc, opening), het verdwijnen van de harde beenzeifstandigheid, waardoor de rcOpoc, de mergholte, wijder wordt;
gevolg van ontsteking (ostitis rareficans),
ouderdom of te veelvuldige purgatie.
OsteopsathrOsis (44c,aup66), vermorzelen),
abnormale breekbaarheid der beenderen;
zonder bekende oorzaak, aangeboren (gepaard met hardhorendheid en biauwe
sclerae) of later verkregen (i diop at hische
0.) of gevolg van rhachitis, seniele osteoporose of osteomalacie. Syn. ziekte van Lo bstei n, zie Aanhangsel. Vgl. ook Ed d owes,
Aanhangsel.
OsteosarcOma, sarcoma van een been, of
sarcoma, waarin ook beenweefsel voorkomt.
OsteosclerOse (axXv6c, hard), verharding
van been; vgl. Ostitis ossificans; syn. eburneatio.
OsteOsis ebtirnicans monomelica (e b u r,
ivoor; tiOvoc, enig; libtoc, lid), plaatselijke
verhardingen (vgl. Eburneatio) met zwel-
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ling van de compacta (zie ald.) van de beenderen van een der ledematen (P utti,
1927); = melorrheostosis.
OsteosteatOma (cniccp, gen. aTiovroq, vet),
vettig ontaard osteosarcoma.
OsteosOthesis (aUvOscyc.c, bijeenbrengen),
operatieve aaneenhechting van beenderen
(Ca I ve) b.v. van wervels bij spondylitis
(spondylodesis, De Mol van Otterl o o), of van de stukken ener gebroken
dijbeenhals, of ook de operatie van Albee,
zie Aanhangsel.
Osteotibes infintum (vgl. Ta b es), beentering der kinderen = morbus Barlowi.
Osteotomie ecitivo.), snijden), uitsnijding of
wegbeiteling van stukken been. Osteotoo m, een hiertoe dienend instrument.
OsteotOrnia subtrochanterica, bij
pseudarthrose in de dijbeenhals doorzaging
van het dijbeen onder de trochanter met
buitenwaarts buiging van het centrale stuk;
0. pertrochanterica, doorzaging door
de trochanter met verschuiving van het
periphere stuk naar binnen.
Ostitis, beenontsteking. 0. con d é nsans,
zie Osteopathia.O.d efOr mans s.fi brOsa,
pijnlijke ontsteking der pijpbeenderen of
der schedeibeenderen, waarbij deze verdikt, doch minder stevig worden; syn.
Pag et's disease of the bones. Men onderscheidt 0. fibrOsa generalisita (verspreid) en 0. f. I o ca liska (plaatselijk);
de laatste is goedaardig. 0. fung Osa
(fungus, zwam) s. carnOsa (caro, gen.
car n is, vlees) s. rareficans (zeldzaam,
dus ijier makend) s. g ran u I Osa interna
inwendig granulatie, wild vlees vormend),
beeneter; voortgaande verwoestende ontsteking, welke de (normale) verwijding
der mergholten verhaast, en waarbij de
granulaties op het beenmerg zich door het
vlees heenwerken en als viezige aangroeisels
op de oppervlakte te voorschijn komen. 0.
malacissans (malacisso, van v.aXotxf4co,
verweken) s. rareficans (rar us, zeldzaam; facio maken), ontsteking, waarbij de
kalkzouten worden opgeslorpt en het beenmerg toeneemt ten koste van het been;
verwekende beenontsteking; zie Osteomalacie, Osteoporose. 0. oss ifi can s of
osteoplastica (n9acrrcx6q, vormend),
beenvormende beenontsteking, met vorming van nieuw beenweefsel; syn. osteoscierose.
6stium (Lat.), monding. 0. arteriOsu m,
slagaderlijke opening (van het hart), ni. de
openingen van de kamers, die in de aorta
en de longslagader overgaan. 0. at r i ove n t ri cu lire, opening van de boezems
naar de kamers. 0. p ha ry ng e u m, 0.
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tympinicum tubae auditivae, de
opening van de gehoorbuis (tuba Eustachii)
naar de keel- en naar de trommelholte. 0.
uteri, baarmoedermond, de openingen
van het kanaal door de portio vaginalis
van de baarmoeder, naar de baarmoederholte, en naar de schede (0 s t i u m I n t e rnum en externum). 0. venosum,
aderlijke opening van het hart = ostium
atrio-ventriculare.
Ostreismus, vergiftiging met oesters.
6tagra, Otalgie (ok, gen. drr6c, oor;
aypoc, kiem; 01/4y(4, pijn), oorpijn.
OtaphOon (verbasterd woord; misschien
beter othaptron, van Irmo, aanhechten),
oorklem; toestelletje om het oor naar voren
te dringen, opdat het de geluidgolven beter
zal kunnen opvangen.
OthaematOma (octt.toc, gen. attic:a-0c, bloed),
bloedgezwel aan het oor, bij boksers, enz.;
ook bij krankzinnigen, vermoedelijk veelal
door mishandeling.
°Cater (torcp6c, arts), oorarts.
Otiatrie (tccrpefacc, geneeskunst), oorheelkunde.
Oticodinfe, oticodinOse (Fr., van oi5q en
8i:voc, duizeling), oorduizeling, ziekte van
Meniere (zie aid.).
Oticus, tot het oor behorend. Gang lion
ot i c u m, zenuwknoop van het oor.
Otitis, ontsteking van het gehoororgaan. 0.
externs, ontsteking van de huid van het
uitwendige gehoororgaan (de gehoorbuis)
en het trommelvlies. O. i nter n a s. media,
ontsteking van het middenoor (trommelholte en buis van Eustachius).0.intima
s. la by r int h i ca, binnenste oorontsteking,
ontsteking van de delen, die binnenwaarts
van de trommelholte liggen.
Otoblennorrhaea, oorettering, oorvloed.
OtocOnia (x6w5, stof), witte, geleiachtige
stof op de haarcellen van het binnenoor,
waarin zich tairijke otolieten bevinden.
Otoctste, hoorbiaasje, de eenvoudigste vorm
van het gehoororgaan bij lagere dieren.
Otodinfe, = oticodinie.
Otogeen, van het oor of van een oorziekte
afkomstig.
Otolieten (XED.oc, steen), oorsteentjes; zeer
fijne kalkvormsels, die door middel van
het otolietenvlies op de maculae acusticae
van het labyrint bevestigd zijn; syn. statolieten (met het oog op hun betekenis voor
het evenwichtszintuig).
Otologfe, oorheeikunde.
Otolciog, oorarts.
OtomycOse (l/.6x-41q, schimmei), schimmelziekte van het trommelvlies en de uitwendige gehoorgang, verwekt door mucor corymbifer of rhizopodiformis.
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OtophOon ((poSv7), geluid), hoorbuis.
Otopfesis (nEecrtc, drukking), gehoorstoornis door te hoge vochtspanning in het
labyrint of te hoge luchtspanning op het
trommelvlies bij afsiuiting van de buis van
Eustachius.
Otoplastiek (7rXoccrnxi), vormkunst), aanvulling van ontbrekende gedeelten van de
oorscheip door huid van andere plaatsen
van het lichaam.
OtopyorrhOea (vgl. Pyorrhoea), etterige
oorvloed.
Otorrhagfe, bloeding uit het oor.
OtorrhOea, oorvloed.
Otosclercise (crxkilpcoatc, verharding), vaak
familiaire slepende, droge ontsteking van
de trommelholte, waardoor het slijmvlies
droog en stijf wordt en de gehoorbeentjes
onderling minder beweeglijk worden, met,
als gevolg, toenemende doofheid.
Otoscoop (6xon6w, bezien, onderzoeken)
1. oorspiegel; 2. buis met twee aanzetstukken (een voor het oor van de arts en
een voor dat van de zieke), waarmede het
oor geausculteerd wordt.
Ottawaziekte (Ottawa, stad in Canada),
in Canada inheemse vorm van syphilis.
Ourles (Fr.), = oreillons, bof.
Out-bow-foot (Eng., naar buiten gebogen
voet), = pes valgus (zie aid.).
Out-knee (Eng. knie naar buiten), sabeibeen,
hoepelbeen, o-been.
Ovaal (o v u m, ei), eirond ; bijv. fenestra
ovalis.
Ovalaire (Fr.) snede, snede in de vorm van
een ovaal.
OvaloOten, ovate rode bioedlichaampjes.
OvalocytOse (x6Toc, cel), de soms erfelijke
eigenaardigheid, dat een deel der rode
bioedlichaampjes ovaal van vorm zijn (H ijmans van den Bergh).
Ovariaal, betrekking hebbende op de eierstok. 0. p u n t, het punt, van waar uit men
bij ovarie (zie aid.) krampen kan teweegbrengen of doen ophouden. Ova ria le
tuba (vgl. Tuba uterina), de gang, die gevormd wordt als een ovariumcyste samensmelt met de tuba uterina, zodat beider
holten ineenlopen. 0 var i al e z wang e rsc h a p, ontwikkeling van het bevruchte
ei in de eierstok; vgl. Extrauterine zwangerschap.
Ovarialgfe (ovari u m, eierstok; 01/4),(4,
pijn).
Ovarfe (Fr., Char cot), zenuwpijnen in de
streek van de eierstok; soms hysterisch
verschijnsel, waarbij druk op het pijnlijke
punt hysterische krampen kan onderdrukken
of doen ontstaan; vgl. Hysterogeen.
Ovariocele (Icip1/47i, breuk), breuk, die een
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eierstok bevat. 0. vag inalis, instulping
van de achterwand der schede door een
vergrote eierstok, zodanig, dat deze wand
uitzakt.
Ovariocentese (x6v-rtiarc, steek), punctie
van een ovariumcyste.
Ovariocyten, de stromacellen van het ovarium (F r e u d).
Ovarioepilepsie, epilepsie (zie aid.), reflectorisch verwekt, ten tijde van de maandstonden, door ziekte der eierstokken.
Ovariomanie (tiavErx, razernij), krankzinnigheid ten gevoige van aandoening der eierstokken.
Ovariotomie (76p.vco, snijden), operatieve
verwijdering van een eierstok.
Ovaristen, = ovisten.
Ovaritis, = oOphoritis.
Ovarium (Nieuw-Lat., van o v u m, ei), eierstok. 0. cyst e, gezwel van een eierstok,
uit een of meer cysten bestaande. 0. klier
(interstitiele, Boui n), eigenaardige epitheloide cellen in het interstitidle weefsel
van de eierstok, die voortkomen uit de
cellen van de theca interna folliculi, het
bindweefselachtig omhuisel der folliculi
van De G raaf; naar men meent, heeft zij
een inwendige afscheiding, die van invioed
is op de geslachtelijke verrichtingen en de
bijkomstige gesiachtskenmerken.
Ovicelle (Fr.), = folliculus van De Graaf.
Oviduct (d u ct u s, gang), eiieider; syn. tuba
uterina.
Ovinatie (o v i s, schaap), enting met lymphe
uit schaapspokken; vgl. Vaccinatie.
Ovine, de bij schapen voorkomende pokken
en de daaraan ontieende lymphe; vgl.
Vaccine.
Ovisac (Fr.), = oviceile.
Ovisten, aanhangers van de leer, dat zich in
het ei de kiemen van alle latere organen
en alle afstammeiingen bevinden; syn.
ovaristen; vgl. Animalculisten.
Ovocentrum, het vrouwelijke „centrale
lichaampje" (zie aid.) nabij de eikern.
Ovocyten (Bo v e ri), moedercellen van het
ei, bij de ontwikkeling voorafgaande aan
de eigenlijke eicellen.
Ovoneogenese, veronderstelde vorming van
eicellen in het ovarium na de geboorte.
Ovulatio (Lat.), de uitstoting van het ei uit
de rijpe follikel; bij de mens ongeveer Bens
in de vier weken; vgl. Menstruatie.
Ovulisten (0 vulu m, eitje), zij, die de mening
zijn toegedaan, dat de vrucht ontstaat uit
het eitje.
45vulum (Lat., meerv. o v u I a), eitje. O v u la
N a b ot h i, eieren van N a bot h (zie Aanhangsel), biaasjes die aan de hats der baar-
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moeder te voorschijn komen en uit verwijde
slijmklieren bestaan.
0 /W emulsie, een emulsie met water als
buitenste (= continue) phase, en als binnenste (= disperse) phase olie of een andere
vetachtige stof. Vgl. W/O emulsie.
Oxaiaat (g 6q, scherp, zuur; cag, zout),
zuringzuur zout. 0. plasm a, bloedplasma,
waaraan men alkali-oxalaten heeft toegevoegd om de stolling te verhinderen.
0. st e en, nier- of blaassteen, die uit zuringzure kalk bestaat.
Oxalaemfe, ophoping van oxaal-(zuring-)
zuur in het bloed.
Oxalismus, vergiftiging met zuringzuur of
zouten hiervan.
Oxalurie, verhoging van het gehalte aan
zuringzuur of zuringzure kalk in de urine.
Oxford-eenheid (zo genoemd naar de Oxford'se onderzoekers Florey en H e at I e y)
de hoeveelheid penicilline, opgelost in 50 c.m.3
bouillon, die nog juist de groei verhindert
van een bepaalde stam van staphylococcus
au reus.
Oxyaesthesie (g 6g, scherp, zuur; ceicrOliar,c,
gevoel), overgevoeligheid.
Oxycephalie (xecpc0■11 , hoofd), scherphoofdigheid; spitse schedel ten gevolge van te
vroege vergroeiing der lambda-, pijl- en
kroonnaden (V irchow).
Oxydise, ferment, dat oxygenium, zuurstof,
overbrengt. 0. r e act i e, cellen, die granula
van Ehrlich, bevatten, zoals leucocyten
en myelocyten, worden blauw gekleurd
bij behandeling met a-naphthol en dimethyl-p-phenyldiamine (W. H. Schultze).
OxyekOia (gm)1xoEcc, een fijn gehoor), te
grote scherpte van het gehoor; vgl. Hyperacusis.
Oxygar, agar-agar, gedrenkt met waterstofsuperoxyde.
Oxygenisen, eiwitachtige oxydasen, die de
moleculaire zuurstof opnemen onder vorming van peroxyde en dan overbrengen
op andere stoffen.
Oxyhaemoglobine, zuurstof-verbinding van
de bloedkleurstof.
Oxykinesie (xLv-riaLc, beweging), pijnlijkheid
bij bewegingen.
Oxy6pia (64, het gezicht), buitengewone
scherpte van het gezicht.
Oxypathie (rcc'cO.oc„ aandoening), zuurvergiftiging ; het onvermogen om zuren, die niet
voor oxydatie vatbaar zijn, uit het lichaam
of te scheiden, zonder dat de vaste alcalien
in het lichaam daardoor worden aangetast.
Oxyphille (cpEXoc, beminnend), zuurverwantschap; de eigenschap van sommige granula
der leucocyten, om zure kleurstoffen in zich
op te nemen; vgl. Baso- en Neutrophilie.
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Oziena goava), stinkneus; iedere ziekte,
waarbij de afscheiding van de neus stinkt.
0. simplex, eenvoudige ozaena, door
rotting van de afscheiding bij rhinitis
chronica atrophica foetida. 0. syphil itica, tuberculcisa, scrofulOsa, door
zweren van syphilitische, tuberculeuse,
scrofuleuse aard veroorzaakt. 0. lary ng ot rach eal is, = scleroma laryngis (zie
aid.).
Ozetbaden (S a raso h n), mousserende zuurstofbaden, waarin de zuurstofbelletjes worden ontwikkeld door aan het bad toe te
voegen natriumperboraat, en, als catalysator, mangaanboraat of colloidaal mangaandioxyde.

OxyphOnia (cpcovil , stem), scherpe kiank der
stem.
OxytOcicum, nl. remedium (g1Sc, snel;
-r6xoq, baring), middel om de weeen te bevorderen. Beter: ocytocicum, van 6x6q, snel.
Oxytocine, een hormoon uit de achterkwab
van de hypophysis cerebri, dat werkt als
oxytocicum. Vgl. Vasopressine.
OxytrOop noemt men de reactie van levende
cellen op de prikkel van de zuurstof (oxygenium).
Oxytiris vermicularis (*dc, staart), priemstaart, aarsmade, waarvan het wijfje een
spits toelopende staart heeft. De zoOlogen
noemen de menselijke aarsmade tegenwoordig EnterObius vermicularis.

P
Paardepootkatheter, een licht gebogen
glazen staafje met aan het einde een verdikking, die doet denken aan een paardenhoef;
wordt gebruikt als catheter a demeure na
gynaecologische operaties.
P.A.B. of P.A.B.A., afkorting voor paraaminobenzodzuur.
Pachy-acrie (ncxx6q, dik; aixpoq, hoog, naar
buiten stekend), grote verdikking der
vingerkootjes, gelijk bij acromegalie (zie
aid.); ook syn. hiervoor. (V. Recklinghausen).
PachyblepharOsis (pAipapov, oogiid), verdikking ci van de randen der oogleden, doordat
deze chronisch ontstoken zijn; vgl. Tylosis
ciliaris.
Pachycephalfe (xecpcckh, hoofd), misvorming
van de schedel door te vroegtijdige vergroeiing van de Iambdanaad, zodat de schedel
kort en dik wordt.
Pachydermatocele, vgl. Dermatolysis, Elephantiasis mollis.
Pachydermia (8epti.oc, huid), dikhuidigheid;
vgl. Elephantiasis Arabum.
Pachydermia der rode bioediichaampjes,
verdikking van de wanden der rode bloedlichaampjes.
Pachydermia laryngis (Virchow,1887),dikhuidigheid van het strottenhoofd; woekering van het bindweefsel in, en vermeerdering en verhoorning van het epithelium,
dat het strottenhoofd van binnen bekleedt,
hetzij op kieine, omschreven plekken (P.
verrucOsa; verruca, wrat), of meer
verspreid, P. d i ff C, s a.
Pachymeningftis (1./..7pn.li, vlies), ontsteking
van het harde hersen- en ruggemergvlies,
al naar de uitwendige of inwendige lagen
daarvan zijn aangedaan, onderscheiden in:

P. e x t e r n a (s. periostitis int. cranii s.
endocraniitis) en P. i n t e r n a, waarvan
de bloedige ontsteking, P. i n t. h a e m o rrhigic a, een bijzondere vorm is. P. i n t.
hypertrOphica s. proliferans (proles, kroost; fe ro dragen) spinalis is een
woekering van bindweefsel op de binnenzijde van het harde ruggemergviies; komt
zij in het halsgedeelte voor, dan heet dit
P. cervicalis hypertrOphica (Charcot en Joffroy).
Pachymeninx, het harde hersenvlies; syn.
dura mater.
Pachyonychia (OvuL nagel), ziekelijke verdikking der nagels.
Pachypieuritis, verdikking der pleura door
chronische ontsteking.
Pachysalpingftis, zie Salpingitis chronica
parenchymatosa.
Pachysomfe (ajwc, lichaam), zwaarlijvigheid ;
ziekelijke vermeerdering in dikte van de
weke delen, vooral bij acromegalie.
Pachyvaginftis cystica (vag i n a, schede;
juister gevormd zou zijn pachy co I p it is),
zie Colpohyperplasia cystica.
Paedarthrocace (mac, gen. Trac86c, kind),
gewrichtstubercuiose bij kinderen; vgl.
Arthrocace.
Paedatrophie (vgl. Atrophic), lichaamsverval
van kinderen; vgl. Decompositio, Tabes
mesaraica infantum.
Paederastfe, (ipoca-rhq, minnaar), tegennatuurlijke geslachtelijke omgang tussen mannen;
de persoon, die de handeling verricht, heet
actieve paederast; degeen aan wie zij bedreven wordt, passieve paederast.
Paediater (UT*, arts), kinderarts.
Paediatrfe (Eoc-cpeLoc, geneeskunst), kindergeneeskunde.
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Paedicitio, knapenschennis = paederastie.
P. mulieru m, tegennatuurlijke bijslaap
(in anum) bij vrouwen.
Paedologie (A6yoq, leer), de kennis van het
kind, in het bijzonder de psychologische en
geneeskundige feiten betreffend, die betrekking hebben op de opvoeding.
Paedophilia erotica (cpC.Xoc, vriend; ipayrtx6c,
verliefd), ziekelijke liefde tot kinderen;
niet altijd van sexuele aard en niet altijd op
het eigen geslacht gericht (V. Krafft
Ebing).
P.A. factor, haemopatische factor of antiperniciosa-factor, zie ald.
Pagetoid, gelijkend op de ziekte van Paget
(zie Aanhangsel), Syn. Epithelioma pagetoides.
-pages (Trintvullts, verbinden), uitgang van
benamingen voor misgeboorten, die uit
twee aaneengegroeide vruchten bestaan.
Painter's colic (Eng.), schilderskoliek, loodkoliek; zie Colica saturnina.
Palieocerebellum (nocAou,6q, oud), het phylogenetisch oudste deel der kleine hersenen,
voornl. bestaande uit het middelste deel
ervan ; vgl. Neocerebellum (E d i n g e r, 1910).
Palieostriatum, het phylogenetisch oudste
gedeelte van het corpus striatum (zie ald.)
Syn. Globus pallidus. Vgl. Neostriatum.
Palatinaal, wat van of ten opzichte van de
bovenste snijtanden gericht is naar het
palatum, gehemelte.
Palatinus (vgl. Palatu m), tot het gehemelte behorend.
Palatodynie (p a I a t u m, gehemelte; 126v7],
pijn), pijn in de rechter of linker helft van
het harde gehemelte bij trigeminusneuralgie.
Palito-glOssus, = glosso-palatinus.
Palito-phatingeus, = pharyngo-palatinus.
Palatoplastiek, operatief herstel van een gespleten gehemelte; juister gevormd is
uranoplastiek (zie ald.).
PalatOschisis, splijting van het gehemelte;
juister uranoschisis.
Palito-staphylinus (sc. musculus), = musculus uvulae.
Palatum (Lat.), gehemelte. P. durum,
het harde gehemelte. P. moll e, het zachte
gehemelte; syn. velum palatinum. P. f iss u m (Lat.), gespleten gehemelte.
Palikinese (nOcAtv, opnieuw; xEwicrtc, beweging), verschijnsel bij sommige lijders
(vooral met verlamming aan de linkerzijde), dat zij sommige bewegingen of
woorden (zie Palilalie), vele malen herhalen
(E. Schulmann).
Palilalie (XdOol, gebabbel), het onwillekeurig
herhalen, tot vele malen toe, van gesproken
woorden (vgl. Echolalie, het herhalen van
door anderen gesproken woorden),

Palpitie

Palindromic rheumatism (Eng., ncaLv,
terug, 8p6v.oc, loop), verschijnselen gelijkend
op acute gewrichtsrheumatiek, maar spoorloos weer verdwijnend.
PalindrOmisch, terugkerend, recidiverend,
zie Recidief. In het bijonder vele malen
snel na elkander terugkerend; evenwel
soms ook juist niet terugkerend.
Palingenese (rcd0av, opnieuw; yiveatiq, wording), de gedeeltelijke herhaling van de
phylogenese (zie aid.) bij de ontogenese
(zie ald.); biogenetische grondwet van
Haeckel.
Palipest, vroegere benaming van de longpest.
Palissadenworm, = eustrongylus, dioctophyme.
Pallaesthesie (ncicXX6), slingeren, trillen,
°t:G. 07mq, gewaarwording), trillingsgevoel;
het zogenaamde beengevoel bij het trillen
van een op het voorhoofd geplaatste stemvork.
Pallanaesthesie (civataNcribcc, ongevoeiigheid)
veriies van de pallaesthesie.
Palliativa (nl. remedia; palli at ivus bemantelend, omhullend, van pelliu m, mantel), verzachtende middelen, die een of
ander hinderlijk ziekteverschijnsel doen
verdwijnen, doch niet de ziekte genezen.
Pallidostriair stelsel, = extrapyramidaal
stelsel, zie ald.
Hindus, bleek.
Pallium (Lat., mantel), de mantel der hersenen, nl. het grootste gedeelte van de
hemispheren (zie aid.) der grote hersenen.
Pallor (Lat.), bleekheid. P. eximius (Lat.,
zeer groot), hoge graad van bleekheid,
„krijtwitte gelaatskleur". P. virginum
(Lat., der maagden), bleekheid, chiorose.
Palma manus (Lat.), handpalm; syn. vola
manus.
Palmiris, op de handpalm betrekking hebbende.
Palmo-plantair verschijnsel, gele kleuring,
gevolgd door schilfering, van de handpalmen
en voetzolen bij zekere ziekten, die met
koorts gepaard gaan, zoals typhus, tuberculose, gewrichtsrheumatismus (F i I i p p ow i cz).
Palmoscopfe (Trcay.6c, polsslag ; axoneco,
beschouwen), auscultatie van de poss.
Palmospasmus(nakc6c, schudding ; anocall6c,
kramp), schudkramp, sterke, stootsgewijze
spiertrekkingen; E I e ct rische P. is een
ziekelijk gewijzigde electrische reactie,
bestaande in verlengde cionische (zie aid.)
spiertrekking.
Palpitie (p a l pat i o, zachte bekiopping en
streling), betasting, als methode van geneeskundig onderzoek.
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Palpatie-percussie (dikwijls naar Duits voorbeeld palpatorische percussie genoemd),
percussie (zie aid.), waarbij de als plessimeter gebezigde vinger tevens de hoedanigheden der beklopte plekken met het tastgevoel waarneemt.
Palpebra (Lat.) ooglid; bijv. nw. palp ebrili s. P. terti a, derde ooglid (bij vogels);
syn. membrana nictitans; bij de mens rudimentair als plica semilunaris.
PilpebrotOmia (*Iwo, snijden), ooglidsnede.
Palpititio cordis, hartklopping ; syn. cardiopalmus, hyperkinesis cordis.
Palsy (Eng., samengetrokken uit paralysis),
verlamming. Shaking pals y, = paralysis
agitans.
Paludismus (p a I u s, moeras, gen. paludi s),
moeraskoorts; syn. malaria.
PampinifOrmis, wijnrankachtig; zie Plexus.
Panagglutinatie, agglutinatie van zowel
Rh-positieve als van Rh-negatieve cellen.
Panacea (7cocvcixeca, van niv, alles en ecx6c,
geneesmiddel), een middel, dat alles geneest.
Panalgie (nEiv, alles; aXyoc, pijn), pijn in
het gehele lichaam.
Panaritium (verbasterd van paronychia, zie
aid.), etterige ontsteking aan het nagellid
van een vinger. P. anilgicum (dc priv.
en nyog, pijn), ontsteking van het nagellid zonder pijn en voedingsstoornis bij syringomyelie (zie aid.); syn. ziekte van
Morvan. P. cutineum s. subungtlale,
„omloop", ettervorming onder de opperhuid om of onder het nageibed. P. s u bcutineu m, P. in het onderhuids celweefsel.
P. necrOticum s. periostale, etterige
beenviiesontsteking van een vingerlid, „fir,
gewooniijk eindigend met versterf van het
kootje. P. tendinósu m, peespanaritium,
ontsteking van de peesschede ten gevolge
van een P. van Hutchinson, zie Melanoma.
Panarteriftis (rviiv, alles), ontstekingachtige
verdikking van alle lagen der siagaderen,
bij syphilis.
Panarthrftis, ontsteking van alle gewrichten.
P. uric a, = arthritis urica.
PanarthrOsis defOrmans cervicilis, zie
Osteo-arthrosis.
Pancarditis (xccpaEoc, hart), ontsteking van
alle lagen van het hart, endo-, myo- en
pericardium.
Panchrestum (xpyrt6c, bruikbaar), = panacea.
Pancratiasten-oor (rmyxpocluccrciic, worstelaar en vuistvechter; rcryxpcic-ccov, worsteien vuistgevecht), het bloedgezwel aan het
oor (zie Othaematoma), dat soms bij krankzinnigen wordt gezien.
Pancritische verrekijker (Donders) (xp&-

Panhiemocitophthisis

-roc, kracht), verrekijker, die, door verschuiving van een lens, binnen zekere grenzen
alle mogelijke vergrotingen in onafgebroken
opeenvolging doet zien.
Pancreas (xp6occ, vlees), alvleesklier (die
schijnbaar geheel uit parenchym — zie
ald. — bestaat); syn. buikspeekselklier. P.
access6riu s, bij-alvleesklier; alvleesklierweefsel, dat buiten het pancreas ligt. P.
Ase II i, opeenhoping van lymphklieren bij
de wortel van het darmscheii. P. minus
(onzijdige vorm van m i n o r, kieiner), aangeboren aanhangsel aan de kop van het
pancreas (A h lfe Id). P. Wi ns I ow i, vgl.
Processus uncinatus.
Pancreas-achylie, zie Achylia pancreatica.
P.-a p o p l e x i e, bloeduitstorting in het
pancreas, die vaak plotselinge dood ten
gevolge heeft. P.-d i a bete s, de diabetes
(zie aid.) die ontstaat ais het pancreas is
weggenomen of door ziekte van het pancreas (V. tiering en Minkowski).
P.-diastase, het zetmeel ontledend ferment van het pancreas; syn. P.-p t y aI i n e. P. dram a, snel dodelijk verioop bij
acute p. necrose. P.-v etn e c rose (Balser),
afsterving ten gevolge van vertering van het
vetweefsel in de omgeving van het pancreas, doordat het vet-ontledend ferment
buiten de klier in de buikholte is geraakt.

Pancreatectomie, operatieve verwijdering
van het pancreas.
Pancreatico-duodenalis, tot het pancreas en
de twaaifvingerige darm behorend; zie
Arteria.
Pancreatine, -----= trypsine (zie aid.).
Pancreatite gauche (Fr., gauche, links), ontsteking van het lichaam en de staart van het
pancreas.
Pancreatitis, ontsteking van de alvleesklier.
Pandakplastiek, behandeling van de aangeboren heupiuxatie door verbetering van het
bovendeel van de heupkom door een piastiek
met bekkenbot. Zie ook Luifelplastiek.
Pandemfe (8.71v,oc, yolk), een over grote
gedeeiten der aarde verspreide epidemie.
Panencephalitis, ontsteking van de gehele
hersenen, zowel het merg ais de schors.
Pangenesis (yiveacc, ontstaan), hypothese
van Darwin, dat alle deien van het organisme bijdragen (pangene n) zouden leveren in de voortplantingscellen.
Panhaematopenfe van de milt, sterke vernietiging door de milt van rode zowel ais
witte bloedlichaampjes en bloedplaatjes.
Panhiemocitophthisis, anaemie, leucopenie, thrombopenie door myeloide insufficientie (onvoldoende werking van het
beenmerg).

PanhidrOsis

— 378 —

PanhidrOsis (iapk, zweet), aanhoudend zweten over het gehele lichaam.
Panidiosyncrasie (Kollarits), idiosyncrasie
(zie aid.) voor allerlei stollen; vgl. Polyidiosyncrasie.
Panimmuniteit (Ehrlich), onvatbaarheid
van muizen tegen alle gezwelsoorten, indien
zij tegen een gezwelsoort onvatbaar zijn
gemaakt (vgl. Immuniteit).
Panmixie (Weis m an n), algemene vermenging (vegtc, vermenging) van goede en
slechte overervingskiemen, waardoor het
verdwijnen en rudimentair worden van
organen wordt verklaard.
Panmyelopathie, zie Panmyelophthisis.
Panmyelophthisis (v.uak, merg), onherstelbare vermindering van alle functies der
bloedcelvornning in het beenmerg. Syn.
Anaemia plastica.
Panneuritis enclemica, = beriberi (zie aid.).
Panniculitis, onjuiste benaming voor de verdikking of verharding van de panniculus
adiposus op sommige piekken, bijv. onder
de borsten, bij onvoldoende werking der
schildklier. Zie F. P. Weber, Aanhangsel.
Panniculus adiposus (verkleinw. van p a nn us, doek; ad e ps, gen. ad i p is, vet), vetlaag onder de huid. P. carn Os u s, spieriaag
onder de huid der zoogdieren, waarvan
het piatysma myoides (zie aid.) bij de mens
een overblijfsel is.
Pinnus (Lat., dock, lap), oppervlakkige troebeling van het hoornvlies, doortrokken
met vertakte bloedvaatjes. (Tegenwoordig
spreken ook de chirurgen van pannus —
bloedvaatrijk beslag — op de darmen).
P. carnOsus s. sarcomatOsus (caro,
gen. carn is en crap, gen. csocpx6c, vices),
P. met vorming van granulaties (wild vices).
P. crass us (Lat. dik), P. met rijkelijke
vorming van nieuw weefsel. P. ecze m atOsus s. phlyctaenulOsus s. scroful6s us, s. herp et i c u s, P. ten gevoige van
keratitis eczematosa (zie aid.) bij scrofulose,
gepaard gaande met phiyctaenen of herpes
corneae (zie aid.). P. glau co m atOs us, P.
bij glaucoma. P. me lin e u s, vgl. Melasma.
P. regeneratiOnis s. reparativus,
vorming van bloedvaatjes in het hoornvlies
bij het herstel van zweertjes in het hoornvlies. P. t e n u i s (Lat., dun), P. met geringe
vorming van nieuw weefsel; vgl. P. c rass u s.
P. trachom at Os u s, P. bij trachoma.
Panoe, Maleise naam voor pityriasis versicoior.
Panophthalmie (Ocp,aocX1/.6q, oog), ontsteking
van nagenoeg het geheie oog, meestal
eindigend met doorbraak van de etter.
PanOptisch, = pantoptisch.
Panostitis (Ocniov, been), ontsteking van

Papilla

alle weefseis, die het been vormen (W a Ideyer).
Panotitis (oi35, gen. ei.)-r6c, oor), ontsteking
van het middenoor en het inwendige oor.
Panphagie (ncy.cpckyoc, alles etend), ziekeiijke
zucht om alle mogeiijke dingen to eten.
Panphlebitis (c0■64), gen. cpAcp6c, ader), ontsteking van alle lagen van de aderen.
Panphobie, zie Pantophobie.
Panplegie (70Aamo, door een slag veriammen), veriamming van het geheie lichaam.
Panserositis, chronische ontsteking van een
aantal serosae (zie Serosa) in geheel het
lichaam.
Pansinusitis, ontsteking van alle sinus (zie
aid.) van de schedel.
Pansphygmogriaf, toestel tot het registreren
van ademhaling, puntstoot en pots (B ron dg eest); vgl. Sphygmograaf.
PantocOom (xov.66), verplegen), toestel voor
het gemakkelijk vervoer van bediegerige
zieken (Bec k).
Pantophobie (cp6floc, vrees), ziekeiijke vrees
voor alle dingen en gebeurtenissen.
PantOptisch (r41,c, het zien), in alle delen
zichtbaar makend; benaming voor een wijze
van kleuring van weefseis, waarbij elk
weefselelement een bijzondere kleur vertoont; syn. panoptisch.
PantoscOop, = bifocale brit.
Pantosccipische glazen (axon6co, zien), =
bifocale brilleglazen, (zie aid.).
PantrOop (Tpercco, wenden), benaming voor
vergiften en smetstoffen, die g e e n bijzondere
affiniteit (zie aid.) bezitten voor enig weefsel.
Vgl, Neurotroop, Viscerotroop.
Panzerherz (D., pantserhart), zielPericarditis
calculosa.
Papaine, eiwit verterend ferment in het
melksap der vruchten van carica papaya
(Z. Amerika); syn. papayacine, papayine,
Papatici, zie Pappataci.
Papilla, meerv. papillae (Lat.), wrat, wratachtige verhevenheid, tepeltje. P. acilstica
basiliri s, het orgaan van Corti, dat op
dwarssnede een rondachtig buitje vormt
op de lamina basilaris. P. al b a, witte papilla
nervi optici (zie aid.) door atrophic van de
zenuw. Papillae circumvallatae (Lat.),
„omwalde" papillen ; paddenstoelvorm ige
papillen achter op de tong, die met een
groeve en een walietje omgeven zijn; syn.
papillae vallatae. Papillae cOnicae s.
clavatae, kegeivormige papillen op de
rugzijde van de tong. Papillae cOrii, de
bovenste, met wratachtige oneffenheden
bedekte laag van de lederhuid; syn. corpus
papillare. P. de n ta I is, de verhevenheid
van het tandviees tussen twee tanden.
Eng.: Interproximal papilla. P. d u o d é n i,
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verhevenheid van het slijmvlies van de
twaalfvingerige darm, waarin de uitgangsbuizen van de galblaas en de alvleesklier
uitmonden; syn. P. Santorini, P. Vateri.
Pap f I I ae fi I ifOr m es, draadvormige papillen vOOr op de tong. Papillae fo I iitae,
bladerige papillen; twee, uit blaadjes bestaande papillen achter aan de zijrand van
de tong. Papillae fungifOrnnes, zwamvormige papillen v6Or op de tong. P. g e n itales (Lipschutz 1923), erectiele papillen
aan de binnenzijde der labia minora bij sommige vrouwen in de leeftijd der geslachtsrijpheid. P. incisiv a, verhevenheid van het
slijmvlies in de middellijn van het harde
gehemelte, beantwoordend aan het foramen
incisivum. P. interdentili s, bindweefselpapil, die het spatium interdentale (zie ald.)
opvult. P. I ac r i m a I i s, traanpapil; kleine
verhevenheid op de randen der oogleden,
waarin zich de traanpunten bevinden. P.
mamm ae, borsttepel; syn. mamilla. P.
nervi Opt i c i, gezichtszenuwschijf; de
plaats, waar deze het netvlies binnentreedt,
wordt ten onrechte papilla genoemd, daar
hier geen verhevenheid is; vgl. biinde viek,
viek van Mari otte. P. Opti ca, = papilla
nervi optici. P. p a I at Ina, = P. incisiva. P.
p i I I, haarpapil, waarop het haar is Ingeplant. Pap i I I ae ren i I es, nierpapillen, de
verdikte punten der pyramides renales (zie
ald.), waarop de urinekanaaitjes in de
nierbekkens uitmonden. P. sa livalis s uperio r, bovenste speekselpapil, in het
slijmvlies van de wang, tegenover de tweede
bovenste kies; uitmonding van de uitlozingsbuis der oorspeekselklier. P. S a ntorin i, = P. duodeni. Papillae vallitae, = P. circumvallatae. P. Vateri, =
P. duodeni.
Papillair, op papillen betrekking hebbend.
Papillaire b u izen, ductus papillares
in de nierpapillen. Papillaire kanker,
huidkanker met wratachtige verhevenheden. P. lich aa m, = papillae corii; syn.
corpus papillare. Pa pillaire I ij n, =
mamillaire lijn. Papillaire spieren,
spieren met gespieten punten, die de klepvliezen tussen de kamers en de boezems
van het hart bewegen (zie Musculi papillares).
Papille etranglee (Fr., geworgd, verstikt), =
neuritis intraocularis (zie ald.), stuwingspapil.
Papillifer, (neutr. Papillife r u m), wordt
gezegd van gezwelien met bioemkoolachtige
vormsels.
Papillitis, ontsteking van de papilla nervi
optici.
PapillOma, gezwel, dat uitgaat van een
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epithelium, en zich in wrat- of bloemkoolachtige vorm boven de huid of het slijmvlies verheft. P. acuminatum (Lat.,
spits), zie Condyioma acuminatum. P.
a re o-e I e vat u m, zie Mycosis fungoides.
P. neuro pat hicu m, zie Naevus neuropathicus. P. venereu m, = P. acuminatum.
Papillomaculaire bundel, het deel van de
gezichtszenuw, waarvan de vezels naar
de macula lutea (zie ald.) gaan.
PapillomatOsis nigricans, zie Acanthosis
nigricans.
Papilloretinitis, ontsteking van het netvlies
en de gezichtszenuw; syn. neuroretinitis.
Papillotomie (van de P. Vateri), vgl. Choledochotomie.
Pappaticikoorts (It., pappare, vreten; tace re, zwijgen; pappataci-mug: mug, die
bijt, doch niet gonst), een in het zuidoosten
van Europa inheemse koorts, die ongeveer
drie dagen duurt en door de mug phlebotomus pappataci wordt overgebracht.
S.pula (Lat.), knobbeltje; verhevenheid op
de huid, ter grootte van een gerstekorrel
of linze.
Papuieus, uit papulae (zie aid.) bestaande
(van een uitslag).
Papulo-maculeus, papulo-vesiculeus, uit
papulae en vlekken, uit papulae en biaasjes
bestaande (van een uitsiag).
apulonecrOtische tuberculiden, tuberculiden (zie aid.) in de cutis of dieper in de huid
die in hun centrum verweken.
Papworth-stelsei (genoemd naar het Engeise
landgoed Papworth van Dr. Varrier
Jo n es), een vereniging van ziekenhuis,
sanatorium en modeldorp, om nog niet
genezen tuberculose-patienten to helpen
aan werkgelegenheid.
Papyriceus (7cfcrupoc), papierachtig, perkamentachtig; vgl. Fetus; zie ook Lamina
papyracea.
Para- (=pi., naast, bij), heeft als voorvoegsel
in geneeskundige uitdrukkingen de betekenis van 1. nabij, naast; 2. bovendien;
3. tegengesteld aan; 4. anders; 5. verkeerd;
6. beiderzijds.
Para-anaesthesie (ivocta0 . 7)ai,oc, gevoelloosheld), gevoelloosheid aan beide zijden.
Parairticulaire tuberculose, tuberculose in
de uiteinden van beenderen, die een gewricht vormen, voorafgaande aan tuberculose van het gewricht.
ParabiOse Noq, leven), vereniging van twee
levende dieren door middel ener operatic
(Sauerbruch).
Parablist (PAoca-rivco, uitspruiten), bijkiem;
een oorspronkelijk buiten het embryo gelegen kiem, waarvan de bindstoffen, het
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bloed, de vaat-endothelia afkomstig zijn
en die eerst later in het lichaam van het
embryo naar binnen groeit (H i s); vgl.
Archiblast.
Paraboulie (13ouV), wil), ziekelijke richting
van de wil; vgl. Aboulie.
Parabuccaal, (Lat., b u cc a, wang), naast de
wang. P. g ezwel le n, gezwelien van de
speekselklieren.
ParacanthOsis, vgl. Acanthosis.
Paracardiaal (xcxpata, hart), wat zich nevens
het hart bevindt; syn. Exocardiaal.
Paracaseine, een stof, waarin de caseine
verandert als de melk met leb behandeld
worth.
Paracentese (nocpaxivnlacc, het aanprikken,
het „steken" van de staar), het doorboren
van de wand ener met vioeistof gevulde
ruimte, in het bijzonder van het trommelvlies of van het hoornvlies.
Paracentrial, naast het midden gelegen; vgl.
Lobulus paracentralis.
Paracephalus, vgl. Acephalus.
Paracholie (zokil, gal), parapedesis (zie ald.)
van de gal; diffusie-icterus (E. Pi c k); vgl.
Acathectische icterus.
Parachordale kraakbeenderen, twee langwerpige kraakbeenderen ter zijde van het
voorste gedeelte der chorda bij het embryo;
een gedeelte van wat bestemd is de schedelbasis te worden.
ParachromatOsis, vgl. Chromatosis.
Paracolibacillen, een gewijzigde vorm van de
colibacillen, die melksuiker niet doen gisten
en geen indol vormen.
Paracolitis, ontsteking van de dikke darm,
gepaard met ontsteking van het aangrenzende darmscheil.
ParacOlpion (x6X7coq, schede), het bindweefsel, dat de schede omgeeft.
Paracolpitis, ontsteking van het paracolpion.
P. phlegmonOsa dissecans (disseco,
in stukken snijden), etterige ontsteking
rondom de schede, ten gevolge waarvan
de schede met het slijmvlies der portio
vaginalis (zie aid.) wordt uitgestoten.
Paraceusis (dcxo6co, horen), onjuiste opneming van gehoorprikkels. P. dupli cat a
(d u p 1 i co, verdubbelen), vgl. Diplacousis.
P. loci (I o c u s, plaats), verlies van het
oordeel over de richting uit Welke het
geluid komt. P. Willisi i, het beter horen
te midden van groot geraas (T h. Willi s,
1672). P. dysharmOnica (cip tlovta, juiste
verhouding), het waarnemen van sommige
tonen op een onjuiste toonhoogte.
Paracyesis (xtimaK, zwangerschap), zwangerschap buiten de baarmoeder, extrauterine
zwangerschap.
Paracystitis (x6a-nc, blaas), ontsteking van
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het celweefsel in de omgeving van de blaas.
Paradenitis (aip, klier), ontsteking van het
bindweefsel in de omgeving van een klier.
Paradentaal, in de omgeving der tanden.
Paradentium, minder juiste naam voor
Parodontium (zie aid.).
ParadentOsis (d e n s, tand), chronische aandoening in de omgeving der tanden, waarbij
het periodontium (zie ald.) verdwijnt, zodat
zakjes rondom de hats van de tand ontstaan,
Welke hierdoor los gaat staan; de zakjes
gaan etteren (p y o r r h o e a, zie aid.). Juister
isdenaam Parodontose.
Paradidymis (82toc, zaadbal), lichaampje
in het bindweefsel van de zaadstreng;
overblijfsel van de oernier, overeenkomstig
het paroaphoron der vrouw; syn. orgaan
van Giraldês; vgl. Paradpididymis.
Paradcisis (nacpcicacoatc, doorgeving, overreiking), schijnbaar geerfde, maar door voorbeeld of andere invloed verworven eigenschappen (Starcke, 1935).
Paradox (ncepci8oEoq), in strijd met wat
men zou menen, van naps, naast en 86Ecc,
mening. P. van Neisser-Wechsberg,
zie Prozone-effect. Paradoxe contra ctuur (C. West p h a I), de tonische samentrekking van de m. tibialis anterior, die
men kan verwekken, als men deze spier
plotseling ontspant door de voet omlaag
te buigen. Paradoxe diarrhoea, buikloop die het gevolg is van verstopping en
van prikkeling van de darm door zijn inhoud.
Paradoxe embolie (Zahn), verstopping
van lichaamsslagaderen met stolsels uit de
aderen of het rechter hart, zonder dat de
stolsels eerst door de longen gaan; gevolg
van het bestaan van openingen in de tussenschotten van het hart. Pa r a d o x e l i c h tr e a ct i e, verwijding van de pupil bij het
invalien van licht. Paradoxe po Is, zie
Pulsus paradoxus. Paradoxe spiertrekking (Du Bois Reymond), het verschijnsel dat, als men bij een kikvors een der
beide takken van de n. ischiadicus prikkelt,
zich ook de spieren samentrekken, die door
de andere tak worden geInnerveerd. Pa r adoxe middenrifbeweging, het omhooggaan van het middenrif bij de inademing
en het omlaag gaan bij de uitademing, aan
de zijde, waar zich een pyo- of seropneumothorax bevindt.
ParadOxia sexuilis, geslachtelijke prikkeling
bij kinderen of oude lieden.
Paraepididymis, overblijfsel van de oernier
bij de man; kluwen van blinde klierbuizen
tussen de kop van de bijbal en de ductus
deferens; syn. orgaan van Giraldes, corps
innomine.
Paraesthesia (cgallarac, gewaarwording), ver-
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keerde, onjuiste gevoelsgewaarwordingen,
die door inwendige prikkels ontstaan; bijv.
het gevoel of mieren over de huid lopen
e.d. P. olfactOria (olfactorius, ruikend), vgl. Cacosmia subjectiva.
Paraffine-schurft, huiduitslag bij arbeiders
in paraffinefabrieken. P.-k an ke r, vgl. Carcinoma asbolicum. P.-p lastiek (rcAoca-crexil,
vormkunst) of -p rot hese (zie aid.), het
aanvullen van ontbrekende gedeelten, bijv.
van de neus, door inspuiting van paraffine
met een smeltpunt van 40° C. onder de huid.
Paraffincima, kieine gezwellen, ontstaan door
woekering van bindweefsel in de omgeving
ener paraffineprothese, doordat deeitjes
paraffine daarheen zijn geraakt en het
weefsel hebben geprikkeid, als de paraffine
niet geheel zuiver was.
Paragammacismus, spraakgebrek, waarbij
de g (yecv+ta) en andere keelietters worden
vervangen door tandietters, bijv. t en d in
piaats van k en g; vgl. Gammacismus.
Paraginglia (K o h n), kleine ophopingen
van chromaffine stof (zie aid.) in het gebied van de n. sympathicus; vgl. Ganglion.
Paraganglion (inter-) caroticum,
coccSrg eu m, in de nabijheid van de art.
carotis (carotisklier), en van het stuitbeen;
syn. glomus caroticum, coccygeum. Paraganglion suprarenile, mergstof der
bijnieren.
ParagangliOrna, gezwel, dat van de paraganglia uitgaat. Syn. PhaeochromocytOma.
Parageusfe (yeilatc, smaak), verkeerde, onjuiste smaakgewaarwording.
Paragglutinatie, aggiutinatie van bacterien
door een serum van mens of dier, dat
niet met dezeifde bacteriesoort is ingespoten (resp. niet heeft geieden aan de
ziekte, door deze bacterie veroorzaakt),
maar met een ander virus (bijv. vlektyphusserum en proteusbacil). M e d e-agglutinatie
is aggiutinatie van ve rw ante bacterien
door een serum dat een bepaaide bacterie
aggiutineert; zie ook Castellani in het
Aanhangsei.
Paraglobulfne (K u h n e), = serumglobuline
(zie aid.).
Parignathus (yvcfc,9.oq, kaak), dubbelmonster,
waarbij de „parasiet" op zijde van de onderkaak van de „autosiet" vastzit.
ParagomphOsis (yOncoatc, het vastspijkeren, van y6tupoc, spijker), het vastgekiemd
zitten van het kinderhoofd in het bekken
tijdens de baring.
ParagOnimus Westermanni, vroeger genaamd distoma pulmonale (zie aid.). Pa r agonim las i 5, de ziekte (bioedspuwingen),
daardoor veroorzaakt.
Paragraphie (ypeccpco, schrijven), een vorm
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van agraphie (zie aid.), waarbij in piaats
van het bedoelde woord een verkeerd
woord wordt geschreven.
Parahaemophilie (P. Ow re n), haemophilie,
die vatbaar is voor behandeiing met thrombokinase (zie aid.).
ParahidrOsis (tapoxyLq, het zweten), afscheiding van abnormaal zweet; vgl. Bromidrosis, Haematidrosis, Uridrosis.
Parahiliir, dicht bij de hiius van de long.
Parahormcion, het afscheidingsproduct der
gianduiae parathyreoideae.
ParahypOphysis, bij-hypophysis; orgaantje
van hypophysis-weefsel in de nabijheid der
hypophysis (zie aid.).
Parakeratcisis, verhoorning op een ongewone
piaats of in ongewone mate. P. varieg at a,
= pityriasis lichenoides chronica; vgl. Parapsoriasis.
Parakinesfe (xLwiatc, beweging), stoornis in
de beweging door inwendige ziekelijke prikkels, stoornis in de coOrdinatie (zie aid.).
Paralabyrinthitis, ontsteking naast het labyrint van het oor.
Paralalle (AocXtdc, het praten), spraakgebrek,
waarbij door mechanische oorzaken of
siechte gewoonte onbedoeide geiuiden ontstaan.
Paralambdacfsmus, het uitspreken van andere letters (d, t, s, n, r) in piaats van de I
(Xo'cgaoc).
Paralbumine, kleverige, siijmige vioeistof in
eierstokcysten; waarschijniijk een mengsel
van paramucine (metalbumine) en eiwitstoffen (giobuiine, serumaibumine) (S c h er e r).
Paraleucoblisten = Paramyeloblasten, zie
aid.
Paralexle (Agt.g, het lezen), een soort van
aiexie (zie aid.), waarbij woorden worden
geiezen, die er niet staan. Vgl. Alexie.
Paralgesfe, paralgfe (6Xylat,q, pijniijkheid),
gevoeisstoornis, waarbij pijn als lets aangenaams wordt waargenomen.
Paralipopholge (Trocpoathro.), nalaten), dwangvoorstelling, dat het naiaten van een of
andere, soms onzinnige handeiing, onheiien
zou kunnen teweegbrengen (Z iehe n).
Parallax (TrapeeDv4c.g, afwijking), schijnbare
verpiaatsing (parallactische verschuiving) van
een voorwerp ten gevoige van de verpiaatsing van de waarnemer.
Parallelle schakeling (nexpeOLX71Xoc, naast
eikander staand), zodanige schakeling van
een aantal stroomgeieidende toestellen
in een stroomkring, dat elk der toestellen
door een deel van de stroom wordt doorlopen, en geen deel van de stroom meer
dan een ervan doorloopt.
Parallergfe, een vorm van aliergie (zie aid.),
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die ontstaat na inwerking van b.v. twee
antigenen (zie aid.) na elkander, zoals tubercuiine en vaccine.
Paralogie (X6yoc, spraak), het „voorbij
praten" van zwakzinnige personen, het
geven van antwoorden, die de vraag niet
raken (Ganseren Moeli).
Paralysie morbilleuse (Fr.), veelal goedaardige verlamming, die ten gevoige van
Pnazelen kan ontstaan. P. obstetrical e
kFr. „verloskundige" verlamming) verlamming, gedurende de verlossing ontstaan; 1. verlamming van spieren van het
onderbeen bij zwangere vrouwen, ten
gevoige van druk van het kinderhoofd op
de plexus sacralis; 2. veriamming bij het
pasgeboren kind door druk op zenuwen,
hetzij door de beenderen van het bekken
der moeder, hetzij door de handen of de
instrumenten van de verloskundige. P.
schizopodale (Fr., van aziatc, spiijting,
en noiic, genit, mak, voet) veriamming
met uiteenwijking der benen, zoals bij
dementia paralytica.
Paralysis (napcDwatc), veriamming, het verlies van het vermogen om een lichaamsdeel, spier of spiergroep to bewegen; ook
wordt van gevoelsparalyse gesproken. P.
acLita ascendens, snel toenemende verlamming door een omhoogstijgende ontaarding van het ruggemerg; syn. verlamming van Landry. P. igitans (agito,
bewegen), schud- of sidderverlamming,
waarbij de ledematen voortdurend in
trillende beweging verkeren; syn. ziekte
van Pa r k i n s o n, chorea festinans s. procursiva (fest i no, haasten; procurro
voorwaarts lopen); Eng. shaking palsy. P.
altórnans s. cruciita, afwisselende of
gekruiste verlamming; zie Hemiplegia alternans. P. generalis, algemene verlamming ; syn. dementia paralytica. P. gloss op h a rYrn g o-I a ryrn go-I abiili s, veriamming van de tong, de keelholte, het strottenhoofd en de lippen; syn. bulbaire verlamming (zie aid.). P. i n fan t u m, kinderverlamming; syn. poliomyelitis anterior
acuta. P. myop at h i ca, (Ilk, gen. v.u6c,
spier), spierverlamming veroorzaakt door
een aandoening (n&D'oc) van de spieren, en
niet van de zenuwen. P. prog ressiva,
zich uitbreidende verlamming; syn. dementia paralytica. P. p u e r p e r a l i s, zie Paralysie obstetricale. P. sat urnin a, loodverlamming ; vgl. Saturnismus; vooral bij
schilders (vgl. Painters' palsy). P. spinilis
(s p i n a, doorn, ruggegraat), verlamming,
waarvan de oorsprong in het ruggemerg
ligt. P. spinalis ascendens. = P. ascendens.P.spinalisinfintums.infantilis,
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= P. infantum. P. spinalis spistica, P.
spinalis, gepaard gaande met tonische spierkrampen (Erb 1875).
Paraliticus, lijder aan dementia paralytica;
deze en dergelijke navolgingen van Paralytiker, Tabiker enz. der Duitsers zijn ongewenst.
Paralitisch, op paralysis betrekking hebbend.
Paralytische aanvallen, insulten (zie
aid.) bij dementia paralytica. Pa ralyt is ch e borstkas, lange, ongewelfde, smalle
borstkas met wijde tussenribsruimten.
Paralytische habitus, = paralytische
lichaamsbouw; syn. asthenia universalis
congenita. Paralytische luxatie, verslapping van een gewricht, doordat de verlamde spieren het niet meer bijeenhouden;
syn. Schiottergelenk (D., slingergewricht).
Paralytische speekselafscheiding
(C. Bernard), aanhoudende afscheiding
van dun speeksel uit de glandula submaxillaris na doorsnijding van de chorda tympani.
Paramastitis (punk, vrouwelijke borst),
ontsteking van het bindweefsel, dat de zogklier omgeeft.
Paramecium coli, = Balantidium.
Parameter, een door een letter voorgestelde
factor in een formule, b.v. de rheobase of
de chronaxie, die wel veranderlijk is in een
reeks waarnemingen, maar niet tegelijk met
de coardinaten.
Parametrian, tot het parametrium (zie aid.)
behorend; lelijke, aan de Duitse geneeskundige taal ontleende uitdrukking.
Parametritis (rirrpot, baarmoeder), ontsteking van het celweefsel in het kieine bekken.
P. anterio r, ontsteking van het vc5Or
de baarmoeder liggende celweefsel. P.
chronica atrOphicans, slepende parametritis, waarbij het eerst gezwollen celweefsel ten slotte verschrompelt. P. p osterio r, slepende ontsteking van het
celweefsel in de plicae recto-uterinae en
vesico-uterinae. P. puerperilis, P. in
het kraambed ten gevolge van besmetting.
Parametrium, het bindweefsel ter zijde van
de cervix uteri en tussen de bladen van het
lig. latum der baarmoeder.
Paramimie (tictLeollea, nabootsen), verwisseling van gebaren, bijv. ja knikken bij een
ontkenning; vgl. Amimie.
Paramnesfe (vgl. Amnesic; weliicht naar
analogie van dit woord gevormd), geheugenbedrog.
ParamOeba hOminis, darmparasiet; misschien
de oorzaak van een soort van buikloop bij
de inboorlingen der Philippijnse eilanden.
Tegenwoordige naam Craigia hominis.
Paramoiaris, rudimentaire, overtollige tand,
doorgebroken aan de buitenzijde tussen

Paramucine

— 383 —

twee molares; soms verbonden aan een der
molares als tuberculum paramolare of radix
paramolaris.
Paramucine, mucine-achtig colloied in eierstokcysten, bij pseudomyxoma peritonei;
syn. pseudomucine, zie ald.
Paramusfe, onvermogen om de juiste tonen
en intervallen to treffen bij het zingen,
overeenkomende met de paraphasie bij
het spreken.
Paramyeloblisten, myeloblasten (zie aid.)
waaraan men niet kan herkennen of zij van
myeloide oorsprong zijn of van lymphatische, waarschijniijk ziekelijke cellen, met
vacuolen in de kern, die onregeimatig van
rand is. Syn. Micromyeloblasten, paraleucoblasten.
Paramyelociten, myelocyten met enigszins
ingedeukte kern, afkomstig van paramyeloblasten.
Paramylofd, een stof, die zich anders kleurt
dan amyloid, die kan voorkomen in verschillende organen, maar juist niet in die,
waarin amyloid voorkomt (Pacchi n i en
Fabris).
ParamyloidOsis, plaatselijke amyloide ontaarding zonder bekende oorzaak. Vgl.
Amyloidosis.
Paramyoclemus multiplex (p,ug, gen. letv6q,
spier; xX6voc, heftige beweging; mult iplex, veelvuldig), aanvallen van clonische
krampen in een aantal spieren, vooral van
romp en ledematen (F riedreic h, 1882);
syn. myocionie, polyclonie. P. fibrillans
= myokymie (zie ald.).
Paramyosinogeen (Halliburton), = musculine (zie ald.).
ParamyotOnia congenita (TeLvco, spannen;
co ngenitu s, aangeboren), een op een
myotonia congenita (zie ald.) gelijkende
ziekte, met tonische spierkrampen, die
door koude worden verwekt (E ulenbu rg).
P. atictica (Gowers), P. met ataxie
gepaard gaande.
Paranaesthesia, 1. de gevoelloosheid in de
delen grenzende aan die, waarvan het
zenuwgebied rechtstreeks gevoelloos is gemaakt; 2. subjectieve gewaarwording van
veriies van het gevoel, op piaatsen, die in
werkelijkheid gevoelig zijn; vgl. Paraesthesie.
Paranephrftis, etterige ontsteking van het
bindweefsel om de nier; de ettering van
het retroperitoneaie vetweefsel wordt paranephritisch absces genoemd; syn. Epinephritis (Israel).
Paraneurcitisch, naast de zenuw liggend.
ParaneurOtische hechting, hechting
van een doorgesneden zenuw door vereniging van de uiteinden der zenuwschede.
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Paraneurotomfe (vei3pov, zenuw; Tev.vco,
snijden), doorsnijding van de zenuwschede.
Parangi, besmettelijke ziekte op Ceylon; vermoedelijk een vorm van framboesia.
Paranoia (TrocpcivoLcc), waanzin; een vorm van
krankzinnigheid met een stelsel van waandenkbeelden of hallucinaties en illusies.
P. ac 6 ta, logisch samenhangend; onjuiste
uitdrukking voor amentia (zie ald.). P.
e r6ti ca, waanvoorstellingen met erotische inhoud; vgi. Erotomanie. P. ha IlucinatOria, acuta en chronica, P.
met hallucinaties en illusies als hoofdverschijnseis. P. hallucinatOria alcoho1 1st i ca (M ende I), vervolgings- en grootheidsvoorstellingen bij drinkers. P. log o rr h 6 i ca (A6yoc, woord; port, vloed), onafgebroken vloed van zinneloze woorden bij
vergevorderde paranoia (Z i e h e n). P. or iginaria (o r ig o, oorsprong), P., waarvan
de beginverschijnselen reeds in de jeugd
kenbaar zijn, bij kinderen uit ontaarde
gesiachten. P. re ligi Os a, P. met waanvoorstellingen op godsdienstig gebied. P.
simplex, acuta en chronica, P. met
een waanstelsel.
Paraparesis (7rdcpeaLc, verslapping), onvolledige verlamming aan beide heiften van het
lichaam.
Parapedesis (nocpcm8dco), voorbijspringen,
overstappen), de opsiorping van gal in de
bloedvaten, zonder dat er galstuwing bestaat (M i nkowski); vgl. Acathectische
icterus, Paracholie.
Parapharkngeum, zie onder Spatium.
Paraphasie, paraphemie (cpciatc, (r1m,
spraak), verwisseling van woorden (P. v e rbill s) of letters (P. I itte rills) bij het
spreken, door dezelfde oorzaken als die der
aphasie.
ParaphimOsis (nocpdc, erover heen; cpi+ccoacq,
afsluiting), „Spaanse kraag", samentrekking
en zwelling van de achter de eikel teruggetrokken voorhuid, zodat de eikel wordt
afgekneid.
ParaphOnia (cpc)vh, stem), afwisseling van de
stem tussen bas en distant. P. p LI be r u m
(Lat., gen. meerv. van p CI be r es, manbare
jongelingen), overgangsstem. P. sibilans
(Lat., sissend), fluitend, sissend stemgeluid.
Paraphorie, veranderingen bij het nageslacht
ten gevoige van paravariatie (zie ald.) b.v.
paraphOrische diabetes.
Paraphrisia (cpplaK, spraak), verkeerd spreken; onderscheiden in P. v e r 1:41 is, als
men zich slechts met enkele woorden
(v e r b a) verspreekt; P. them at i c a (04.cc,
zin), als dit met geheie zinnen piaats heeft
en P. vesin a (vgl. Vesania) s. paranOica,
als door waanzinnigen nieuwe woorden
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worden gemaakt voor de waandenkbeelden,
of aan bestaande woorden een andere betekenis wordt gegeven; vgl. Paraphasie.
Paraphrenia (cppilv, geest), stoornissen in de
geest in aansluiting met een ontwikkelingstijdperk van het Iichaam, bijv. de jongelingsIeeftijd (P. he bet i ca; vgl. Hebephrenie)
en de ouderdom (P. se n I I i s) (K a h I b a u m).
Paraphrenitis (vgl. Phrenitis), ontsteking
van de sereuse vliezen boven en onder het
middenrif (pleuritis en peritonitis diaphragmatica).
Paraphrcisyne (nocpoccppoa6v71, waanzin), bij
Franse en Engelse schrijvers het ijien bij
koorts. P. c a l e n t u r e, zie Calentu re.
Paraplasfe (TrXecar.c, vorming), abnormale,
ziekelijke weefselvorm.
Paraplisma, paraplistisch weefsel (K u pffe r), de ongevormde stof, voor het !even
der cel zonder betekenis, tussen het weefselgeraamte der cel; syn. interfiliaire stof.
D., Geriistsubstanz.
Paraplegia (n)Aaaco, slaan), verlamming aan
beide zijden; niet „dubbelzijdige" verlamming. P. superior s. brachialis s.
ce r v i ca I i s, verlamming der beide armen.
P. inferior s. cru ril is, verlamming der
beide benen. P. brachio-c r u raj is, verlamming der vier ledematen; P. zonder
meer betekent P. inferior; vgl. Hemiplegia,
Diplegia, Hemiparaplegia. P. atactica
(G owers), P. met ataxie bij sclerose (zie
aid.) der achter- en zijstrengen van het
ruggemerg. P. diabetica (Charcot),
paraplegische verschijnselen bij suikerziekte;
syn. pseudotabes diabetica. P. dolor Os a
(doloros us, pijnlijk), P. met pijn in de
verlamde ledematen; vooral bij langzame
samendrukking van het ruggemerg door
gezwellen (Cruveilhier). P. mephitica
(vgl. Mephitismus), = beriberi. P. spastics
congenitalis, aangeboren P. met tonische
spierkrampen; syn. cerebrale kinderverlamming. P. spastica spinalis, = paralysis spastica spinalis. P. u r i n a r i a, P., veroorzaakt door aandoeningen van de organen
der urineafscheiding.
Paraplegisch, op paraplegia betrekking hebbend.
Parapleurftis, = peripleuritis.
ParapneurnOnische pleurftis, een borstvliesontsteking, die een longontsteking vergezelt. P. e m p h ys e e m, pneumothorax,
die een pneumonie vergezelt.
Parapraxie (npa'cl.c, verrichting), onvermogen
om voorwerpen op juiste wijze to gebruiken;
vgl. Apraxie.
Paraproctitis, vgl. Periproctitis.
Parapromyelocften, evenals paramyeloblasten abnormale myeloblasten.

Paraspismus

Parapsorfasis (B ro cq), gezamenlijke benaming voor een aantal huidziekten, waarvan
de uitslag iets van psoriasis heeft. P. e n
g outtes (Fr., g outte, druppel), P. met
kleine ronde vlekken, ziekte van j ad ass o h n. P. lichenoide (Fr., op lichen gelijkend), = parakeratosis variegata. P. e n
plaques (Fr., plekken), = erythrodermie
en plaques disseminees.
Parapsychologfe, = occultisme (zie aid.);
vgl. Psychologie.
Pararibies, hondsdolheid ontstaan door het
virus van het vaccin, waarmee de patient is
behandeld.
Pararectale snede, snede in de buik naast
de m. rectus abdominis.
Pararhotacismus (pCo, de letter p = r), het
gebruiken van een w, j of I in plaats van
de r; vgl. Rhotacismus.
Parirthria literilis (Trapap,46co, zich verrekken), dysarthria (zie aid.), waarbij sommige
letters door andere worden vervangen.
P. syllabaris (cmUcck, lettergreep); syn.
voor stotteren (K ussmaul en K. L.
Merkel).
Pararhythmie (vgl. Arhythmie), voorbijgaande, door extrasystolie (zie aid.) veroorzaakte stoornis in de regelmaat der samentrekkingen van het hart (Wenckebach).
Parasecretie, abnormale afscheiding (in 't
bijzonder van het maagsap.)
Parasiet (Trapecal.Toc, medeeter), een organisme, dat zich voedt op en van het lichaam
van een ander organisme; vgl. Saprophyt.
Parasigmatismus (oiytize, de letter a = s),
vervanging van de s door andere letters;
vgl. Sigmatismus. P. I at e ra I is (Lat., zijwaarts), verkeerde uitspraak van de klanken
s en sj, doordat de lucht zijwaarts ontwijkt,
als er tanden ontbreken of de randen van de
kaken misvormd zijn. P. n asi I is (n as us,
neus), uitspraak van de s en sj met een
neusklank, meestal door openingen in het
gehemelte.
Parasitair, door parasieten veroorzaakt,
parasiet-achtig.
Parasiticida (c a e d o, doden), nI. remedia,
geneesmiddelen, die parasieten doden.
Parasitfsmus, het bestaan als parasiet; vgl.
Commensalismus.
Parasitolysinen, lysinen (zie aid.) tegen protozoa, in 't bijzonder plasmodium maiariae.
ParasitOlysis (XISat.q, oplossing), vernietiging
van parasieten; vgl. Bacteriolysis.
Parasi(to)trOop, tegen parasieten gericht
(van een chemotherapeutisch middel).
Paraspadie, uitmonding van de urinebuis
aan de zijde van het mannelijk lid; vgl. Epi-,
Hypospadie.
Paraspismus cerebralis (an:milk, kramp),
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kramp van de benen bij spastische cerebrate paralyse en bij idiotie van kinderen.
P. se nilis, grijsaardsverlamming.
ParasteatOsis, vgl. Steatosis.
Parasternale Iijn (sternum, borstbeen), de
Iijn, loodrecht getrokken tussen de borsttepel en het borstbeen.
Parastrtima (vgl. Strums), meestal kwaadaardig gezwel van de glandulae parathyreoideae (bijschildkliertjes).
Parasympithische stelsels, = alle autonome
zenuwstelsels, behalve het thoracale (=
orthosympathische).
Parasympithicotonie, verhoging van de
tonus (zie aid.) van het parasympathische
zenuwstelsel, met neiging tot leucopenie en
lymphocytose.
Parasynovitis, 1. ontsteking van het bindweefsel, dat een gewricht omgeeft. 2. =
synovitis fungosa.
Paraskphilis, bijv. nw. Parasyphilitisch
(F ournie r), aandoening, die het gevolg
is van syphilis, doch niet door de verwekker van de syphilis rechtstreeks is
veroorzaakt (sedert deze verwekker ook
in de hersenen van lijders aan dementia
paralytica is gevonden, is hit verschil
tussen syphilis en parasyphi!is minder
scherp).
Parasystolie, extrasystolae (zie aid.), waarvoor de prikkels ontstaan in een centrum
buiten de baan der normale prikkels
(Kaufmann en Rothberger).
Paratestis, bijbal; syn. epididymis.
Parathymie (91.)[1.6c, ziel), het ontstaan van
een aandoening tegenovergesteld aan de
verwachte, bijv. toorn in plaats van vreugde.
Parathyreogeen, uitgaande van de glandulae
parathyreoideae.
Parathyreoideae (sc. glandulae), bijschildkliertjes.
Parathifreoidectomie, operatieve verwijdering van de bijschildkliertjes.
Parathkreoprivie (p r i v o, beroven), toestand, die het gevolg is van parathyreoidectomie; vgl. Thyreoprivie, Tetanie.
Paratonie, het onvermogen om de spieren
willekeurig to ontspannen.
ParatrichOsis, haargroei op ongewone plaatsen; vgl. Trichosis.
ParatrOphia, = pseudohypertrophia (zie aid.).
ParatuberculOse (J o h n s t o n), tuberculiden
(zie aid.).
Paratyphlitis (ruepA6v, sc. gv-mpov, blinde
darm), ontsteking van het bindweefsel
achter de blinde darm (typhiocellulitis).
Paratyphus, op typhus gelijkende, doch meer
goedaardige ziekte, veroorzaakt door de
paratyphusbacil in twee vormen: A, die
meer op de typhusbacil en B, die meer
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op de colibacil gelijkt; vgl. Colibacillosis,
Botulismus.
Parattphus-groep, een groep bacterien, die
de paratyphus-bacillen en andere verwante
bacillen omvat; vgl. Salmonella.
Para-urethrale buisjes, = ductus paraurethrales (zie ald.).
Paraiirethritis, ontsteking der para-urethrale buisjes en abscesvorming rondom de
urinebuis, meestal door druiper veroorzaakt;
syn. folliculitis paraurethralis.
Paravaccine (V. Pirqu et), huidaandoening,
die soms na de koepokinenting voorkomt
en vermoedelijk van een afzonderlijke smetstof afkomstig is.
Paravaginial, naast de schede.
Paravaginftis, = paracolpitis.
Paravariatie, een wijziging veroorzaakt door
de omgeving en andere uitwendige factoren,
zoals voedingsgewoonten, zittende levenswijze enz.
Paravertebrial (v ertebr a, wervel), naast
de wervels liggend. Pa rave rte b rale
a n aest h es fe, plaatselijke verdoving der
intercostale, resp. lumbale zenuwen vlak bij
de ruggegrnt. Paravertebrile driehoek, rectithoekige driehoek, waarin men,
bij pleuritis exsudativa, aan de g ezonde
zijde een gedempte percussieklank waarneemt, en waarvan de rechthoekzijden gevormd worden door de benedengrens van
de gezonde long, ter lengte van 3 tot 6 cm,
en de lijn langs de doornvormige uitsteeksels
der wervels tot de hoogte, die door het
exsudaat wordt bereikt; syn. driehoek van
Grocco, van Rauchfuss. Paravertebrale Iijn, loodrechte lijn tussen de
scapulaire Iijn en de lijn tangs de doornvormige uitsteeksels.
Parboiled rijst (Eng., to parboil, ten dele
koken), een procede uit Voor-Indie, waarbij
de rijst geslepen kan worden en toch zijn
vitaminen grotendeels behoudt en lang kan
worden bewaard. Wordt op een verbeterde
wijze ook in Nederland toegepast.
Parchment skin (Eng., perkament-huid), zie
Atrophoderma.
Pareccrisie (vgl. Eccrisis), in hoedanigheid
of hoeveelheid veranderde afscheiding.
Pareerfractuur, breuk van de onderarm,
ontstaan bij afweer. Zie ook Mont e g g i a,
Aanhangsel.
Paregorica (namopeco, tot kalmte brengeni
toespreken; nl. remedia), sedativa (zie aid.).
Pareidolie (et8coXov, beeld), = zinsbedrog,
illusie (zie ald.).
ParelectronOmisch (A.Loc, wet; in strijd met
de electrische wet), zo heet het verschijnsel, dat een ongedeerde spier, indien men
de pees en het vlees door een geleider
25
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verbindt, daarin geen stroom (ruststroom)
doet ontstaan, terwijI deze wel ontstaat,
als het uiteinde van de spier is afgesneden.
Du boi s-R eymond meende, dat deze
stroom een normaal verschijnsel was, en
het wegblijven een abnormaal verschijnsel,
dat hij trachtte te verkiaren door aan te
nemen, dat zich tussen het uiteinde en
het hoger gelegen gedeelte van de spier
een Iaag van positief geladen deeltjes
(ParelectronOmische Iaag) beyond.
De ruststroom moet echter als een ontbindingsverschijnsel (alteratie-verschijnsel)
worden beschouwd, dat er dus niet is, als
de spier ongedeerd is.
Parencephalitis, ontsteking der kleine hersenen.
Parenc4m (Tccepc'c, nevens; g yptia, het ingegotene, volgens de oude voorstelling, dat
de kenmerkende stof, waaruit klieren bestaan, door de aderen werd uitgestort
tussen de bloedvaten), het kenmerkende,
voor de verrichting dienende weefsel van
een orgaan, in het bijzonder de epithelia
van een klier; in tegenstelling met het
steunweefsel (stroma).
Parenchymatous, op het parenchym betrekking hebbend. Parenchymateuse Hoed i n g, bloeding uit een groot aantal kleine
bloedvaatjes, zodat het bloed als uit een
voile spons te voorschijn komt. Pa rench ym at é use ke rat It i s, diepe keratitis bij
erfelijke syphilis. Parenchym at éuse
on t a a r d i n g, ontaarding van weefsel, waarbij het voorkomen der cellen onder de
microscoop gezwollen en dof is, doordat
zich eiwitachtige korreltjes in het protoplasma vormen (V ircho w's troebele zwelling). Parenchymatêuse ontsteking,
ontsteking van het parenchym ; tegenstelling: interstitiele ontsteking.
Parenchim-embolie, embolie (zie aid.), veroorzaakt door parenchymcellen (lever-,
placentacellen, enz.).
Parenchkm-icterus, geelzucht niet veroorzaakt door stuwing in de galwegen, maar
door aandoening van het leverparenchym.
Parench#mkraakbeen, celkraakbeen, het
embryonale kraakbeen, dat bijna geheel uit
cellen bestaat, met zeer weinig tussenstof.
Parenchkmsap, de lymphe in de weefselspleten, en het sap, dat men uit de cellen
kan persen.
Parenterial ( g\trepov, darm), buiten de darm;
van geneesmiddelen of andere stoffen, die
langs andere weg dan die van het darmkanaal in het lichaam worden gebracht.
Parepididymis, = paradidymis (zie aid.).
Parerosie (?pcoc, liefde), tegennatuurlijke geslachtsneiging.
Paresis (7:cipsolq, verslapping), onvoikomen
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verlamming, zwakte der beweging; vgl.
Hemiparesis, Paralysis, Paraparesis.
Pareso-analgesie, syn. pares i e an a l g ésique avec panaries des extremites
su perieu res (Fr.), verslapping en verlamming der bovenste ledematen, met
ontsteking van het nagellid; ziekte van
M o r van (1883); vgl. Syringomyelie.
Paretisch, bijv. nw. van paresis. Paretische
gang, langzame gang met kleine stappen,
door zwakte van enige of alle betrokken
spieren.
Parhaemoglobinaemle, het voorkomen van
gewijzigd haemoglobine in het bloed;
vgl. Sulphaemoglobinaemie en Methaemoglobinaemie.
Parhedonie (.0ovi), genot, wellust), = parerosie.
Paridrcisis, = parahidrosis.
Pities (Lat., gen. par i etis), wand. De wanden van de trommeiholte heten: P. carOt lc u s (de v6Orwand), P. jugu lir is (de
benedenwand), P. labyrinthicus (de naar
het midden gerichte wand), P. m ast o Id e us
(de achterwand), P. membraniceus (de
zijwaarts gerichte wand), P. seg m e ntal is
(de bovenwand).
Parietaal, 1. tot de wand (paries) behorend;
bij de sereuse holten het buitenblad, in
tegenstelling met het binnenblad; 2. tot
het wand been, os parietale behorend.
Parietale kwab (der hersenen; vgl.
Lobus parietalis). P. o o g of o r g a a n, een
ongepaard zintuigsorgaan onder de huid
van de schedel der reptilia, dat overeenkomt met de epiphysis cerebri (zie aid.);
3. tegen de wand liggend. Parietale
thrombus, „wandstandige" thrombus (zie
aid.) in het hart of de vaten.
Paristhmia, de ter zijde der keeiengte
(isthmus faucium, zie aid.) liggende keelamandeien.
Parkinsonisme, verschijnselen, vooral na
encephalitis lethargica, die aan morbus
Parkinsonii = paralysis agitans herinneren.
ParodOntium, de tand met het periodontium
(zie aid.) en de daarbij behorende zone
van de processus alveolaris (zie aid.) en de
slijmvliesbekleding (tandviees).
ParodontOsis (papa, naast, OSok, tand)
meestal minder juist genaamd Paradentosis
(zie aid.) Syn. Pyorrhoea aiveolaris.
Parodynie (Fr. van het Lat. pari o, baren en
686v-i , pijn), barensweeen, pijnlijke baring.
Paronychia (rrapcovuzbz, Hippocrates, van
CA/4 gen. Ovuxoc, nagel), ontsteking van de
nagelplooi en zijne omgeving; syn. onychia
lateralis s. periungualis.
ParonychOsis, vorming van een nagel op een
abnormale piaats (A u s p i t z).
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ParoOphoron (zie 0Ophoron, eierstok), bijeierstok; rudimentair orgaan, afkomstig van
het Iichaam van Wo I ff, in de brede baarmoederbanden.
ParOpiae (aE TraptorrEat.), de buiten-ooghoeken.
ParOpion (Trap& en 64) oog), oogscherm, oogkiep, bij lichtschuwheid.
Paropoia (Littre), ParOpsis (Hirschberg)
algemene naam voor slecht zien: bijv.
myopie, hemeraiopie.
Parorisis (Opacnc, het zien), gezichtshallucinatie (Galen us).
Parorchidie Opxr.g, zaadbal), abnormale ligging van de zaadbal.
Parorexie (Of4tc, lust), eetlust in verkeerde
richting, verlangen naar buitengewone spijzen of oneetbare of walgelijke dingen.
Parosmie (Oak, reuk), reukgewaarwording,
die niet met de werkelijkheid overeenkomt, bijv. cacosmie (zie aid.).
Parossaal sarcoom, een sarcoom van de weke
delen, dat evenwel spoedig vergroeit met
een bot en daardoor kan worden verward
met een botsarcoom.
ParostOsis (Ocrriov, been), beenvorming buiten het beenviies; bijv. in spieren, in vaaten zenuwscheden, zoals exerceer- en rijbeentjes.
ParOtis, zie Glandula parotis, oorspeekselklier.
Parotids (naporric, oorspeekselklier; ook gezwollen oorspeekselklier, van ok, gen.
6-rk, oor), ontsteking van de oorspeekselklier, bof. P. epidemica s. polymOrpha
(Trak, veel; ilopcA, vorm), epidemische
bof, die zich in verschillende vormen kan
voordoen, bijv. ais epididymitis, oiiphoritis
en dan ook P. metastatica (vgl. Metastasis) wordt genoemd. P. posto p er at i v a (p ost, na), bof, die soms na operaties ontstaat door speekseistuwing tijdens
de bedweiming, gevoigd door besmetting
van de oorspeekselklier door kiemen uit
de mondhoite.
Parovariotomie (ripco, snijden), operatieve
verwijdering van cysten van het parovarium.
Parovarium, syn. EpoOphoron, bij-eierstok.
Paroxysmus (Trapoucy.k, (koorts-), aanval;
van Trapo6vco, verscherpen), aanval ener
ziekte met grote verergering harer verschijnselen; bijv. nw. Paroxysmaal, bijv.
haemoglobinurie, albuminurie, tachycardie
(zie aid.). Paroxysmale familiaire
verlamming(Goldflam),erfelijkeziekte
met aanvallen van siappe veriamming van de
ledematen en de romp; syn. myopiegia
periodica.
Pars (Lat.), deel. In de ontleedkunde gebezigd voornannelijk voor gedeelten van
de urinebuis bij de man. P. intramu rills,
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het gedeelte van de urinebuis binnen de
blaaswand. P. p r os t at i ca, binnen de voorstaanderklier. P. mem bran ic e a s. t r i goniii s, het vliezige gedeelte, in het trigonum urogenitale (zie aid.). P. bulb os a, het
gedeelte binnen de buibus urethrae (zie
aid.). P. cavern os a, het gedeelte binnen de
corpora cavernosa (zie aid.), weder verdeeld
in P. fixa (fixus, vast) en P. pendula
(pendulu s, hangend). Ook van andere
lichaamsdelen: P. flaccida (Lat. slap), van
het tronnmelvlies, zie Shrapnel I, Aanhangsei, P. obeli ca = obelion (zie aid.)
P. b reg mat i ca = bregma (zie aid.) P.
tensa (Lat. gespannen), het grootste, gespannen gedeelte van het trommelvlies.
Parthenogenesis (TrapNvoc, maagd; yeveat.c,
voortbrenging), voortpianting door onbevruchte eieren; ook kunstmatig, door
scheikundige middeien of natuurkundige
krachten op een ei te doen werken.
Partiaal (pars, gen. parti s, deel), gedeeltelijk, bijv. Partiaal-antigeen (vgl. Antigeen) = een antigeen, dat oorspronkelijk
in staat was, verschillende toxinen te
binden, doch dat ten deie verzadigd is.
Particula (Lat.), klein deeitje.
Partigeen = partiaal antigeen, zie Partiaal.
Parturitio (Pa rturi 0, weeen hebben), baring.
Partus (Lat., baring). P. ag rippinu s, geboorte gelijk bij de veulens, met de voeten
vooruit; voetgeboorte; syn. agrippus. P.
conduplicito cOrpore, geboorte met
samengevouwen lichaam, bij dwarsligging.
P. i m m at Urus (Lat., onrijp), geboorte
van een nog niet levensvatbaar kind; vgl.
Abortus. P. p rae cipit it us (Lat., verhaast), buitengewoon snelle baring. P.
praemattirus (prae, voor-; maturus,
rijp), te vroegtijdige baring, van een onvoldragen kind. P. se rot inus (Lat., laat
komend), baring tang na de afloop van de
gemiddelde tijd der zwangerschap. P.
siccus (Lat., droog), baring, waarbij zeer
weinig vruchtwater te voorschijn komt.
Partilis (TrapouXic, van nocpci, nabij en oaLc,
tandviees), tandabsces, kaakabsces onder
het beenviies, uitgaande van een ontsteking van het tandwortelbeenviies, vgl.
Epulis.
P.A.S., afkorting voor para-aminosalicylzuur.
Pascha-choerda (Perzisch, vretende huiduitslag), huidziekte, die in Koerdistan heerst;
syn. sartenziekte, taskentzweer.
Passage (Fr., doorgang), het overenten van
een smetstof van het ene dier op het andere.
Passage-hondsdolheid, de vorm van hondsdolheid, die verkregen wordt door het gif
door een reeks van konijnen over te enten.
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Na 60 „passages" ontstaat een gif met
vaste eigenschappen (virus fixe), dat
een incubatietijd van 5-7 dagen heeft en
voor de inentingen volgens Paste u r
wordt gebruikt. P. I i c h a a m p j e s, Iichaampjes in het cornu Ammonis (zie aid.), die
bij dieren met passage-hondsdolheid worden
gevonden.
Passanten, parasieten, die het darmkanaal
doorgaan zonder tot parasitisme te leiden.
Passief, Iijdelijk, niet zelfstandig werkzaam;
tegenovergestelde van actief. P as sieve
immuniteit, zie immuniteit. Passieve
rugliggin g, de ligging geheel onderworpen aan de zwaartekracht, van een zeer
zieke en zwakke lijder, die geen wil of
macht heeft om van ligging te veranderen.
Passieve bewegingen, lichaamsbewegingen, die door een ander worden teweeggebracht. Passieve houding, slappe
houding, zonder inspanning van de spieren,
die het Iichaam rechtop houden. Pass i eve
paederast (zie Paederast), degeen, die
paederastische handelingen aan zich laat
verrichten.
Pissio iliaca (p as s i o, het Iijden), = ileus
(zie aid.).
Passivismus, het aannemen van een lijdelijke
houding ten opzichte van uitwendige invloeden; ook syn. voor Masochismus (zie
aid.).
Passivite (Andre Thom as), siapheid der
ledematen bij cerebellaire ataxie.
Pasteurella, een vorm van coccobacil. P.
pest is, de ziektekiem, die de buiienpest
veroorzaakt.
PasteurellOse, ziekte door een pasteurella
veroorzaakt, bijv. de kippencholera en de
poiymyositis (zie aid.).
Pasteuriseren, het herhaaidelijk verwarmen
van stoffen tot 68° C., teikens gevoigd
door afkoeling, waardoor de meeste ziekteen bederfkiemen worden gedood en de
sporen niet tot ontwikkeiing kunnen komen
(Pasteur).
Pasteus (pasta, deeg), deegachtig, opgeblazen; van het voorkomen aan het aangezicht van lymphatische of aan waterzucht
Iijdende personen.
Patatta-losso, patatta-luis, = Acarus batatas, (Trombidium), zie aid. Syn. Batattaluis.
Patella (Lat.), knieschijf.
Patellair, op de knieschijf betrekking hebbend. P at ellaire reflex, peesrefiex van
de m. quadriceps femoris, kniepeesrefiex;
is deze sterk verhoogd, dan ontstaat, ais
men de knieschijf omlaag duwt, de Pat e 1iaire cionus (V. Bechterew).
Patellectomie, verwijdering van de patella.
Pathergische reactie, (noc.D.6c, ziekte), een
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toestand van overgevoeligheid voor prikkeis. Vgl. Allergisch, Hyperergisch.
Pithicus (noc,01x6c, lijdelijk), de passieve
paederast; syn. kinaede, Lat. cinaedus.
-pathie (rco'cD.oq, aandoening) (in verbindingen), ziekte, aandoening; bijv. adenopathie; bijv. nw. -pat hisc h, bijv. myopathisch.
Patho-aminen (S e I m i), ptomainen (zie aid.),
die bij sommige ziekten in de urine voorkomen.
Pathoclise (Atat,c, neiging), gevoeiigheid van
organen voor bepaaide schadeiijke invioeden.
Pathogeen, ziekte teweegbrengend (van
bacterien).
Pathogenie, pathogenese (iccfc,kg, aandoening; yeveat,g, het ontstaan), de wijze van
het ontstaan ener ziekte.
Pathognomcinisch, pathogneistisch (yvo)crTcx6q, tot het inzicht van jets brengend;
yvoSilcov, kenner, van yLyv6axco, herkennen), benaming voor verschijnseien, waarvan
de aanwezigheid op een bepaaide toestand
wijst (positief-pathognostisch) of deze uitsiuit (negatief-pathognostisch).
Pathographile (M o e b i u s), onderzoek van
de invioed van een ziektetoestand op de
verrichtingen, de groei enz. van de zieke,
door middel van graphische methoden.
Pathologie (X6yo5, leer), ziektekunde; de
wetenschap van de veranderingen in de
toestand en de verrichtingen van het
lichaam onder de invioed van ziekte.
PatholOgisch, ziekelijk. Pathológische
an at o m le, ziektekundige ontleedkunde;
leer van de veranderingen in de weefseis
en organen in zieke staat. Pat h o I Og ische
beenbreuken en ontwrichtingen,
vgi. Spontaan. PatholOgische physioI o g i e (K r e h I), kennis van de verrichtingen
van de weefseis, de organen en het geheie
organisme in zieke staat.
Pathomimie (tiacti.6oti,ca, nabootsen), gelijkenis van de verschijnseien ener functionele
ziekte (hysterie) op die ener organische.
PathoneurOse (Fe re nzy), een neurose veroorzaakt door een Iichamelijke afwijking.
Pathoplastiek (raoca-nxii, vormkunst), de
kennis van de oorsprong der verschiiiende
ziekteverschijnseien, die zich bij een ziekte
voordoen.
Pathophobie (cp6Po5), overdreven ziektevrees; vgl. Hypochondrie.
Pathopsychologie, zie Psychopathologie.
Pathothermie (kepi., warmte), aangeboren
temperatuurverhoging, door stoornis in het
warmtecentru m.
Patjet, Javaanse naam voor haemadipsa, zie
aid.
Patte d'oie (Fr., ganzevoet), 1. uiteenstra-
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nius) s. gailiniceum (carina, scheepslende huidplooitjes aan de ooghoeken van
kiel; galliniceus, tot de kip (gallina)
bejaarde lieden; 2. = pes anserinus (zie
behorend), kippeborst, waarbij het borstaid.).
been ais de kiel van een schip vooruitsteekt;
Pavaex (Eng., passive vascular exercise),
bij Engeise ziekte.
blootstellen van het been, lijdend aan de
PediculOsis (vgl. Pediculus), luisziekte, verziekte van El rg e r, aan afwisselend hoge en
luizing, het voorkomen van luizen bij mens
lage luchtdruk om de bloedsomloop to veren dier; syn. Phthiriasis.
beteren.
Pediculus (Lat.), luis. P. cap it is, hoofdluis.
Paviljoen (Fr., pavi I lo n, tent), op zich
P. p u b i s, platluis, luis van de schaamzelf staand onderdeel van een ziekenhuis,
haren ; syn. phthirius inguinalis. P. v est ibestaande in een afzonderlijk gebouw van
ment i, kiederluis.
blijvende aard (vgl. Corridorstelsel), in
Pedicure (Fr. van 't Lat. pes, gen. pedis
tegenstelling met barakken, die een meer
voet; c u ro, genezen), iemand die afwijtijdelijk karakter hebben.
kingen aan de voet, bij voorkeur likdoorns,
Pavillon (Fr. tent), het achtereinde van een
behandeit.
catheter. P. de l'oreille, oorschelp.
Pediluve (Fr., van Lat. p e s, voet en I u o,
Pavirnentum (Lat., plaveisel) (in de ontleedwassen), voetbad.
kunde), de bodem ener holte, bijv. P.
Pedopiimpholyx = podopompholyx (zie aid.).
Or bitae, = paries inferior orbitae; P.
Pedunculus (Lat., verkleinw. van pes, voet),
tt m pan i, = paries jugularis cavi tympani.
steel. P. cerebelli ad corpora quaPavor nocttirnus (Lat.), schrik bij nacht,
drigemina, ad medilliam obiongihet piotseling verschrikt en angstig wakker
t a m, enz., steien van de kieine hersenen
worden; vooral bij kinderen.
naar de corpora quadrigemina (zie aid.),
Paxilli (Lat., p ax illu s, paaltje) (in de artsenaar het veriengde merg, enz. P. ce re bri,
nijbereidkunde), stiftjes met geneesmiddehersensteel. P. co n a r i i, gedeelte van de
len, die onder de huid worden gebracht.
taenia thalami (zie aid.), van het ganglion
Peau d'orange (Fr., peau, huid; orange,
habenulae tot de glandula pinealis. P.
sinaasappel; op een sinaasappelschil gelijcOrporis callOs i, vgi. Gyrus subcallosus.
kend), gestippeld uiterlijk van de huid der
P. fl Occ u I i, naar het midden gelegen uitborstklier bij carcinoma; vgl. pig skin.
loper van de viok der kleine hersenen.
Peau lisse (Fr., glad), atrophische, gladde
Peenash (Eng.), tropische aandoening van
huid.
de news, veroorzaakt door iarven van de
Pecten (Lat.), kam. P. o s s is p u b is, kam
viieg cochliomDa hominivOrax.
van het schaambeen. De Engelsen noemen
Pegnine (van Trin,vutm., vastmaken), tot poeder
ook de overgang van het slijmviies van de
gebracht lebferment (V. D u n g e r n).
endeldarm naar de uitwendige huid pe ct e n.
Pelade (Fr., van p e le r, afgeleid van 't Lat.
Pectiniti (sc. musculi), kamspieren; de evenp i I o, van haar ontdoen), het uitvallen
wijdig gerangschikte spierbundeltjes in de
der haren; syn. alopecia.
hartoren en de rechter boezem.
Pelidisi, door V. Pirquet gevormd uit de
Pectine-stoffen, stoffen, verwant met de koolwoorden pondus (gewicht), decies (tienhydraten, die in fruit, rapen en sommige
voudig), lineare (lijnvormig), divisio (verwortelen voorkomen, en met water gelei
deling) sedentis (het zittende, „Sitzhiihe"),
vormen.
aititudo (hoogte), om een formule aan to
Pectinetis (van pecte n, kam), betrekking
geven ter berekening, of de voedingstoehebbende op een kam; vgl. Musculus pecstand al of niet voidoende is.
tineus.
Pelio-, zie Pelvi-, Peivio-.
Pectorile fremitus, vgl. Fremitus.
PeliOrna typhOsum (neXEcov.a, bloedige viek),
Pectoral is (pectus, gen. pectoris, borst),
blauwrode viekken op de romp en de
tot de borst behorend; vgl. Musculus
ledematen, bij typhus en andere ziekten;
pectoralis.
vgl. Maculae caeruieae.
Pectoriloqule (Fr., van pectus en loquor,
PeliOsis (neMoat.g), uitsiag van bloedige
spreken), hoge graad van bronchophonie
viekken, vgl. Purpura.
(zie aid.), waarbij de gesproken woorden
Pellagra (p elli s, huid en lyprx, klem ; huidmet hoge graad van duidelijkheid bij het
zeer), de Lombardische melaatsheid, een
beluisteren van de borst worden vernomen.
voornl. in Noord-Italic, Tyrol en ZuidP. a p h o n e (Fr., van a priv. en cpthwl, stem),
Frankrijk heersende, doch ook elders, o.a.
pectoriloquie van gefluisterde woorden. P.
in Amerika waargenomen ziekte, met huidchevrotante (Fr., blatend), = aegoverschijnselen en andere stoornissen, voornl.
phonie (zie aid.).
van het centraie zenuwsteisel; syn. mal del
Pectus (Lat.), borst. P. c a r i n a t u m (P I i-
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sole (zonnekwaal), mal rosso (rode kwaal),
risipola lombarda, maidismus (naar de vermoedelijke oorzaak: langdurige en eenzijdige
voeding met slechte mais), psychoneurosis
maidica, raphania maisitica, lepra s. elephantiasis italica, scorbutus alpinus, Asturische
roos, enz. Het is een deficientie van de
gehele vitamine-B-groep.
Pellagr6sis, pellagra tezamen met het syndroom van Ad ie en de ziekte van St rac h an
Scott, zie Aanhangsel.
Pellentia (meerv. v. péllen s, uitstotend,
nI. remedia), afdrijvende middelen; syn.
abortiva.
Pellticidus (per, door; I u c i d u s, schijnend),
doorschijnend; vgl. Septum pellucidum,
Zona pellucida.
Pelote (Fr., bal), het balvormige gedeelte van
een breukband, dat op de breukpoort
komt te liggen.
Pelote-defect, atrophische plek in het maagslijmvlies door druk van een tumor buiten
de maag.
Pelveoperitonftis (pelvis, het bekken), ontsteking van de buikvlies-bedekking der
bekkenorganen, de baarmoeder, de baarmoedertrompetten, de eierstokken, de blaas,
de endeldarm (perimetritis, perisaipingitis,
perioophoritis, pericystitis, periproctitis).
Pelvicellulitis, ontsteking van het bekkenbindweefsel; zie Parametritis.
Pelvicus, tot het bekken behorend.
Pelvimeter (*Toy, maat), instrument om
de conjugata vera (zie aid.) te meten. Pe Iv i m et r ie, het opnemen van de maten van
het bekken.
Pelvioplastiek (TcAocaTtx-h, vormkunst), het
invoegen van een stuk been, ontieend
aan de horizontaie schaambeenstak, in de
verwijde schaambeenspieet, om het bekken
biijvend te verwijden (B. C red 6, 1908).
Pelviotomfe (cip,vo), snijden), 1. operatieve
opening van het nierbekken; 2. doorsnijding
van de bekkenbeenderen; vgi. Ischiopubiotomie.
Pelviperitonitis,
peiveoperitonitis.
Pelvis, bekken; de ring, gevormd door de
beide heupbeenderen en het heiligbeen, verdeeld in P. major, het grote bekken, dat
boven, en P. minor, het kleine bekken, dat
beneden de Linea arcuata ligt. De abnormaal
gevormde bekkens worden verdeeid in
A.: P. aequabiliter justo minor (gelijkelijk verkieind, van juiste vorm), het
aigemeen gelijkmatig vernauwde bekken,
waartoe behoren: a. P. g racilis, het
slanke bekken, met dunne, kleine beenderen;
b. P. n a n a, het dwergbekken, bij dwergen.
B.: P. parte minor, het ten dele ver-
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nauwde bekken, waartoe behoren : I. P.
p Ian a, het platte bekken, waarbij de voorachterwaartse afmeting verkleind is, nl. a.
P. p Ian a De ve n te ri, het eenvoudig platte
bekken, bij normale beenvorming; b. P.
p Ian a r hac h it ca, het platte bekken met
rhachitische veranderingen; c. P. n I m is
pa r v a et p la n a, het zeer kleine (aigemeen
vernauwde) en platte bekken; d. P. s p o n d ylo I i s t het i ca(crtrova6Xog, wervel ; OAtcp9-qatc
afglijding), spondylolisthetisch bekken, doordat de eerste lendenwervel naar voren is gegieden (Kilian 1854); e. P. plana per
luxaticinem coxirum, het platte bekken door beiderzijdse aangeboren, heupontwrichting ; f. P. I u m bo-lordOtica, door
lendeniordose (zie Lordose) veroorzaakt.
g. P. o b t e ct a, (Lat., overdekt), overdekking
van een groot deel van de bekkeningang
door spondyloptosis, zie aid. II. P. transverse an g sta, het in de dwarse afmeting
vernauwde bekken; nl. a. P. osteomaiicica, het bekken bij osteomalacie (zie aid.;
vgi. d.), b. P. transverse ang6sta
per defectum s. per ankylOsin, het
dwarsvernauwde bekken door een aangeboren gebrek van de vieugels van het
heiligbeen (syn. P. Roberti) of door vastgroeiing (zie Ankylosis) van het heiiigbeenheupbeensgewricht; c. P. kyphOtica (zie
Kyphosis), door kyphosis van het lendenheiligbeengedeelte van de ruggegraat; in
de uitgang dwars vernauwd bekken; d. P.
pseudo-osteomalacica, schijnbaar osteomalacisch bekken, waarbij de dwarse
vernauwing in werkelijkheid door rhachitis
wordt veroorzaakt; e. P. infu ndibu I ir m is (infundibuium, trechter), trechtervormig, in de uitgang vernauwd bekken.
III. P. oblique ang Lista, het in schuine
afmeting vernauwde bekken; nl. a. P. per
ankylOsin oblique angUsta, het bekken van Nag e le, of ankylotisch scheef
vernauwde bekken, door het ontbreken of
de onvoidoende ontwikkeling van 66n
vieugel van het heiligbeen; b. P. per
coxiigia oblique angilsta, door ontsteking van 66n heupgewricht; 3. P. per
scoliOsin oblique angUsta, door zijwaartse verkromming (vgl. Scoiiosis) van
de ruggegraat. P. spin Osa (spina, doorn),
doornbekken, met sterk ontwikkeide,
scherpe beenuitsteekseis. P. inversa, (i nv e r s u s, omgekeerd), sterk misvormd bekken bij aangeboren ectopie (zie ald.) van de
darm, naar binnen gedrongen heiligbeen en
staartbeen en spina bifida (zie aid.) (A h Ife Id): P. re n a I is, nierbekken, het verwijde boveneinde van de urineleider.
peiviotomie.
Pelycotomie (7c6X1g, bekken),
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PelycozOna (V )v-13, gordel), bekkengordel,

het bekken met de onderste ledematen.
Pemphigus (rcet..upt., gen. 77.0,cpt,yoc, blaar,
blaas), blarenkoorts; een huidziekte, waarbij zich, onder koortsverschijnselen, blaren
met helder of geelachtig vocht op de huid
vormen; syn. POmpholyx (Tcov.cp6A4 waterblaas). P. circinatus s. gyratu s, kringenpemphigus, waarbij de vochtblaren in kringen
gerangschikt staan. P. d iss emin at us,
verspreide P. P. d iut in us, Iangdurige P.
P. fol iice us, bladerige P., met slappe,
zich afstotende blaren. P. f. prim i t i v u s,
zonder blaasjes. P. fram bo es i o id es, zie
P. vegetans. P. gangraenOsus, P. met
neiging tot gangraena (zie ald.) der aangedane plaatsen. P. gestationis, P. tijdens
de zwangerschap; syn. herpes gestationis.
P. I e p rOs us, pemphigus-blaren als voorloper of verschijnsel der lepra (melaatsheid). P. neon at O r u m, 1. P., die bij pasgeboren kinderen ontstaat; syn. dermatitis
exfoliativa neonatorum, febris bullosa, impetigo bullOsa; 2. = P. syphiliticus. P. papi Ilari 5, zie P. vegetans. P. prurig in6su s,
jeukende P., waarbij de blaren ontstaan op
een jeukende neteluitslag. P. s c o r b ü t i c u s,
bij scorbuut (zie ald.), met bloedige blaren.
P. serpiginOsus (serpo, kruipen), P.
met blaren, in slingerende lijnen gerangschikt. P. so I itarius (Lat., eenzaam),
P., waarbij teikens siechts een blaar ontstaat. P. syphil it i c u s, P. bij syphilis,
meestal aangeboren; syn. P. neonatorum,
varicella syphilitica confluens. P. t rOpicus,
apenpokken, zie aid. P. vegetans, snel
dodelijke pemphigus, waarbij de vochtblaren,
als zij gebarsten zijn, een granuierende
vlakte met framboos-achtige, papillomateuse
(P. framboesioides, P. papillaris) achterlaten;
syn. ziekte van Neumann, erythema bullosum, condyiomatosis pemphigoides maligns. P. vulg iris, „gewone" P., onderscheiden in be n ig n us (goedaardig) en m al ign u s (kwaadaardig).
Pendelluft (D., Pendel, slinger), bij pneumothorax (zie ald.) de lucht die beurtelings
van de pleuraholte wordt opgenomen in
de iongstomp en omgekeerd.
Pendelrhythmus (fSA/Oc, maat, bijv. van
muziek), slinger-rhythmus; hartsiag, waarbij
de tonen even lang, even sterk en door even
grote tussenpozen gescheiden zijn; syn.
Embryocardie.
Pendzjab-zweer (Pendzjab,Sanskr.pendz,
vijf; I b, water; het vijfstromenland in VoorIndie), = Aleppobuil.
Pendzje-ziekte, een in Pendzje, een streek
aan de Murgab in Azie, voorkomende goedaardige huidziekte met zweren en puisten.
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Penetratio (Lat.), doordringing; het doorbreken van een absces naar een ander
orgaan, en niet naar buiten (perforatio).
Penetrerend, doorborend, van een verwonding, die tot in een lichaamsholte reikt.
Penicillinase, verschillende enzymachtige stoffen, afgescheiden door staphyiococcen en
andere bacterien, waardoor het penicilline
wordt vernietigd.
Penicilline, een product van verschillende
schimmelsoorten, meestal van penicillium
notatum en chrysOgenum; werkt sterk
bacteriostatisch (zie aid.).
PenicIllium (Lat., penseel), een geslacht der
schimmels.
Penicillus (Lat., kwastje), fijne eindvertakking der arteria lienalis in de Iichaampjes
van Malpighi in de milt.
Penis (Lat.), het mannelijk lid; syn. membrum
virile. P. captious (Lat., gevangen), het
soms voorkomend gevai, dat het lid gedurende de coitus en nog enige tijd daarna
wordt vastgehouden, ten gevolge van
kramp van de spieren der schede en van de
m. constrictor cunni (zie aid.). P. ce re b ri,
oude benaming van de glandula pinealis der
hersenen. P. palm at us (pal m a, vlakke
hand), vorm van het lid bij hypospadie, waarbij het plat samengedrukt schijnt.
Penitis, ontsteking van het mannelijk lid.
Penjakit sise, naam voor xerophthalmie in
sommige delen van Atjeh.
Pennatus (Lat.), gevederd; vgl. bi- en unipennatus van spieren.
Pentistoma denticulatum(dv-ce, vijf, 6-r6v.oc,
mond, denticu lit us, getand), de nymphe
van Linguatula serrata, die o.a. in de neus
van de mens voorkomt; de volwassen parasiet leeft in de neus van de hand.
Pentosurie, het voorkomen in de urine van
pentosen, d.z. suikers, die van een vijfwaardige alcohol zijn afgeleid.
Pepsinasen, enzymen van de aard van het
pepsine.
Pepsine (767-ao, koken, verteren), ferment,
afgescheiden door het maagslijmvlies, dat
eiwit in pepton verandert. Pepsin ek I ie re n, lebklieren.
Pepsinogeen, het zymogeen (zie aid.) van
het pepsine.
Peptisen, enzymen, die polypeptiden ontleden; syn. peptolytische fermenten (zie
Peptiden).
Peptiden (E. Fischer), anhydriden-verbindingen van twee (dipeptiden) of meer
(tri-, polypeptiden) molecuien van aminozuren (zie ald.).
Peptisch, 1. de spijsvertering betreffend; 2.
pepsine-achtig. Pe pt ische spijsverteri ng, de vertering door middel van pep-
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sine. Peptische zweer, een zweer in
de twaalfvingerige of nuchtere darm, die
ontstaan is door de werking van het maagsap.
Pept6n, de stof, die ontstaat als eiwit door
pepsine wordt verteerd.
Peptoniseren, de verandering van een onoplosbaar eiwitlichaam in een vorm, die
in water oplost.
Peptonurfe, lozing van urine, die pepton
bevat.
Per- (Lat. voorvoegsel), door, erdoorheen;
ook: verhoogde graad van het begrip, dat
door het grondwoord wordt uitgedrukt.
(Afkorting van H y p er).
Perabrodfl, een contraststof, te gebruiken bij
het maken van Rontgenphoto's.
Peraciditeit (pe ric id us, zeer zuur), verhoogd zuurgehalte (van het maagsap); vgl.
Hyperaciditeit, Hyperchloorhydrie.
Peractiut, zeer plotseling, stormachtig.
Per inum, van de endeldarm uit, door middel
van de endeldarm (bijv. toediening van geneesmiddelen); vgl. Per os.
Perceptie (p e rc e pti o), waarneming ; vgl.
Apperceptie. Perce pti ed oof h ei d, doofheid door aandoening van het orgaan van
Corti of van de gehoorzenuw.
Peraissie (p e rcutio, slaan, kioppen), het
bekloppen van de oppervlakte van het
Iichaam ten einde uit de aard van het klopgeluid de toestand der onder de oppervlakte liggende organen of te leiden.
Dire ct e P. geschiedt met de vingers,
indirecte P. met hamer en plessimeter;
bij palpatOrische P. (palpo, tasten)
wordt tevens van de tastgewaarwording
van de kioppende vinger gebruik gemaakt;
bij percussie-auscultatie wordt het
teweeggebrachte geluid met de stethoscoop
beluisterd (A uenbrugge r, 1761).
Percutian (per, door en cutis, huid), door
de ongedeerde huid heen. Pe r c u tan e
react ie, reactie op het bestaan van tuberculose door inwrijving van tuberculinezalf op de huid (Moro).
PercutOrisch (D.), betrekking hebbende op,
geschiedende door middel van percussie.
PerfOrans (Lat.), doorborend; vgl.,.Nervus
perforans.
Perforatie (pe rfo rat io, doorboring, doorbreking), 1. operatieve doorboring van de
schedel van het ongeboren kind, om de
geboorte mogelijk te maken; 2. het ontstaan of bestaan van een opening in een
orgaan (ook gebezigd voor de opening zelve),
zoals het trommelvlies, het hymen, de
darm. 13.-g eru is, het sissende geluid bij
perforatie van het trommelvlies, als men
'Licht in de trommelholte blaast door de
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tuba. P.-peritonitis, buikvliesontsteking
ten gevolge ener doorboring van de buikwand.
PerforatOrium, instrument (verloskundig)
voor perforatie (N aeg e le).
Perforitus (Lat.), doorboord; vgl. Musculus
perforatus.
Perforerend, doorborend; van schoten, die
de wanden van lichaamsholten doorboren;
doorbrekend (van zweren).
Peri- (Trepi) (in verbindingen), om, rondom.
Periadenftis (Tcepf, en siNv, klier), ontsteking
van het weefsel rondom een klier.
Periaeresis (neptcdpeacc), het rondom afsnijden, afzetten van een lichaamsdeel.
Perialgie (nyoc, pijn), pijn rondom, pijn
door het gehele Iichaam.
Perialienftis (corpus aliénum, vreemd
Iichaam), ontsteking, die rondom een vreemd
Iichaam ontstaat; taalk. jets minder barbaars
is perixenitis.
Periangiitis (lyydov, vat), ontsteking van de
adventitia (zie aid.) der bloedvaten; syn.
Perivasculitis.
Periângiocholitis (iyydov, vat; xo)A, gal),
ontsteking der levercellen, die de galwegen
omgeven.
Periapicaal, (Lat., apex, top), om de top
heen, b.v. P. i nfectie, infectie om de top
van een tandwortel heen.
Periappendicitis, ontsteking in de omgeving
der appendix; vgl. Perityphlitis.
Periarteriltis (vgl. Arteriitis), ontsteking van
het buitenste omhulsel (adventitia) der
slagaderen; syn. Arteriitis externa, Exarteriitis. P.nodOsa(Kussmaul en Maier),
acute ziekte met vorming van knobbelachtige verdikkingen (nod us, knoop) in de
adventitia. P. place n t a r I a, vgl. Placentitis.
Periarthritis (5p4pov, gewricht), ontsteking
van de omgeving van een gewricht.
Periblepsis (Trepip,41,c), het (angstig) rondkijken van krankzinnigen.
Peribronchiaal, zich rondom de bronchi
(zie ald.) bevindend.
Peribronchitis, ontsteking der weefsels in de
omgeving der fijnere luchtpijptakken. P.
f i b r 6s a (f i b r a, vezel), vezelige peribronchitis, met verdikking van de bindweefselschede der bronchi. P. nod6sa
(tuberculOsa) (nOdus, tuberculum,
knobbel), tuberculose van de wand der
bronchi.
PeribrOsis OrepEi3pwcnc, omknaging), verzwering van de commissura (zie aid.) der
oogleden.
Perical (Indische benaming), = Maduravoet.
Pericardectomie, het wegnemen van het
buitenste blad van het hartezakje.
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Pericardiotomie (7reptx&p&ov, hartezakje;
-repo), snijden), operatieve opening van het
hartezakje.
Pericarditis, ontsteking van het hartezakje.
P. adhaesiva (a d h a e r o, aanhechten),
chronische pericarditis, welke de bladen
van het hartezakje gedeeltelijk of geheel
(zie Concretio pericardii, Obliteratio pericardii) doet aaneengroeien. P. ca I c u lOs a
(vgl. Calculus), pericarditis, waarbij zich
kalkzouten afzetten in de ontstoken weefsels
(pantserhart). P. co n st r i ct iv a (Lat., c o nst ring o, samensnoeren), P. adhaesiva,
waarbij de diastole van het hart is bemoeiIijkt door schrompeling van het pericardium.
P. epistenocard faca (7E, op, volgende
op; vgl. Stenocardia), ontsteking van het
hartezakje ten gevolge van stoornissen in de
bloedsomloop na aanvallen van stenocardie.
P. exte rn a, ontsteking op de buitenvlakte
van het hartezakje, meestal gepaard gaande
met ontstekingen in de omgeving, zoals
mediastinopericarditis, pleuropericarditis;
syn. peri-pericarditis. P. f i b r i n ó s a, pericarditis, waarbij vezelstof, doch geen vocht
wordt voortgebracht; voorloper van P.
adhaesiva; syn. P. s i c c a (s i c c u s, droog).
P. v i I lOsa, vgl. Con villosum.
Pericardium, hartezakje; adj. pericard iaa 1, tot het hartezakje behorend, van het
h. afkomstig.
Pericementitis, lelijk synoniem voor periodontitis.
Pericentese (Tceptx6\mp,c;), omsteking.
Pericholangitis (vgl. Chlolangitis, Angiocholitis), ontsteking in de omgeving der galbuizen.
Pericholecystitis (vgl. Cholecystitis), etterige
ontsteking in de omgeving der galblaas.
Perichondritis (z6v8poc, kraakbeen), ontsteking van het kraakbeenvlies.
Perichcindrium, kraakbeenvlies, dat het
kraakbeen overtrekt.
Perichondrcima, chondroma (zie aid.), dat
van het kraakbeenvlies uitgaat (C r u v e i 1h i e r).
PerichOrioiciale ruimte, lympheruimte tussen de sclera en de chorioidea.
Pericolitis (xciXov, karteldarm), ontsteking
van het sereuse omhuisel van de karteldarm. P. membranicea (Jackson), vliezige pericolitis (J ackso n), die ais oorzaak
werd beschouwd van het naar Jackson (zie
Aanhangsel) genoemde viies, dat het colon
kan omsnoeren.
Pericorneial, het hoornvlies omgevend. Pericorneale injectie, overvulling der
dieper liggende straaladeren (venae ciliares) aan de rand van het hoornvlies, alsof
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men de vaten heeft opgespoten; syn. ciliaire
injectie.
Pericowperitis, ontsteking van het weefsel
rondom de klieren van Cow per (glandulae bulbo-urethrales); lelijke uitdrukking.
Pericranitis, ontsteking van het beenvlies
der schedelbeenderen (pericranium) en van
deze zelve.
Pericystitis (x66aq, blaas), ontsteking van
het buikvlies, dat de urineblaas overtrekt.
Pericyten (x&roq, cel), zenuwcellen (van
Roug et) op de buitenzijde der haarvaten.
Peri(d)ectomie (ix-rip.m, uitsnijden), vgl.
Peritomie; syn. syndectomie.
Peridentitis, (d e n s, tand), periodontitis.
Perididymis (8E8utloc„ tweeling, zaadbal), =
albuginea testis (zie aid.).
Peridurale anaesthesie, gevoelloosheid door
inspuiting van novocaine in het wervelkanaal buiten de dura mater (D og I i ott i).
Peri-encephalitis (vgl. Encephalitis), ontsteking van de hersenschors. P. ch ron ica
d i ff u s a (slepende, verspreide P.), de P.
bij dementia paralytica.
Perifocaal, rondom een focus (zie aid.), liggend ; syn. circumfocaal. P. ontsteking =
collaterale ontsteking, zie aid.
Perifolliculitis, ontsteking in de omgeving
van de folliculi der haren en smeerklieren.
P. tuberculOsa (During), = lichen
scrofulosorum.
Perigangliitis, ontsteking van het bindweefsel
in de omgeving van een ganglion.
Periganglionair lipoma (vgl. Lipoma), omschreven ophoping van vet rondom lymphklieren, vooral aan hats en nek.
Perigastritis, ontsteking van het buikvlies,
dat de maag overtrekt.
Perihepatitis, ontsteking van het buikvlies,
dat de lever overtrekt. P. chronic a
hype r p list i ca, slepende P., die eindigt
met vorming van een dikke, witte bindweefseliaag over de lever; syn. Zuckergussleber (Cu rschman n); vgl. Pseudocirrhosis hepatis.
Perilymphangitis, ontsteking van de scheden
der lymphvaten ; vgl. Lymphangitis.
Perilymphe, de vloeistof tussen het vliezige
labyrint en het beenvlies van het benige
labyrint.
Perimeningitis spinilis, ontsteking op de
buitenvlakte van het harde ruggemergvlies; syn. pachymeningitis spinalis.
Perimeter (F 6 rste r), toestel om de omtrek
van het gezichtsveld to bepalen. Deze
handeling heet perimetri e.
Perimetritis (p..frrpm, baarmoeder), omschreven peritonitis in de omgeving van de
baarmoeder; vol. Pelveoperitonitis.
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Perimetrium, het buikvlies, dat de baarmoeder overtrekt.
Perimetrosalpingitis (adanty, trompet),
ontsteking van de weefsels in de omgeving
van de baarmoeder en hare trompetten.
Perimyelitis, ontsteking van de buitenste
gedeelten van het ruggemerg (vgl. Myelitis).
Perimysitis (ook wel verkeerdelijk p e r i my ositis genoemd), ontsteking van het perk
mysium.
Perim#sium (115g, muis, spier) externu m,
het bindweefselachtig omhulsel ener spier.
P. internu m, het omhulsel der verschillende spierbundels; syn. endomysium.
Perin(a)eaal, tot het perinaeum (zie aid.)
behorend.
Perin(a)eauxesis (ireptvatov, biinaad; cx571crt,c, vergroting), een vorm der colpoperinaeorrhaphie (zie aid.).
Perin(a)eocele, = hernia perinealis.
Perinaeoplastlek (Tc1ocaTt.x-h, vormkunst),
Perinaeorrhaphie (panic,), naaien) of
PerinaeosOthesis (aLvDeacc, samensteiling), operatief herstel van een gescheurde
biinaad.
Perinaeotomie, insnijding van de biinaad
ter opening van een absces in het bekken.
Perin(a)eum, biinaad, het gedeeite huid met
onderliggende weefsels tussen de aarsopening en de uitwendige geslachtsdelen.
Perinephritis (zie Nephritis), ontsteking van
het perinephriu m, het bind- en vetweefsei, dat de nier omgeeft; vgi. Paranephritis. Perinephritische abscessen
(Is r a e I) bevinden zich tussen de nier en
haar kapsel.
Perineuraal, wat zich rondom de zenuw
(ve5pov) bevindt.
Perineuritis, ontsteking der zenuwschede.
Perineurium, bindweefselachtig omhulsel der
vezeibundeis van een periphere zenuw;
vgi. Endo- en Epineurium.
Periode (rcepio8oc), omioop, kringloop; ook:
lets wat regeimatig terugkeert, vandaar =
de maandstonden ; bijv. nw. period i e k,
voor ziekteverschijnselen, die zich met
tussenpozen van gezondheid herhaien (periodieke veriamming der ledematen, Westp ha I) of ziekten, waarvan de verschijnselen
een bepaalde kringloop vertonen (periodieke
krankzinnigheid; syn. manisch-depressieve
of circulaire krankzinnigheid).
Periodontitis pok, gen. 686\n-o, tand),
ontsteking van het wortelviies van de tand.
PeriodOntium, het wortelvlies van de tand.
Periodynie (Ogóvn, pijn), = perialgie.
Perioesophagitis, ontsteking in de omgeving
van de slokdarm.
Perionychia, ontsteking in de omgeving van
de nagel; vgi. Paronychia.
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Perioiiphoritis (vgi. 0Ophoritis), ontsteking
van het buikvlies, dat de eierstokken bedekt.
Periophthalmfe (6cikocX1.16c, oog), = capsulitis (zie aid.).
Perioptometrie (&k, het zien), = perimetrie (zie aid.).
Perkirbita, het beenviies der ooghoite; vgl.
Orbita.
Periorchitis (Opzt,c, zaadbal), ontsteking van
het overtreksel van de zaadbal; vgi. Hydrocele.
PeriOrchium, het buitenste gedeeite van de
tunica vaginalis propria testis.
Periosteal cachexia (Eng.; vgi. Cachexia),
= ziekte van Barlow (zie aid.).
PeriOsteum (Ocrciov, been), beenviies; het
bindweefselachtig viies, dat beenderen omgeeft; bijv. nw. periostaal. P. internu m,
zie Endost.
Periostitis, ontsteking van het beenviies.
P. a b exercit at iOn e, zie Osteopathia
iteneraria. P. albumin Os a s. se r6s a s.
non purulent a, eiwitachtige, weiachtige
of niet-etterige beenviiesontsteking, van
meestal slepende aard, waarbij geen etter,
doch een water- of slijmachtige vioeistof
wordt afgescheiden. P. d isse can s (d i ss e co, ontieden), etterige beenviiesontsteking, waarbij het beenviies door de etter van
het been wordt gescheiden. P. fi b rOs a,
vezelachtige periostitis, met bindweefselachtige verdikking van het beenviies. P.
hyperp list i ca, soms over een aantal
beenderen verspreide beenviiesontsteking,
waarbij zich exostosen vormen; vgl. Osteoarthropathie hypertrophiante pneumique.
P. interns crin ii, vgl. Pachymeningitis
externa. P. maligna (infectiOsa, phlegmonOsa), = osteomyelitis diffusa spontanea. P. o s s Hi ca n s, = P. hyperplastica.
P. purulent a, etterige acute beenviiesontsteking met ettervorming. P. se rOsa,
zie P. Albuminosa.
PeriostOse, vgl. Exostose.
Periostreflexen, spiertrekkingen, verwekt
door het bekioppen van bepaalde beenderen
(voorzijde van het scheenbeen, ondereinde van het spaakbeen, condyius internus van het dijbeen).
Peripachymeningitis, = pachymeningitis externa.
Peripancreatitis, ontsteking van het celweefsel rondom de alvleesklier.
Periphakitis (vgi. Phakitis), ontsteking van
de lensbeurs.
Peripheer (nept(
pepiK, zich in de rondte
bewegend of bevindend, de omtrek vormend), verwijderd van het middeipunt; aan
de omtrek; tegenstelling: centraal.
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Periphlebitis (cpX4, gen. cpXsf36c, ader),
ontsteking van de buitenste Iaag (adventitia)
der aderen.
Periphrenftis (cppilv, middenrif), ontsteking
van het borstvlies of het buikvlies, dat
het middenrif bedekt.
Periplist (rXeccraco, vormen), = pellicula
(zie aid.).
Peripleurftis, (vgl. Pleuritis), ontsteking in
het bindweefsel tussen de pleura costalis
en de borstwand.
Peripneumonie (bij Hippocrates, =pcnXeutlovioc), longontsteking met borstvliesontsteking.
Periproctitis (TrpcoxT6c, aars, endeidarm) of
p a r a p roct it i s, ontsteking van het celweefsel rondom de endeidarm.
Periprostatftis, ontsteking in de omgeving
der voorstaanderkiier.
Peripsoftis (vgl. Psoitis), ontsteking in de
omgeving van de musculus psoas.
Peripteisis (7t-r6cnc, de val), beslissende omkeer in het beloop ener ziekte.
Peripyema (vgl. Empyema), het zich ophopen van etter rondom een lichaamsdeel.
PeripylephlebItis (7c6X7) , poort; cpX4 , gen.
9XepOq, ader), ontsteking in de streek
der poortader.
Perirenial (re n, nier), in de omgeving der
nier.
Perirrhexis (frrgcg, verscheuring), gehele afscheuring van een der ledematen.
Perirrigatie (i rrig o, besproeien), doorspoeling van de borstkas na lediging van een
empyema door middei van twee canules,
die aan de vOOr- en de achterzijde zijn
aangebracht (M i c h a e I).
Perisalpingftis (acanty, baarmoedertrompet), = peiveo-peritonitis (zie aid.) aan de
tuba uterina.
PeriscOpische glazen (nept, rondom; axonica, zien), vgl. Menisci; hol-bolgeslepen
brilleglazen, die het duidelijk zien van zijwaarts geiegen voorwerpen mogeiijk maken.
Perisigmoiditis, ontsteking in de omgeving
der flexura sigmoidea.
Perispermatitis, ontsteking der tunica vaginalis van de zaadstreng.
Peristaltiek (rcspLaTaXTcY.6c, omsiuitend), de
langzaam van boven naar omiaag trekkende
spiraalsgewijze (wormvormige) samentrekkingen van de maag en de darm, waardoor
de inhoud dier organen worth voortbewogen ; vgl. Antiperistaltiek, Catastaltiek.
Peristaltische Unruhe (D.) (Kussmaul),
verhoogde peristaltiek van de maag, uitwendig zichtbaar en gepaard gaande met
rommelgeluiden; bij zenuwachtige personen.
Peristaphylin externe, interne (Fr., van
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druif, huig), = musculus tensor,
levator yell palatini.
Peristatisch (TrepEaTaacc, omgeving), tot de
omgeving behorend. P. hyper ae m i e,
bloedovervulling gevolgd door bloeding na
samentrekking van siagaderen.
Perfstole Orepticrrok), omkleding), de omsiuiting — zonder voortbeweging — van
de inhoud van een hol orgaan door de
spanning zijner spieren; vgl. Peristaltiek.
P. van het ha rt, een volledige opvolging van bewegingen (systole en diastole)
van het hart; en van de maag een volledig
aflopende peristaltiek.
Peristrumftis, ontsteking in de omgeving van
een struma (krop).
Periststole, het op de systole (zie aid.)
volgende stadium, dus de pauze, plus de
diastole; vgl. Peristole.
Peritendinftis (t e n d o, gen. tendinis,
pees), ontsteking van het weefsel in de omgeving van een pees (vgl. Tendovaginitis).
PeritenOnium (civwv, pees), het bindweefselachtig omhulsel van een pees.
Peritheel (vgl. Epitheel), de uitwendige be-.
kleding (uit cellen bestaande) van de lympheen kieine bloedvaten.
PeritheliOma, gezwel, dat uitgaat van de
peritheelceilen, voorai aan de bijnieren.
Peritomie (rrepc-rok, omsnijding ; G a I en o s), het wegsnijden van een strook van het
bindvlies rondom het hoornvlies bij pannus
(zie aid.).
Periton(i)eum (7cepc-r6voccov, van rcepvreivw,
omspannen; Galen os), buikviies; bijv.
nw. periton(a)eaal. Spanningsperitonaeu m, een pneumoperitonaeum, ontstaande doordat gassen door een kieine
opening wel door de darm in het peritonaeum kunnen geraken, maar niet omgekeerd (0 be rs t).
Peritoniseren, overtrekken met buikviies.
Peritonismus, verschijnselen van peritonitis
(zie aid.), zonder dat deze er is.
Peritonitis, buikvliesontsteking, onderscheiden in acUta en chrOnica, diffUsa
(over het gehele buikviies verspreide) en
circumscripta (omschreven), adhaesiv a (aanhechtende, nl. met vezeistofachtige
afscheiding, die aaneengroeiing van gedeelten van het buikviies ten gevolge
heeft) en exsud at i v a (s u d o, zweten),
met vloeibare afscheiding; deze weder
onderscheiden in s e ro-fibrinOsa (weiachtig-vezelstofachtig), h a e m o r r h a g i c a
(bloedig), purulénta (etterig), i c h o r 6s a
(met stinkende, gasvormende etter; vgl.
Pneumoperitonitis, Meteorismus peritonealis), P. adenoides (kliervormig), chronische aandoening met vorming van kliercrracpu)d,
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buizen bevattende knobbeltjes, verspreid
over een groot gedeelte van het buikvlies en
onder het weivlies liggende. P. deform a n s
(Lat., misvormend; K I e bs), chronische
buikvliesontsteking, ten gevolge van stuwing, waarbij vooral het mesenterium is
aangedaan, en waardoor dit schrompelt
en verdikt wordt; syn. cirrhosis peritonei.
P. incipsulans (Lat., capsula, kastje),
waarbij ingewanden worden omgeven door
schrompelend bindweefsel.
Peritonsillair absces, etterige ontsteking
van het bindweefsel rondom de keelamandelen; syn. retrotonsillair absces.
Peritonsillftis, ontsteking van het bindweefsel rondom de keelamandelen. P. l i n g u a l i s,
hetzelfde om de tongamandel.
PeritrOoph, zie onder Membrana.
Peritubair, zich rondom de tuba (uterina)
bevindend.
Perityphlftis (rucpX6v, sc. gvrepov, blinde
darm), ontsteking van het buikvlies, dat
de blinde darm en het wormvormig aanhangsel bedekt; vgl. Typhlitis, Paratyphlitis,
Appendicitis.
Periurethritis (oUpOpoc, urinebuis), ontsteking van het bindweefsel, dat de urinebuis
orngeeft.
Perivaginftis, zie Paracolpitis.
Perivasculair, zich rondom de vaten bevindend.
Perivasculftis (vas culu m, verkleinw. van
vas, vat; juister zou zijn periangionitis),
ontsteking van de adventitia der vaten;
vgl. Periarteriitis, Periphlebitis.
Periviscerftis (v is c e r a, ingewanden ; beter
perienteritis), = polyserositis (zie ald.).
Perixenitis (ivoc, vreemd), ontsteking in de
omgeving van een vreemd lichaam.
Perkament (van de stad Pergamo n; een
op eigenaardige wijze toebereide dierenhuid.) Pe r ka m e nt h u id, = xeroderma
(zie ald.). Perkamentknetteren, het
geiuid van twee stukken perkamentpapier,
die tegen eikander worden gewreven, hetweik men soms waarneemt bij pericarditis
of bij het betasten van beenderen, waarvan, door een gezwel binnen in, de wanden
zo dun als papier zijn geworden. Pe r kament sj an ke r, harde sjanker, waarvan
aiieen de wand geInfiltreerd is en ais perkament aanvoeit.
Perkinisme, een soort metaiiotherapie (zie
ald.), naar een Amerikaanse arts Perkin s.
Perleche of pourleche (Fr. van p o u r I 6c h e r, rondom belekken; Ray m o n d), aandoening der iippen, die zich soms in scholen
epidemisch vertoont, waarbij de hoek van
de mondspieet eerst opzwelt en daarin
ten siotte een kloofje ontstaat.

Perochfrus

Perlinguaal (I i n g u a, tong), door de tong
(nl. het tongslijmvlies) henen; Perlinguale
aanwending van geneesmiddelen, ten einde
ze door het tongslijmvlies te doen opnemen.
Perlmutterarbeiterkrankheit (D., ziekte
van de paarlmoerbewerkers) = conchiolineosteomyelitis (zie aid.).
Permeibel (p e r m e o, doorwandelen), doordringbaar; zelfst. nw. permeabiliteit,
doorgankelijkheid, bijv. van de hersenviiezen voor de liquor cerebrospinalis.
Permeabiliteitsquotient (Walter), het
quotient tussen het gehaite van het bloedserum en van het lumbaalvocht aan een stof,
hetzij broomnatrium (Walt e r), hetzij uranine (Schippers en Peters), die een
bepaalde tijd te voren is toegediend.
Permeint (iets dat ergens doorheen kan),
van stoffen, die een cel kunnen binnendringen.
Pernaziekte, zie Chlooracne; werd in de
wereldooriog waargenomen bij arbeiders,
die met perchloornaphthaline omgingen;
vandaar de naam.
Pernicieus (perniciosus, van pernicies,
verderf), verderfelijk, kwaadaardig; zie
Malaria, Anaemia.
PerniciOsa, sc. febris, kwaadaardige koorts,
benaming voor gevaariijke, soms dodelijke
vormen van (meestal tropische) malaria;
naar de voornaamste verschijnseien onderscheiden in P. algida (a lgidu s, ijskoud),
met ijskoude huid en hartzwakte; P. b ronc h it i c a, met verschijnselen van bronchitis;
P. c ard fa c a, met hartverschijnselen; P.
choleric a, met verschijnseien van cholera;
P. co m at Os a, met coma (zie ald.); P.
diaphoretic a (zie aid.), met hevig zweten;
P. dysenteric a, met verschijnseien van
dysenterie; P. g ast r i c a, met hevige maagpijnen; P. gang raenós a, met gangraena
(zie aid.) aan de ledematen; P. pleur it i c a,
p n e u m 6 n i ca, met tussenpozende aanvallen van pieuritis of longontsteking; P.
sync opilis (vgl. Syncope), met langdurige
bezwijmingen of toestanden van schijndood.
PerniciOsa-parasieten, de malaria-parasieten,
die de perniciosa veroorzaken; syn. aestivoautumnale- of tropicaparasieten.
Pernio, meerv. pernion es (Lat.), wintervoet, winterhand.
PerniOsis (vgl. Perni o), door koude veroorzaakte stuwingshyperaemie der huid en de
gevolgen daarvan.
Perobrichius (mw6c, verminkt; ppoczteov,
arm), misgeboorte met aangeboren verschrompeling of verminking van beide
armen.
Perochfrus (zef.p, hand), misgeboorte met
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aangeboren verschrompeling of verminking
van de handen of voeten.
Perodactylie (aix-ruXoc, vinger), aangeboren
verminking der vingers.
Pen:Sinelus (iaoc, lid), misgeboorte met verminkte ledematen.
Peron(i)eus (nep6v71, kuitbeen), tot het kuitbeen behorend; vgl. Musculus, Nervus
peronaeus.
PerOne (7rep6‘m, haak, gesp, kuitbeen), kuitbeen; Lat. fibula.
Peroneial, betrekking hebbende op de kuitspieren; bij het peroneale type der
progressieve spieratrophie beginnen de
verschijnselen aan de musculi peronaei en
de strekspieren der tenen.
Peropus (noun, voet), aangeboren, verminking der beide benen.
Perorial (os, gen. or is, mond), door de
mond geschiedend; bijv. perorate intubatie.
Per os, door de mond (bijv. toediening van
geneesmiddelen).
Peroxydasen, enzymen (zie ald.), die peroxyden, vooral waterstofsuperoxyde, in werking
brengen en daardoor oxydatieprocessen
bevorderen. P.-react i e, ter onderscheiding
van leucocyten uit beenmerg en uit lympklieren: de eerste vertonen donkerblauwe
korreis na kleuring met verschillende kleurstoffen en waterstof-superoxyde.
Perpetuus (Lat.), voortdurend.
Per primam (sc. intentionem), vgl. lntentio.
Per rectum, door de endeldarm; vgl. Rectum.
Perrotatoire reactie, reactie tijdens de
draaiing op de draaistoel. Vgl. Postrotatoir.
Per sectindam (sc. intentionem), vgl. lntentio.
Perseditio (Lat.), vervolging; vgl. Delirium
persecutionis.
Perseveratio (Lat., volharding), zinneloze
herhaling van een uitgesproken woord
of een verrichte handeling; bij hersen- en
zielsziekten (N e i s s e r). Ook het vasthouden
van een reeds voorbijgegane waarneming,
bijv. lets blijven zien, als de gezichtsindruk
reeds voorbij is (optische perseveratie).
Persistens (Lat.), blijvend.
Persisters, (Eng., blijvers) microOrganismen,
die in rust verkeren en niet worden aangetast door bacteriostatische (zie aid.) geneesmiddelen, zodat zij zich kunnen gaan vermenigvuidigen, zodra deze middelen zijn
uitgewerkt.
Perspiribile retentum (het uitzweetbare,
vgl. Pe rspi r it io, dat teruggehouden
wordt; retineo, terughouden), de stoffen,
die, volgens de oude mening, door de huid
moeten worden verwijderd, doch waarvan
de uitzweting wordt belet, hetgeen ziekten
veroorzaakt.

Pes

Perspiritio (p e r, door; s p i r o, ademen), de
huid-ademhaling, de verwijdering of opneming van stoffen door de huid. Van
zichtbare stoffen (zweet), wordt dit P.
sensIbilis (Lat., voelbaar), genoemd; van
onzichtbare (gassen) P. i n s e n s i b i I i s (Lat.,
niet waarneembaar (San torin i).
Persuisie (pe rs u ad o, overtuigen), behandeling van zenuw- en zielsziekten door
te vermanen en te overtuigen; vgl. Suggestie.
Perte (Fr., verlies) blanche (Fr. blan c,
wit), witte vioed; syn. fluor aibus. P. seminale (Fr., van Lat. semen, gen. s e m in i s, zaad), onwillekeurig verlies van zaadvloeistof. P. uterine, bloeding uit de
baarmoeder.
Pertrochantair, door de trochanter heen,
b.v. een beenbreuk.
Pertubitie (t u b a, trompet), kunstbewerking
ten einde de vernauwde baarmoedertrompet doorgankelijk te maken door doorblazing van lucht.
Perturbitio critica (perturbare, verwarren; vgl. Crisis), critische verergering; de
verheffing der verschijnselen, vooral van
de koorts, welke men sours voor de crisis
van critisch eindigende ziekten waarneemt;
het yolk noemt juist deze perturbatio vaak
,de crisis".
Perttissis (p e r, door en door, hevig; t u ss i s,
hoest), kinkhoest; syn. tussis convulsiva,
tussis quinta (tussis V), spasmodica, strangulans, suffocativa.
Pervers (p e r v e r s u s, verkeerd), abnormaal;
vooral van onnatuurlijke of tegennatuurlijke uitingen van de geslachtsdrift; onder
het publiek: gemeen (op het gebied van
het geslachtsieven).
Perversiteit, abnormale aanleg; bijv. wat
betreft de geslachtsdrift.
Per vias naturiles (Lat.), langs de natuuriijke
wegen; bijv. van de baring, de ontlasting.
Pervigilium (p e r v i g i I, wakker), het doorwaken van de nacht, slapeloosheid.
Pes (Lat.), voet. Pes anserinus (anser,
gans), ganzevoet; een uitdrukking voor
een groep zenuwen, strengen, spierbundels
of pezen, die van een punt in een viak
uit elkander gaan geiijk de tenen van een
ganzevoet; bijv. bij de musculus sartorius,
gracilis, semitendinosus, de fascia lata, de
fascia cruris, de plexus parotideus van de
nervus facialis (pes anserinus major),
de aangezichtstakken van de nervus infraorbitalis (pes anserinus minor). Pes
calcine o-v ilgu s, verkeerde stand van de
voet, bestaande uit de afwijkingen van de
pes calcaneus en de pes valgus te zamen. P.
calcaneus (caix, gen. calcis, hiel), hiel-
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voet, waarbij de voet zó sterk omhoog
gebogen is, dat alleen de hiel de grond raakt;
syn. talipes. P. curvus (Lat., krom), =
cyrtopedie (zie ald.). P. equin o-valgu s,
P. equinus samen gaande met pes valgus. P.
equinovaru 5, P. equinus, samengaande
met pes varus. P. equinus (e q u u s, paard),
paardevoet, die alleen met de tenen de
grond raakt. P. excavat us (Lat., uitgehold), holle voet, waarbij de voet en de
tenen sterk naar de zoolzijde (plantair)
gebogen zijn, en de voet de grond raakt
met het voorste gedeelte van de rugzijde.
Syn. Voet van Friedreich. P. gigas
(Lat., reus), reuzevoet, aangeboren buitengewoon grote afmetingen van de voet;
syn. macropodie. P. hippocam pi major
(der hersenen), zie Hippocampus. P. h i pp o ca. m p i minor (der hersenen), zie
Calcar avis. P. p e di, n c u I i (der hersenen),
zie Pedunculus cerebri P.. planus (Lat.,
plat), platvoet, lage stand van de binnenrand van de voet, zodat het gewelf vervalt.
P. planus inflam mat 6 r i u 5, ontstekingachtige platvoet; een afwijking, die zich
onder hevige pijnen (vgl. Tarsalgie) in korte
tijd ontwikkelt onder de invloed van te
sterke en langdurige belasting van de voet;
vandaar de syn. P. planus staticus. P. t ran svérs o-p I a n u s, dwarse platvoet, door
lage stand van het dwarse gewelf van de
voet. P. valgus (Lat., scheef) doorgezakte voet, waarbij de voet in het voetgewricht sterk is geabduceerd en naar buiten
gerold, zodat de binnenrand van de voet
de grond raakt en de buitenrand wordt
opgelicht. Bij aangeboren gevallen bestaat
meestal ook pes calcaneus (P. calcaneovalgus). is de afwijking een gevolg van
spierverlamming, dan spreekt men van
P. valgus of plano-valgus paralYrticus. P. varus (Lat., buitenwaarts gebogen),
klompvoet, horrelvoet, waarbij de voet in
het voetgewricht sterk geadduceerd en naar
binnen gerold is; aangeboren of door verlammingen ontstaan.
Pessirium (Tre6o.6c, langwerpig ronde steen,
bij een spel in gebruik; wegens de gelijkenis ook: zetpil), rondachtig of ringvormig lichaam, waarmede geneesmiddelen
in de schede worden gebracht of waardoor
de baarmoeder, bij afwijkingen in de ligging,
ondersteund worth (vgl. Hysterophoor). P.
i n t r a u t e r i n u m, instrument, bestaande
uit een rond plaatje en een daarop rustend
staafje, met een aan de top verbreed knopje,
dat in de baarmoeder komt te liggen, terwijl
het plaatje tegen het ostium in de schede
ligt, zodat het pessarium noch naar buiten,
noch naar binnen kan wegglijden; het instru-
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ment onderhoudt een chronische prikkelingstoestand van het baarmoederslijmvlies,
waardoor de conceptie worth bemoeilijkt.
P. o c c l u s i v u m (Lat., afsluitend), halve
bol van caoutchouc, omsloten door een
elastische ring, ter afsluiting van het ostium
uteri, om zwangerschap te voorkomen.
Pestikaemie (ccipa, bloed), bacteriaemie door
pestbacillen; zie Pestis fulminans.
Pestilentia (Lat.), een, gelijk de pest, epidemisch heersende ziekte met grote sterfte.
Pestis (Lat.), pest. P. siderans, s. fUlminans (Lat., bliksemend), pest, die reeds de
eerste dag, soms bijna zonder verschijnselen van ziek zijn, dodelijk is. P. a m b uI a n s (Lat., wandelend) s. minor (Lat.,
kleiner), de lichtste gevallen, waarin de
ziekte niet tot volkomen ontwikkeling
komt (abortieve gevallen) en de lijder soms
blijft rondlopen. Tegengesteld: P. major.
Petechiae (Ital., p e t e c c h i e, rode vlekken
bij kwaadaardige koortsen), ronde kleine
purpuravlekken (zie ald.).
Petechiile typhus, = typhus exanthematicus,
vlektyphus.
Petiolus (Lat.), steel. P. epiglottidis, steel
van het strotklepje.
Petite verole volante (Fr., vliegende pokken),
waterpokken.
Petit mal (Fr., kleine kwaal), lichte aanvallen
van vallende ziekte, alleen bestaande uit
duizeling of bewusteloosheid; vgl. Grand
mal.
Petrificatio (p e t r a, hardsteen ; fa c e r e,
maken), verkalking, verstening van weefsels, afscheidingen of vreemde lichamen.
Petrissage (Fr.), vgl. Massage.
Petrosalpingostaphylinus (o s pet r o s u m,
rotsbeen; cycarrt)i, oortrompet; crrocpuk,
huig), zie Musculus.
Petrositis, ontsteking van het rotsbeen.
PetrOsus, tot het rotsbeen (os petrosum)
behorend.
Petrasio centrilis coxae, ontwrichting van
de kop van het dijbeen naar binnen, door
het atrophische acetabulum heen.
-pexie, -pexis (Tr-it,c, vasthechting) (in verbindingen), aanhechting, vereniging, ophanging, bevestiging.
Pfannenband (D.), = ligamentum calcaneonaviculare plantare.
Pfeifenstein (D.), blaassteen, die met een
smal gedeelte ingeklemd zit in de urethra.
Pfeilernaht (D., peilerhechting, Czern y),
aaneenhechting van de twee peilers (columnae s. crur a) van het peesblad van
de musc. obliq. abdom. ext., weike de
liesring omgeven; bij liesbreuk.
Pfeilerresection(D.,Wi I m s, Sauerbruch)
operatieve verwijdering van stukken van
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4 tot 5 cm Iengte uit de bovenste 7 tot 9
ribben, om de long te doen samenvallen.
Pfeilerzellen (D.), pilaarcellen; lange cellen
van het orgaan van Corti in het inwendige oor.
Pfotchenstellung (D., houding), de samenvoeging der vingers gelijk bij de obstetrische
hand, gelijk men die waarneemt bij ziekte
van Parkinson (zie Aanhangsel).
Pfropfhebephrenie (D., pfropfen, enten),
enthebephrenie; hebephrenie (zie aid.), die
ontstaat waar reeds zwakzinnigheid bestaat.
Pfropfkern (D.), entkern = nucleus emboliformis (zie ald.).
PH, afkorting voor waterstofionen-concentratie; indicator van de zuurtegraad; pH is
het keerpunt; hoe verder daaronder, hoe
zuurder, hoe verder daarboven, des te meer
alcalisch.
Phacocele (cpcxx65, lens; xk, breuk), het
naar buiten komen van de lens als een
zweer het hoornvlies doorboord heeft.
Phacoerisis (gpeccnc, het aanleunen), verwijdering van de staar door een zuigende
lepel vast erop te drukken (Barraque r).
Phacogeen (TLyvolloct, ontstaan), door toedoen van de lens, nl. van uitgetreden lensmassa, ontstaan; van ontstekingen in het
oog (M. Straub).
PhacOma (cpocx6q = naevus), PhacoblastOma
(Acco-r6c, kiem), gezwellen, die, evenals de
naevi (zie aid.) uit embryonale cellen ontstaan. Zie Phacomatose.
Phacomalicia (ticaaxia, verweking), verweking van de lens; vgl. Cataracta.
PhacomatOse, het voorkomen van talrijke
phacomen (zie ald.) op de huid, het zenuwstelsel en elders; aangeboren, veelal erfelijke
aandoening. Zie Sclerose tubereuse en
Neurofibroma; ook in het Aanhangsel bij
Bourneville, Recklinghausen, Von
Hippel, Sturge.
Phacometer (cpocx6c, lens), toestel tot bepaling van de brandpuntsafstand van lenzen
(Snellen).
PhacosclerOse (axAip6c, hard), verharding
van de lens, ouderdomsstaar; vgl. Cataracta.
PhacoscOop (axo76co, bezien), toestel om de
lens waar te nemen bij de accommodatie,
met behulp van spiegelbeelden.
Phacoscotisma, phacoscotcima (ax6-coc,
duisternis), troebelheid van de lens.
Phicus = PhacOma.
Phaenacisma (cpcd.v6), vertonen), hallucinatie,
bestaande uit betrekkeiijk eenvoudige zintuigwaarnemingen ; vgl. Acoasma (K a h Ibaum).
PhaenocistoscOop (podevo, vertonen; ekSxta'roc, de snelste), = stroboscoop (zie ald.).

Phakitis

Phaenomenologie (cpouvOveevov, het verschijnsel), = symptomatologie.
PhaenophthalmotrOop (cpcxlvto, verschijnen),
werktuig om de beweging van het oog toe
te lichten (Donde rs).
Phaenotypus (cpccivco, verschijnen; Tirrcoq,
stempei), de uitwendige gedaante; ook de
eigenschappen van een organisme, die aan
uitwendige prikkels moeten worden toegeschreven (vgl. Genotypus).
Phaeochromoblasten PoccprOc, kiem), de
cellen waaruit chroomaffine (zie ald.) weefsel
ontstaat.
PhaeochromocytOma (vgl. Phaeochroom;
xiyrog, cel), gezwel van het chroomaffine
weefsel van het bijniermerg. Syn. PhaeochromoblastOrna, ParagangliOrna.
Phaeochroom weefsel (cpoct6c, bruinachtig),
= chroomaffine weefsel (zie ald.).
Phagediena (cpayaoccva, van paydv, eten),
vretende zweer; een snel om zich keen en
in de diepte grijpend afsterven van weefsel.
Ph. n osocomialis, = gangraena nosocomiaiis.
Phagedienicus, bijvoeg. nw. van phagedaena,
bijv. ulcus phagedaenicum.
Phagedaenismus trOpicus, een ziekte in de
hete landen, die met diep invretende verzwering gepaard gaat, en tot nu toe onder
verschillende benamingen bekend was (zweer
van Mozambique, Aden, Cochinchina, enz.);
syn. Crabbe.
-phagen, phagie (pcxydv, eten) (in verbindingen), eters, eten; vgl. Macrophagen,
Geophagie.
Phagocyt (x6-cc4, biaasje, cel), eetcel (M etschnik off); de cellen, die in staat zijn,
bacterien in zich op te nemen; vgl. Microen Macrophagen.
Phagocytair getal (Wright), de verhouding
van het aantal in een praeparaat getelde
,..#7 ' bacterien, die door phagocyten zijn opgenomen, tot het aantal witte bloedlichaampjes; vgl. Opsonische index.
PhagocytOse (Metschnikoff), het verschijnsel, dat bacterien door phagocyten
worden verteerd.
Phagolyse (Metschnikoff) (Xtixst.q, oplossing), het tijdstip der phagocytose, waarop
de leucocyten in het serum in aantal gaan
afnemen, doordat zij bezinken of doordat
zij uiteenvallen.
Phagophobie (cp6Poc, vrees), ziekelijke vrees
voor het siikken.
Phagotherapie, voedingskuur.
Phakitis (cpocx65, lens), ontsteking van de
lens in het oog; ook ontsteking van de
lensbeurs = cataracta capsularis + cataracta secundaria (nastaar).
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PhalacrOsis (cpcx)ixpwatc), kaalhoofdigheid;
vgl. Opisthophalacrosis.
Phalangette (Fr., verkleinw. van phalanx;
zie ald.), het nagellid.
Phalangine, het tweede vingeriid.
Phar yngitis, ontsteking van de beenderen
der vingers en tenen bij aangeboren syphilis;
vgl. Dactylitis, Spina ventosa.
PhalangOsis (cpdcAccyyec, de gelederen; pier:
de rijen van ooghaartjes), = trichiasis (zie
ald.).
Phalanx (cp&Aocy, meerv. FicAocyysc, gelid),
de leden, waaruit de vingers en tenen bestaan ; meerv. phalangen.
Phallus (cpocAX6q), het mannelijk lid; ook een
nabootsing daarvan, waaraan bij sommige
volken als zinnebeeid der vruchtbaarheid
goddeiijke verering worth bewezen.
Phaneroscopie (cpavep6c, zichtbaar; axo7:6(,),
beschouwen), onderzoek van de huid,
hetzij door middel van een lens, die de
lichtstralen op 66n punt samenbrengt en
daardoor lupusknobbeltjes meer in het
oog doet vallen (L iebreic h), hetzij door
met een giazen plaatje op de huid te drukken,
waardoor deze bleek wordt en de lupusknobbeltjes dan door het glas heen beter
zichtbaar zijn.
PhanerOsis, het zichtbaar worden.
Phantaseren (van het Fr. phantasie),
ijlen (in koorts), verschijningen zien.
Phantisma (cpiv-raatiscc, verschijning), levendige voorstelling (pseudohallucinatie), veroorzaakt door te levendige verbeeldingskracht. (Ph. beleving, Ph. lichaamsdeel).
PhantOom (Fr., fan tom e, zinsbegoocheling,
spook), 1. = phantasma; 2. = nagebootst
lichaamsdeel (voorni. het vrouweiijk bekken) voor oefeningen in operaties. P h.g ezwe I, zwelling van de bulk bij hysterische vrouwen), veroorzaakt door kramp van
het diaphragma, verslapping der rechte
buikspieren, meteorisme, kromming van de
wervelkolom naar voren (G o we r s), zodat
er schijnbaar een gezwei of zwangerschap
bestaat. Ph. belevingen, Ph. beweginge n, P h. p ij n e n, verschijnselen, die
sommige geamputeerden menen te ondervinden in het verwijderde lichaamsdeel.
Ph. ledematensyndroom, het gevoel
van de geamputeerde of hij het verwijderde
lid nog bezit, niet veroorzaakt door een
neuroom in de stomp.
PhantoscOop, = stroboscoop (zie aid.).
Phantoscopie, = skiascopie (zie ald.).
Pharmaca (cpcfcpv.cxxoc), geneesmiddelen.
Pharmaceut (papv.axeurhc), apotheker.
Pharmacie (cpczpv.ccxdoc, eigenl. toepassing
van geneesmiddeien), artsenij-bereidkunde.

Pharyngitis

Pharmacocatagraphologie (cpciptiocxov, geneesmiddel ; xaTocypicpco, neerschrijven;
X6yoc, leer), de leer van het voorschrijven
van geneesmiddeien.
Pharmacoconiantron (xovi,w, bestuiven;
ei.v-rpov, holte), toestel om door middel
van een tubacatheter de trommeiholte
inwendig te bestuiven met een geneesmiddel.
Phirmacodynamie (86vcy.c.c, macht), de leer
van de werkingen der geneesmiddelen.
Phairmacognosie (van yviiiatc, kennis, en
verder gelijk allerlei woorden, die een
„leer" aanduiden, van de uitgang ie voorzien), de leer van de kenmerken der geneesmiddelen.
Phirmacologie (X6yoc, leer), geneesmiddelleer (de pharmacodynamie, -gnosie en -therapie te zamen).
Phirmacomanie (icada, waanzin), ziekelijke
zucht om geneesmiddelen te gebruiken of
voor te schrijven.
Pharmacopciea (pocpt.taxorcoLOc, apotheker;
vandaar cpcxwocxonoaoc, zodat men eigenl.
moest schrijven pharmacopoeia), verzameling van wettelijke voorschriften omtrent
de kenmerken en de samenstelling van
geneesmiddelen.
PhirmacosiderOsis (af.871 poc, ijzer), plaatselijke afzetting van ijzerdeeltjes in het lichaam
ten gevolge van het gebruik van ijzer bevattende geneesmiddelen.
Pharmacotherapie, behandeling met geneesmiddelen.
Pharyngectomie (cpdcpuy, keel; ixTki.two,
uitsnijden), uitsnijding van de pharynx.
Pharyngemphrixis (gt.tcppocr.c, verstopping),
verstopping van de pharynx.
Pharyngeurysma (46vco, verwijden), verwijding van de pharynx.
Pharyngeus, tot de pharynx behorend.
Pharyngismus, krampachtige samentrekking
van de pharynx.
Pharyngitis, ontsteking van de pharynx,
keelholte-catarrh. P h. follicular i s, met
roodheid en zwelling van de folliculi (zie
aid.) aan de achterzijde der keelholte.
Ph. g ran u lós a, met woekering van het
lymphatisch weefsel van het slijmvlies en
vorming van korreltjes (granula). Ph. k e rat Os a punctita (x6pac, gen. xiporroc,
hoorn), plaatselijke verhoorning in de
pharynx en omgeving, waardoor kleine,
witte, harde knobbeltjes ontstaan; syn.
mycosis tonsillaris benigna, algosis faucium, pharyngomycosis leptothricia, hyperkeratosis lacunaris. Ph. I at eralis (Lat.,
zijdelings), = Ph. granulosa, met vorming
der granula op de plica salpingopharyngea.
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Ph. si cca, droge keelcatarrh, met atrophie
van het slijmvlies.
Pharyngocele (xi) , breuk), uitpuiling van
het keelslijmvlies tussen de spiervezels
van de m. constrictor pharyngis inf.
PharyngomycOsis benigna, leptothricia
(vgl. Mycosis; be nignu s, goedaardig), zie
Pharyngokeratosis.
PharOgo-palatinus, zie Musculus.
Pharyngoplastiek (77Xoccrnxi, vormkunst),
aanvulling van een defect in het keelslijmvlies
door middel van huid van de hats.
Pharyngorhinoscopie, vgl. Rhinoscopia posterior.
Pharyngospasmus (vgl. Spasmus), krampachtige samentrekking van de keelholte.
Pharyngotomie, operatieve opening van de
pharynx; worth onderscheiden in: Ph.
subhyoidea s. media (Malgaigne),
opening in de middellijn, onder het tongbeen en Ph. lateralis (Langenbeck),
opening van ter zijde.
Pharyngotiphus, ontsteking der keelholte
bij typhus; juister Pharyngitis typhosa.
Pharynx (cpdcpu)i), de keelholte met hare
wanden; de overgang tussen mondholte
en slokdarm. Ph.-t onsi l, keelamandel.
Phase (cpciaLc), trap van ontwikkeling.
Ph as e n-lee r, een scheikundige theorie van
Bakhuis Roozeboom en Gibbs; een
phase, in scheikundige zin, is een gelijkmatig mengsel. Stomme Ph., als bij febris
typhoidea de kweek uit het Hoed reeds
negatief is en de serum-aggiutinatie nog niet
positief.
Phase-I-reactie, vgl. Reactie van Non n eApel t. (Zie Aanh.)
Phasische psychose, een zielsziekte, die
in tegenstelling met een proces-psychose
(zie aid.) — een zeifstandig ziekteproces is.
Phasine (p h as eolu s, boon), aggiutinine
(zie aid.) uit bonen en andere zaden.
Phenacisma, = phaenacisma.
Phenix (Fr. voor de vogel phoenix of voor
lets (of iemand), enig in zijn soort) a air
chaud, toestel, waarmede men hete lucht
onder de beddedekens doet komen voor
een zweetkuur.
Phenolcobfficient, de verhouding tussen het
bacteriendodende vermogen ener stof en
dat van phenol (b.v. voor sublimaat 200).
Pheronen (cpepsiv, dragen), zie Symplex.
-philie (cptlicx, iiefde) (in samensteliingen)
neiging, zucht; vgl. Haemophilie.
Philocytase (XUTOC, cel)(Metschnikoff)=
amboceptor (E h r I i c h), zie aid.
Philtrum (cpiikrpov, minnedrank), het gieufje
in de boveniip. Ph. chi r Cr rg i cu m, het
middenstuk der bovenlip bij dubbele hazenlip.

Phleb6tomus

Phimeisis (cpElitocnc, afsiuiting, vernauwing),
vernauwing van opening der voorhuid;
syn. capistratio; vgl. Paraphimosis.
Phlebilgia (earic, pijn) ischiadica, = lschias
varicosus, zie aid.
Phlebarteriectisia spontinea extremitaturn (cpXec, gen. cpXcf365, ader; ivrilpicc,
slagader; EXTOCCSLC, uitzetting), voortschrijdende verwijding der aderen en slagaderen
van een der ledennaten, beginnende aan de
hand palm of voetzool (0. We be r).
Phlebectisia, aderspat, uitzetting ener ader;
syn. varix, varicositas. Ph. h a e m or r ho idal is, vgl. Haemorroiden. Ph. laryrng ea
(M a c k e n z i e), overmatige ontwikkeling
van aderen aan de stembanden. Ph. v e n ae
sperm at i cae, uitzetting der zaadader,
spataderbreuk.
Phlebectomie, operatieve verwijdering van
een gedeeite ener ader.
Phlebeurisma, = aderspat; syn. varix; vgl.
Aneurysma.
Phlebine (H o p p e-S eyle r), scheikundige verbinding tussen haemoglobine en de rode
bloediichaampjes in het aderlijke bloed.
Phlebitis, aderontsteking. Ph. p o r t a I i s,
ontsteking van de poortader = pylephlebitis. Ph. u m b i l i ca I i s, ontsteking van de
navelader = omphalophiebitis. Ph. ch rOn i ca m ig r a n s, (m ig ro, rondtrekken),
slepende, voortschrijdende ontsteking van
de aderen aan handen en voeten, die zich
aanvalsgewijze onder lichte temperatuurverheffing uitbreidt tot hoger liggende
aderen.
Phleboclyse (Fr., van xX6atc, uitspoeling),
inspuiting in een ader.
PhlebofibrOsis, = phlebosclerosis.
Phlebogram (ypciv+toc, schrift), 1. de lijn
(kromme) van de aderpols. 2. angiogram
(zie aid.) der aderen.
Phlebographie (ypicpw, schrijven), 1. het optekenen van zulk een kromme lijn door
middel van een toestel, phlebograaf; 2. het
maken van een angiogram der aderen.
Phleboliet (AEO.oc, steen), adersteen, verkalkt
stolsel, meestal in varices; zie Varix.
Phleboloog, arts voor ziekten der aderen.
PhlebosclerOsis (axX73p6;, hard), verdikking
van de aderwand door woekering van het
bindweefsel.
PhlebothrombOsis, de vorming van een
thrombus in een ader, waarvan de wand niet
ontstoken is.
Phlebotomie, aderlating; syn. venaesectio.
PhlebOtomus pappatici (van It., pap p a,
eet; taci, zwijg; omdat deze zeer kieine,
zeer scherp stekende muskieten, niet hoorbaar zoemen), de overbrenger der pappatacikoorts.Ph.argentipes(Lat.,argentum,
26
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zilver, p es, voet), in Voor-India de overbrenger van kala azar.
Phlegma (cpX6y1i.cc, slijm), bij de ouden: 1.
ontsteking (van cpX6y(t), branden); 2. het
daardoor to voorschijn gebrachte vocht,
slijm. Overdrachtelijk: onverstoorbare bedaardheid, volgens de oude voorstelling
het gevolg van overheersende invloed
van het slijm onder de vier hoofdsappen
(cardinals vloeistoffen) van het Iichaam;
bijv. nw. phlegmatisch; een phlegmatische
persoon wordt phlegm at icus genoemd.
Phlegmageoga (dcycoy6c, aanvoerend, ni. remedia), middelen, die de vorming van slijm
bevorderen.
Phiegmisia (cpAey[Loccr:cx, ontsteking), ontsteking; alleen gebezigd in de uitdrukking
phlegmisia alba &Stens puerperalis (witte,
pijnlijke ontsteking in het kraambed), ontsteking van het celweefsel der dij met
thrombose (zie aid.) der dij-aderen, door
uitbreiding ener ontsteking van het parametrium (zie ald.); syn. Reithosenbein,
metastasis lactis, oedenne blanc douloureux.
PhlegmatorrhOea (gevormd als diarrhoea),
slijmvloed; syn. blennorrhoea (zie aid.).
Phlegmerethistica (ipe,afico, prikkelen; ni.
remedia), middelen, die de slijmvliezen
prikkelen.
PhlegmOne (cp)ewoA, ontsteking), acute
etterige ontsteking van celweefsel. Ph.
emphysem at 6 s a (vgl. Emphysema), gasgangreen, ettering met versterf en gasvorming in de weefsels. Bijv. nw. phlegmoneus.
Phlegmon ligneux (Fr., van Lat. lignum,
hout), houtplegmone; een vooral aan de
hats voorkomende ontsteking van de huid
en de spieren, waarbij de ontstoken delen
hard als een plank zijn (R e c I u s). Ph.
sublingual (Delorme), = angina Ludovici.
PhlegmorrhOea, = phiegmatorrhoea.
Phlogisticus (cpAoyccrt-Og, verbrand), op ontsteking betrekking hebbend; vgl. Antiphlogistica, Crusta phiogistica.
Phlogogeen (cpXoyoye*), door ontsteking
ontstaan.
Phlogosine, een ptomaine (zie aid.), dat zich
vormt in kweken van staphylococcus aureus,
en ontsteking van slijmvliezen teweegbrengt.
PhlogOsis (cpXOycoacc), ontsteking; vgl. Inflammatio.
Phloridzine (cpXock, bast; pi c a, wortel),
glycoside in de wortelbast van appel-, peren-,
kersen- en pruimenbomen. Ph.-diabetes,
door inspuiting van phloridzine veroorzaakte suikerafscheiding in de urine, gevolg
van verhoogde doorlating van de bloed-

Phonótisch

suiker door de nieren (renale diabetes)
(V. Merin g). Ph.-p roef, inspuiting van
1-1 1/ 2 mgr. phloridzine onder de huid; is
de nier gezond, dan vertoont zich reeds
binnen een halve minuut suiker in de urine
(Casper).
Phlyctiena (cdAcroctvoc, blaas), blaasje; meer
bepaaldelijk de grijze blaasjes, die bij
scrofulose ontstaan op de grens van de
conjunctiva bulbi en het hoornvlies; zie
Conjunctivitis (keratis) phlyctaenulosa s.
eczematosa, Ophthalmia scrofulosa. Ph.
pallida (pallidu s, bleek), voorjaarscatarrh der conjunctiva.
PhlyctaenOdes, phlyctaenulair, in de vorm
van blaasjes.
PhlyctaenOsis, huidziekte, zich uitend door
de vorming van blaasjes of blaren. Ph.
agg regata (agg regatus, opeengehoopt)
vgl. Dermatitis herpetiformis.
Phlyctienulae, kleine, half doorschijnende
blaasjes aan de vrije rand van het ooglid
(retentiecysten), door Mackenzie aldus
genoemd.
Phlyctenose recidivante des extremites
(Fr.), het telkens opnieuw ontstaan van
etterblaasjes op de ledematen (And ry);
syn. acrodermatitis continua suppurativa.
Phobie (cpOpoq, vrees), het onderhevig zijn
aan aanvallen van angst, die onder bepaalde
omstandigheden ontstaan, bijv. bij de een
bij het oversteken van een plein (vgl.
Agoraphobie), bij de ander bij onweder
(vgl. Keraunophobie), dus angst bij zekere
g e I eg enheden (zie Kairophobie, van
xcap6c, gelegenheid) of „Situationsangst"
(D.).
Phobophobie, angstvrees, angst voor het
ontstaan van angst; bij sommige zenuwlijders.
PhocOmelus (cp6x71, zeehond; 1.teAoq, lid),
misgeboorte, waarbij de handen en voeten
zonder armen of benen aan de schouders
en de heupen verbonden zijn.
Phonasthenie (cpwA, stem, geluid; (lots*,
zwak), zwakte van de stem; in de regel
functioneel.
Phonatie, het vormen van de stem.
Phonema (cp6vv.toc), gehoorshallucinatie, het
horen van woorden en stemmen, die er
niet zijn.
PhonendoscOop (Evao- en axorc6co, van binnen beschouwen), stethoscoop, voorzien van
een borststuk, dat de geluiden, die in
het lichaam ontstaan, versterkt (Bazzi
en Bianchi).
Phonetisch, de stem betreffend, klanknabootsend. Phonetische spelling, spelling, die zo veel mogelijk de uitspraak
nabijkomt.
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Phoniatrie (iccrpdoc, geneeskunst), behandeling der stemvorming.
-phonie, uitgang, die een verband met de
stem aanduidt; vgl. Aegophonie.
PhOnische verlamming (Tobol d), verlamming van de stembanden tijdens de eigenIijke stemvorming, terwiji zij bij hoest of
ingespannen ademhaling worden bewogen.
Phonismen, secundaire geluidgewaarwordingen; een soort „medegewaarwording" of
synaesthesie (zie aid.), die buiten het gebied, dat door een prikkel wordt getroffen, wordt waargenomen; zo kan bij schelie
lichtgewaarwording een toon of geruis
worden vernomen (phonisme) en omgekeerd een licht- of kieurgewaarwording
(photisme) ontstaan bij het waarnemen van
hoge tonen of scherpe pijnen; vgi. Auditio
colorata, Chromatismen.
PhOnoarteriographie, het registreren van
geruisen aan de arterien.
Phonocardiograaf, toestel om de geiuiden
van het hart phonographisch op te tekenen;
vgi. Phonograaf en Cardiogram.
Phonograaf (ypcicpco, schrijven), toestel, waarin de triliingen van het geiuid door een
I veerkrachtig viies worden opgevangen en
door een daaraan bevestigde naald worden
.r ingegrift op een met was bedekte plaat.
Door middel hiervan kan men het geiuid
t weder te voorschijn roepen.
Phonomanie (cp6voc, moord), moordzucht;
vgl. Androphonomanie.
Phonometer (L u ca e), meettoestel voor de
spraak, om de sterkte van het spreekgeiuid
te bepalen bij het onderzoek van het gehoor.
Phonometrie (Baas), onderzoek van de
resonantie van lichaamsdelen door daarop
een trillende stemvork te plaatsen.
Phonophobie (cpOpoc, vrees); 1. angst voor het
spreken; 2. angst voor geiuidprikkeis (bij
hondsdolheid).
PhonoscOop (axorc66), beschouwen), stethoscoop met een microphoon in het oorstuk,
ter versterking van de tonen (Lade ndorf en Stein).
Phonostethograaf (crripoc, borst), toestel om
de auscultatiegeluiden op te schrijven op
een film (L i a n).
Phonotypologie, het onderdeel van de typologie, dat zich bezighoudt met de kianken.
Phoon, maateenheid voor de sterkte van het
geiuid.
-phoon (in samenstellingen), instrument om
te horen; bijv. otophoon, dermatophoon.
-phoor (cp6pw, dragen) (in samenstellingen),
drager.
Phorometer (pop& beweging, loop), toestel
om de afwijking der gezichtsassen bij
scheeizien te meten; vgl. Heterophorie.

Phot6ma

Phosphaatstenen, biaas- en nierstenen, die
uit phosphorzure kalk bestaan.
Phosphatise, een enzym (zie aid.) gevormd
door osteoblasten (zie aid.), dat door hydrolyse organische phosphorverbindingen omzet
in anorganische phosphaten. Het speeit een
rol bij de vorming van been (R obinso n,
1923).
Phosphatiden, lipoiden (zie aid.), die bases
bevatten, waarin phosphorzuur en stikstof
voorkomen (b.v. lecithine).
Phosphaturie, verhoogd gehaite van de urine
aan phosphaten.
Phospheen (Fr., phosphene (Savigny),
van cpk, licht; c,00ctvo.), doen verschijnen),
de subjectieve lichtgewaarwordingen bij
photopsie (zie aid.); al naar de aard van
de prikkel, die het netviies treft, onderscheiden in druk- en rekkingsphospheen,
ook accommodatiephospheen (C z e r m ak),
een vurige ring bij snelle ontspanning der
accommodatie.
Phosphoglobuline (0. Cohnhei m), de stof,
waaruit de kerniichaampjes bestaan.
Phosphorescentie, het licht geven van sommige stoffen, nadat zij aan licht blootgesteld
zijn geweest.
Photaesthesine (cpik, gen. cpoyr6c, licht;
octaDllacc, gewaarwording), de rode stof,
die zich in het buitenste lid der netviiesstaafjes bevindt en die verbleekt, als zij
door licht wordt beschenen, weike verandering vermoedelijk de lichtgewaarwording teweegbrengt; syn. staafjesrood, „Sehpurpur", rhodopsine (vgl. Optogram).
Photalgie, pijn als er licht in het oog vast,
lichtschuwheid.
Photismen, vgi. Auditio colorata, Phonismen,
Chromatismen.
Photobacterium, vgl. Bact. phosphorescens.
Photobiologfe, de leer van de invloed van
het licht op levensprocessen.
Photobiotropfe, vermindering van de locale
weerstand tegen pathogene kiemen door
invioed van het licht.
Photocatalyse, verhoging van de gevoeligheid van organische zeifstandigheden voor
licht bij aanwezigheid van metaalzouten.
Photochromatische therapie, behandeling
van zieken door hen in licht van een bepaalde
kieur te plaatsen, bijv. door de muren en
vensters met rood of biauw te behangen;
syn. chromophototherapie.
Photodermatide, huidontsteking door allergische reactie op zonlicht.
PhotodysphOria Ovc, kwaiijk; cgpa), dragen ,
last hebben van het licht.
Photolimos (Aa*, honger), lichthonger.
PhotOma, = photopsie (zie aid.).
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Photometer, toestel tot meting van de
Iichtzin.
PhotonOsos, lichtziekte; bijv. sneeuwblindheld.
Photophobie, lichtschuwheid.
Photopsie (64)r,c, het zien), subjectieve lichtgewaarwording ten gevolge van sterke
prikkeling der voor licht gevoelige organen;
vgl. Spinterismus; ook: Iichthallucinatie.
Syn. Photoma.
PhotOptisch gezichtsveld, de uitgebreidheid
van het gezichtsveld voor de verschillende
kleuren.
PhotOptisch zien, het zien bij adaptatie aan
helder Iicht. Vgl. Scotoptisch zien.
Photoptometer, = optometer.
Photorrhexis (fr7Pac, scheuring), Iichtbreking.
Photosensibilisering, verkregen gevoeligheld voor licht b.v. door het gebruik van
Sulfamidezuuramiden. Zie ook bergamotolieproef.
Photosynthese, het omzetten van koolzuur
in organische verbindingen door licht (zoals
in groene plantendelen).
Phototaxis, phototropismus, invloed van
het licht op de bewegingen van een organisme (planten, lagere dieren).
Phototherapie, aanwending van het Iicht ter
genezing van afwijkingen of ziekten.
Phrenalgie (cpkv, middenrif), pijn in het
middenrif; syn. neuralgia diaphragmatica,
phrenodynie.
Phrenasthenie (cpkv, ziel, geest — die bij
de Ouden zijn zetel in het middenrif had —;
dcaDiveta, zwakte), zie . Cerebrasthenie
(Einkler).
Phrenesie, oude benaming voor maniacale
stoornissen of voor ziekten der hersenen,
die met ijien gepaard gaan (nekkramp).
Phrenicoclasie (Aecar,c, breuk), kneuzing van
de N. phrenicus om het middenrif tijdelijk
te verlammen.
Phrenico-exieresis (zie Exaeresis), verwijdering van een gedeelte van de nervus phrenicus, met hetzelfde doel als dat der phrenicotomie.
Phrenicotomie (St 0 rtz), doorsnijding van
een nervus phrenicus om, door het middenrif aan die zijde buiten werking te stellen,
rust te verschaffen aan een in hoge graad
tuberculeuse long.
Phrenicus, tot het middenrif behorend; vgl.
Nervus phrenicus. P. schouderp ij n, pijn
in het schoudergebied bij prikkeling van het
middenrif door aandoening van organen hetzij boven het middenrif of daaronder.
Phrenische ademhaling, middenrif-ademhaling, buik-ademhaling. P. processen, processen van de hersenschors, die samenhangen
met de psyche.

Phthfsi s

Phrenitis (cppeviinc), 1. koortswaan, hersenontsteking, razernij; 2. ontsteking van het
middenrif. Ph. potato r u m, = delirium
tremens.
Phrenocardie (xccpaia, hart), zenuwaandoening, zich uitende in pijnen in de hartstreek,
hartkloppingen enz.; meestal gevolg van
sexuele aandoeningen (M. H e rz).
Phrenodynie (6.36v71, pijn), = phrenalgie.
Phrenolepsie (kijck, het gevangen nemen),
dwangvoorstelling, dwangtoestand in het
denken en de voorstellingen (M esched e).
Phrenoleptische voorstellingen (Z i e h e n),
voorstellingen, die de bovenhand behouden
boven de overige voorstellingen in de
geest; „iiberwertige Vorstellungen".
Phrenologie, schedelleer van Gall (syn.
cranioscopie); de leer, dat uit de uitwendige eigenaardigheden van de schedel
de aanleg en het karakter van een persoon
kunnen worden afgeleid.
Phrenopathie, geestesziekte.
Phrynoderma, (cpptSv7) , pad), in Indict droog
papuleus uitslag door gebrek aan vitamine
A.
Phthiriasis ( ResetpEcunc), luisziekte; syn. pediculosis.
Phthirus inguinilis (0E), luis; inguina,
de liezen), schaamluis, platluis; syn. pediculus pubis, morpio.
Phthisicus, teringachtig; zie Habitus.
Phthisiogenesis, de ontwikkelingsgang der
longtuberculose.
Phthisiologie, de leer van de longtering.
Phthisiophobie, ziekelijke vrees voor de
longtering.
Phthisiotherapie, behandeling van de longtering.
Phthisis (pDial.c), tering, meer bepaald longtering ; Lat. consumptio. Ph. at r a (ate r,
zwart), verweking ener long met anthracosis (zie aid.), phtisie des mineurs (Fr.),
mijnwerkerstering. Ph. bronchialis, tuberculose der lympklieren in de borstholte, vooral der glandulae bronchiales.
Ph. bulb i, verschrompeling van de oogbol, waarmede verschillende oogaandoeningen eindigen. Ph. bulbi essentialis
(essenti a, het wezen, het innerlijke), =.
ophthalmomalacia (zie ald.), verschrompeling van de oogbol, die onafhankelijk van
een ontsteking of andere uitwendige aanleiding ontstaat. Ph. ca lcu I Os a (calculus,
steentje), longtering, waarbij afgestorven
deeltjes der long in verkalkte toestand
worden opgegeven. Ph. co nfirm ita (Lat.),
„bevestigde", ontwijfelbare longtering. Ph.
consummita (consummo, voltooien),
longtering met belangrijke verwoestingen
in de longen (en andere organen). Ph.
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florida s. galOpp(ic)ans (floridus,
bloeiend; It., galoppo, draven), „vliegende" tering, zeer acute longtering. Ph.
lapicidarum (lapicida, steenhouwer),
steenhouwerslong; longtering, veroorzaakt
door inademing van steenstof. Ph. la ry7 ng ea, tuberculose van het strottenhoofd.
Ph. pulm6nu m, longtering.
Phylaxfne (cpac4, wachter, beschutter), een
eiwitachtige stof, welke ontstaat in dieren,
die kunstmatig onvatbaar zijn gemaakt tegen
een bepaalde ziekteverwekker (mycophylaxine; 1,05x73 g = schimmel) of het gif daarvan
(toxophylaxine).
Phylogenfe (cpu)4 stam), stamgeschiedenis;
de leer van de ontwikkeling van de voorouders der levende wezens; syn. phyl °genesis; bijv. nw. phylogenetisch.
VgI. Ontogenie.
Phyma (cpiIti.cc, gezwel, uitwas), gezwel in
het algemeen; soms tuberkel, granuloom
of met opperhuid bedekt vast gezwel, tot
de grootte van een vuist, in de diepere
lagen der huid, veroorzaakt door uitstorting van bloed of lymphe of door nieuwvorming in de lederhuid en het celweefsel;
vgl. Rhinophyma.
Phtmatorhusfne (Ala, gen. co6E/ccroc ;
()Ocycoc, roodbruin), brume of zwartachtige
kleurstof in melanomen (zie Melanoma).
PhymatOsis, = tuberculose.
Physalfclen (cpuacaf.g, blaas) (V ircho w),
met vocht gevulde holten in cellen, vooral
in kankergezwellen; wel eens ten onrechte
voor parasieten gehouden.
Phtsconfe (cp6crxwv, dikbuik), 1. vetlijvigheid;
2. meteorismus.
Physiitrica (Oatq, natuur; iczTpLx-11, sc. Texv1),
geneeskunst), natuurgeneeskunde; behandeling met didet en met natuurkundige middelen, zonder medicijnen. Bijv. n.w. P h ysiatrisch.
Physicopyrexfe, kunstmatige verhoging der
lichaamswarmte bij physiatrische behandeling.
Physiek, de aard, het gestel van de mens.
Physikat (D.), het ambt van of het examen
voor Physikus (zie ald.).
Phtsikum (D., sc. Tentamen), het Duitse
candidaatsexamen in de geneeskunde.
Physikus (D., van cpucnx6c, eigeni. natuurkundige), oorspr. benaming voor arts (vgl.
het Eng. physician), thans in Duitsiand de
geneeskundige, die met het staatstoezicht
over een „Kreis" is belast, Kreisarzt. Vgl.
Physikat.
Physiognomie (cpuatoyv4cov, hij, die kan
beoordeien voigens het voorkomen), het
uiteriijk, de gelaatsuitdrukking; verminkt
tot physionomie.

Phytotoxfne

Physiologfe (cp6acc), de leer van de verrichtingen van de levende wezens en hunne
organen; verrichtingsieer.
PhysiolOgisch, 1. betrekking hebbend op de
wetenschap der physiologie, bijv. ph. laboratorium, ph. onderzoek, physiologische —
d.i. met de methoden van het ph. onderzoek verrichte — waardebepaling van geneesmiddelen; 2. betrekking hebbend op
de ongestoorde toestand der verrichtingen;
tegenstelling : pathoiogisch. Physiológ ische opiossing van keukenzout, een
opiossing van zodanige sterkte, dat zij, in
het Iichaam, gebracht, de physiologische
tonus der lichaamsvloeistoffen niet stoort
(met deze isotonisch is). Soms ten onrechte
in plaats van normaal b.v. Ph. excavatie
van de papilla N. optici, in plaats van Normale
excavatie.
Physiologische tijd, dat deel van een (psychische) reactietijd, dat overbiijft, ais men
de tijd, die nodig is voor het zuiver psychische proces, er of treks. Dus de gemakkelijk
berekenbare latente periode van zintuigen
en spieren, de geieidingstijd in de zenuwen,
enz.
Physionomfe, zie Physiognomie.
Physiotherapie (kpcmcioc, ziekenverzorging),
zie Physisch.
Physisch (couo-c.x6c, van cpUalq, natuur), tot
de natuur behorend. Physische th erapie, behandeling door middel van natuurkundige krachten, warmte, Iicht, electriciteit, enz. Physische methoden van onderzoek, waarneming van verschijnselen aan
het ziekbed, welke tot het gebied der natuurkunde behoren, zoals percussie, auscultatie,
cryoscopie, enz.
Physocele (pearl , blaas, van cpuacfccb, blazen,
opblazen; )(TA, breuk), 1. door gas uitgezette zakbreuk; 2. gezwel, met lucht
gevuid.
Physocephalus (xecpc04, hoofd), =-- pneumatocephalus (zie aid.).
Physometra (trfrrpoc, baarmoeder), ophoping
van lucht (van buiten ingedrongen) of
gas (door rotting van de inhoud) in de
baarmoeder; syn. tympanic uteri.
Physostigminismus, vergiftiging met physostigmine, het aicaloide der zaden van physostigma venenosum; syn. eserismus.
Phytobezoar (cpuT6v, gewas; b e z o a r, zie
aid.), een maag- of darmsteen, bestaande
uit plantenvezels.
PhytonOse (v6aoc, ziekte), ziekte, die door
een plant wordt veroorzaakt.
Phytoparasieten, parasieten uit het plantenrijk.
Phytopathollogie, leer der piantenziekten,
Phytotoxine, plantenvergif.
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Ma miter (Lat., vrome, zachte moeder; vgi.
Dura mater), het zachte, vaatrijke binnenste viles, dat de hersenen (p. m. cerebri)
en het ruggemerg (p. m. spinalis) omgeeft;
syn. pia meninx (11-7pity, hersenviies),
Ieptomeninx ()ten-r6c, fijn).
Pian (aardbei, bij de inboorlingen der Antillen), = framboesia tropica (zie aid.).
Piarrhaemie (niocp, vet; cati.oc, bioed), =
iipaemie (zie aid.).
Pica (Lat., ekster, waarvan gezegd wordt,
dat hij van alles versiindt), beiustheid van
chiorotische, hysterische of zwangere vrouwen op prikkeiende of oneetbare dingen;
vgi. Geophagie; syn. maiacia, gustus depravatus.
Picacismus (pi x, gen. picis, pek), 1. het
uittrekken van de haren met een pekpieister; syn. dropacismus; 2. = pica.
Picrogeusle (ntxp6c, scherp, bitter; yeiknc,
smaak), bittere smaakgewaarwording, bijv.
bij leverziekten.
Picropegae Ormii , bron), bitterwateren.
Picrotoxine, het vergif der kokkeiskorreis,
(fructus Anamirtae s. Cocculi); syn. coccuiine.
Picrotoxinismus, vergiftiging door kokkeiskorreis.
Piebald (Eng., ekster), kaal. P. skin (Eng.
huid), = leucoderma, vitiiigo (zie aid.).
P. negro, albino-neger; zie Negre pie.
Piecemeal extirpation (Eng., verwijdering
van brokken spijs), = morceliement, (zie
aid.).
Pied blennorrhagique (Fr., vgl. Blennorrhagie), achillodynie (zie aid.) bij druiper. P.
bot (Fr., klomp), kiompvoet. P. en piolet
(Fr. ijshouweel) = cyrtopodie (zie ald.), P.
succulent (Crocq), zie Trophoedema. P.
tabetique (Charcot en Fere), een
osteoarthropathie (zie aid.) bij tabes dorsalis,
met verdikking en verkorting van de voet,
meestal met inzakking, soms met opheffing van het voetgeweif (Chinese voet).
Piedra (Sp., steen), nigra, haarziekte in
Columbia en andere tropische gewesten
o.a. Oost-indie, vorming van steenharde
knobbeitjes, uit sporen van een schimmel
(piedraia) bestaande, aan de haren; syn.
trichomycosis nodosa, piedra colombia. P.
n ost r as of al b a, inheemse piedra, een
soortgelijke ziekte, die in Europa is waargenomen, veroorzaakt door de schimmel
trichOsporon.
Piedriia, een ascomycetum (zie aid.) dat de
piedra nigra veroorzaakt.
Pig skin (Eng., varkenshuid), het verschijnsel, dat in de huid, nadat deze in een plooi
opgenomen is, kieine kuiitjes biijven staan,
daar waar de huidpapillen aan de onder-
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laag vast zitten; bij gezwellen; vgi. Peau
d 'orange.
Pigment (p igmentu m, verfstof,) donkere
kleurstof in dierlijke of piantaardige weefsels, de huid der negers, het vaatvlies,
de borsttepel, kwaadaardige gezwellen, enz.
Onderscheiden worden bioed-, gal-, vetpigment, enz. Vgl. Melanine, Luteine, Haemochromatose. P. at rophi e, atrophie
(zie ald.), die met pigmentatie, of ook met
verdwijning van het pigment (zie Leucodermie) gepaard gaat. P. b a ct erie n, =
chromogene bacterien. P. ce I I en, ceiien,
die kleurstofkorreitjes bevatten; syn. chromatophoren. P. d e g e n e r at i e (van het
netviies), = retinitis pigmentosa. P. e mboll e, het ontstaan van emboli (zie aid.)
van pigment, vooral in de hersenen, bij
meianaemie (zie aid.). P. indur at i e, vorming van littekenachtig bindweefsel, dat
pigment bevat, in de longen. P. m eta m o rp h o s e (fizrocv.6pywacq, vormverandering),
1. verandering van weefselbestanddelen in
pigment; 2. in het aigemeen iedere abnormale vorming van pigment.
Pigmentatie, aanwezigheid of vorming van
pigment (zie aid.).
Pigmentodermieen, = chromodermatosen
(zie aid.).
Pigmentophigen, phagocyten (zie aid.), die
het pigment der haren in zich opnemen,
waarbij deze grijs worden.
Pigmentomotorische zenuwen en innervatie,
de zenuwen en de zenuwverzorging der beweeglijke pigmentcellen (chromatophoren)
bij vissen, amphibien, reptieien en evertebraten.
PigmentOsus, = gepigmenteerd ; bijv, naevus,
retinitis, enz.
Piliris (p i I u s, haar), op een haar gelijkend;
bijv. lichen pilaris.
Pilgerdiarrhoe (D.), peigrimsbuikioop, voorkomende onder de Mekkagangers.
Pilimictio (m i ct io, urinelozing), lozing van
haren in de urine, hetzij van buiten of in de
blaas gebracht, hetzij afkomstig van dermoiedcysten; syn. trichiasis vesicae.
Pilobezoar, = trichobezoar.
Pilocarpineproef bij lepra: na onderhuidse
inspuiting van p. biijven de anaigetische huidplekken droog, terwiji de overige huid
zweet.
PilomotOrische reflex, reflex, die de haren
doet bewegen = kippevel-reflex; P. ze n uw e n, zenuwen, die de haren doen bewegen. P. huidvelde n, gedeelten der huid,
die door een bepaaide pilomotorische
zenuw worden geInnerveerd.
Piton-agar, een voedingsbodem van bloedsoda- agar voor choleravibrionen.
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PilOsia, spruw.
PilOsus (Lat.), behaard; syn. hirsutus; Homo
pilosus, haarmens.
Pflula (Lat.), pil.
Pilus, meerv. p i I I, haar. Pi I i an u lit i,
geringde haren, door vorming van verdikte,
lucht bevattende plekken in de haren.
Pill moni lef6 r m es, parelsnoerharen;
haren met spinrokkenvormige zwellingen,
afgewisseld door donkerder gekleurde insnoeringen; syn. aplasia pilorum intermittens s. monileformis, monilethrix.
PimelOsis (ralleM, vet), vetzucht.
Pincette (Fr., tangetje), tangetje met rechte,
verende benen, pincet. P. a dents de
sou ris, pincet met een tand aan het ene
been en twee aan het andere.
Pinch graff (Eng. gestoken ent), dikke Iapjes
voor huidtransplantatie.
Pineilis (p i n u s, pijnboom), pijnappelvormig ;
bijv. glandula pinealis, pijnappelklier.
PinealOma, gezwel van de pijnappelklier.
Pinguecula (p i n g u i c u l u s, verkleinvorm
van pinguis, vet), een plat gezwelletje in
het bindvlies van het oog, in de ooglidspleet, bestaande uit een lichtgele, op vet
gelijkende, doch uit hyaline ontaard bindweefsel samengestelde massa; vgl. Xanthelasma; syn. pterygium pingue.
Pink disease (Eng., p i n k, rood), acrodynie,
zie Erythroedema.
Pinta (Sp., viek), huidziekte in Mexico,
waarbij de huid als die van een gevlekt
paard gekleurd is; syn. mal del Pinto (zie
aid.).
Pionierziekte, mijnwerkersziekte, door de
werking van mijngas veroorzaakt.
Piperismus, vergiftiging door peper.
Pipette (Fr., verkleinw. van p i p e, pijp),
glazen instrument, waarmede men afgemeten hoeveeiheden vloeistof uit een vat
kan nemen.
Piqueur (Fr.), steker; een persoon, wiens
ziekelijke gesiachtsdrift zich uit in het
toebrengen van bloedende worden aan
vrouwen; vgl. Sadisme.
PiqUre (Fr., steek), bij proefdieren toegebracht op een bepaalde plaats van het verlengde merg, waardoor suikerafscheiding in
de urine ontstaat (CI. Be r n a r d); syn.
Zuckerstich; vgl. ook Warmestich.
PirifOrmis (pi ru s, peer, dus niet pyriformis!), peervormig; bijv. sinus piriformis.
Piroplisma, pirosOma, tegenwoordige naam
Leishmania.
PiroplasmOsis, ziekte, door piroplasma veroorzaakt; syn. LeishmaniOsis.
Pisifcirmis, erwtvormig; bijv. os pisiforme.
Pistolshot pulse (Eng., pistoolschotpols), zeer

Pityriasis

plotselinge uitzetting en samenvalling der
arterien.
PithecanthrOpos (ni,971xoc, aap; (iiv9.pconoq,
mens) erectus (Lat., opgericht), de hoogst
ontwikkelde fossiele aapsoort (Du bois).
Pithecofden-theorie, de theorie der afstamming van de mens van aapachtige dieren.
Pithecofed, aapachtig.
Pithecometra-stelling (H u x I ey), het onderscheid tussen mens en mensapen is geringer
dan dat tussen mensapen en lagere apen.
Pithiatisme (Fr., van 7reED.co, overreden;
liot,cocc, genezen), zenuwziekten, die door
overreding of suggestie kunnen worden genezen (Ba bins ki).
Pituitair, pituiteus (p ituit a, slijm), slijmachtig; P. basophilisme, zie hypophysair
basophilisme. Pituitaire vetzucht, = dystrophia adiposo-genitalis (zie aid.); pituiteuse
catarrh, bronchitis, waarbij veel slijm wordt
opgegeven.
Pituitaria, slijm voortbrengend. Glandula p.
= de hypophyse, omdat men oudtijds
meende, dat deze het neusslijm voortbracht. Membrana p. = het slijmvlies der
neusholte.
Pityrfasis (nympiocar,c, zemelen-uitsiag, van
ni,-mpov, zemelen), uitsiag met sterke afschilfering van de opperhuid en vorming
van op zemelen gelijkende schiifertjes. P.
alba atr6 ph ican s, ------ seborrhoea sicca
(zie aid.). P. cachecticOrum, p. bij langdurige uitputtende ziekten; vgl. Cachexia.
P. cipitis, = seborrhoea capillitii. P.
circinata (B az i n), = P. rosea, waarbij
de uitsiag kringen vormt. P. chronic a
nodulari s, kieine schilferende knobbeitjes op de huid; syn. dermatitis psoriatiformis nodularis, ziekte van jad ass o h n;
vgl. Parapsoriasis. P. fu rfu race a (fu rfu r,
zemelen), = seborrhoea sicca. P. lich enoides chronica (lichenoides = op
lichen gelijkend; zie Lichen), = P. chronica
nodularis. P. linguae, .--- leucoplakia
linguae. P. maculata (macula, viek),
= P. rosea. P. nigr a, = melasma. P.
pi laris, = P. rubra piiaris. P. rosea
s. rubra maculata, = P. circinata. P.
rubra pila.ris, = lichen acuminatus.
P. rubra universalis (Hebra), rode,
schilferende uitsiag, meestal dodelijke huidziekte, waarbij de huid sterk rood gekleurd
en met schilfers bedekt is. P. ru b ra Wi Ilan, = eczema squamosum. P. sicca =
seborrhoea sicca. P. simplex s. vulg iris,
= seborrhoea sicca. P. t a b es cé ntium
(t a b es co, uitteren), P. bij lijders aan longtering en marasmus. P. ve rsico I o r (Lat.,
van kleur wisselend), uitsiag, bestaande uit
licht- tot donkerbruin gekleurde schilferende
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vlekken, veroorzaakt door microsporon
furfur; syn. dermatomycosis furfuracea,
chloasma, mycosis maculata, tinea versicolor.
Placenta (Lat., koek), nageboorte, moederkoek; ook andere voorwerpen van platte
gedaante (zie P. sanguinis, P. febrilis). P.
an n u lari s, = P. zonaria. P. capt iv a, die
niet kan worden verwijderd wegens tetanische contractie van het ostium uteri. P.
circumvall at a (Lat., omwald), p. met
een hogere ring van fibrine; is de ring vlakker, dan spreekt men van placenta marginata (zie ald.). P. d i WI sa (Lat., verspreid),
het gelijkmatig met kleine vlokjes bezette
chorion der varkens. P. dimidi ita s.
b i p a rt it a (Lat., in tweeen gedeeld), dubbele placenta, waarbij de chorionvlokken
zich op twee afzonderlijke plaatsen ontwikkelen. P. discoid ea, schijfvormige p.
(bij de mens, de apen, knaagdieren, insectenetende en handvleugelige cieren). P. febr II i s, koortskoek; zie Crusta inflammatoria.
P. fo eta I i s, het door het chorion geleverde
foetale gedeelte der placenta; vgl. P. uterina.
P. i n c ret a, (vastgegroeide p.), vastzittende
p. P. m a rg inata (Lat.), gerande placenta,
met een witte fibrinering aan de foetale
zijde, daar waar de vliezen zijn aangehecht
(zie P. circumvallata). P. mem branicea
(Lat.), vliezige p., door druk verdunde of
met korte slecht ontwikkelde chorionvlokken bezette moederkoek. P. p r a e v i a
(p rae v i u s, voorafgaand), v6Orliggende
moederkoek; op de inwendige baarmoedermond liggende placenta, die deze of geheel
bedekt (p. p. centralis) of ten dele (p. p.
lateralis).P.pseudonnarginata(Robert
Meyer), placenta marginata bij extramembraneuse (zie ald.) zwangerschap. P. sang u in i s, bloedkoek; de laag vezelstof, die zich
in stollend bloed vormt en de gevormde
elementen bevat. P. s p ü r i a (s p u r i u s,
onecht), ontwikkeling van vlokken buiten
het bereik der decidua serotina, zonder dat
tussen de vlokken en de decidua vera een
vaatverbinding tot stand komt; is dit wel het
geval, dan worden de stukjes placenta, die
zich buiten de eigenlijke placenta vormen
P. s u cce nturi it a -= bijplacenta genoemd.
P. ute rin a, het deel der placenta, dat van
de baarmoeder afkomstig is (vgl. P. foetalis).
P. velamentOsa (velamentum, doek;
hier vlies), P., waarbij de navelstreng zich
aan de rand, als 't ware op de vliezen heeft
vastgehecht. P. zonaria (V)v71, gordel), de
gordelvormige p. der zonoplacentalia (proboscidea, lammingia, pinnipedia).
Placentair, tot de placenta behorend. P.
g e r u i 5, het geruis, dat men verneemt bij

het beluisteren van de zwangere baarmoeder; syn. uterien geruis, strepitus
uterinus. Placental re i nfe ct i e, besmetting van de vrucht door de moeder, door de
placenta heen. P I ace n t ai re poly p, polypachtige aangroeisels van vezelstof, die zich
in de baarmoeder vormen op achtergebleven
stukjes placenta; zie Placentoma; syn.
polypus fibrinosus.
Placentilia, zoogdieren, die een placenta
bezitten.
Placentitis (deze Griekse vorm zou eigenlijk placountitis moeten heten, van rcXoczoi3q,
gen. 7rXaxoi5v-mq,), ontsteking der placenta,
ten gevolge van syphilis of endometritis
(zie ald.).
Placentoma malignum, kwaadaardige moederkoekgezwel; kanker, die van de placentavlokken uitgaat; syn. destructieve placentaire polyp, deciduoma malignum.
Plaga (Lat., net) (in de artsenijbereidkunde),
papieren zakje.
Plage (Fr., strand), de lege plekjes in een
plaatcultuur, die door de werking van
bacteriophagen (zie ald.) ontstaan (d'H ere I le s). Syn. Tache vierge (Fr., maagdelijke
vlek).
Plagiocephalie (rOdcytoc, scheef; xepakil,
hoofd), scheefhoofdigheid, door verbening
van de voorhoofdsnaad en andere naden aan
ene zijde.
Plakinen (TcXcC, gen. 17Xocx6q, plaatje), bacterien-dodende stollen in de bloedplaatjes.
Plan (p !anus), vlak, niet gebogen ; planglas,
planspiegel.
Planconcaaf, planconvex (p I a n u s, plat),
(van lenzen) plat-ho!, plat-bol; d.i. aan de
ene zijde plat, aan de andere hol of bol.
Planctonproef (R even s t o rff), het aantonen van plancton-voorwerpen in de
longen van drenkelingen, ten bewijze, dat
zij in het water hebben gelegen. Plan cton
(n-Xayx-76c, omzwervend) wordt genoemd
de inhoud van de bovenste laag van water
in de vrije natuur, waarin allerlei kleine
plantaardige en dierlijke wezens (vooral
diatomeeen) ronddrijven.
Planigram, het Röntgenbeeld, verkregen
door planigraphie (zie ald.).
Planigraphie (P Ian u m, vlak; ypcfccostv, schrijyen), methode van B. G. Ziedzes des
Plantes en Bartelink (1934), om bij de
rontgenographie (door beweging van de
plaat en de buis ten opzichte van het voorwerp) hetgeen in een bepaald vlak ligt
scherp of to beelden, zodat bijv. de ribbenschaduwen het beeld van het binnenste der
long niet schaden. Vgl. Subtractie.
Planocellulair carcinoma, met platte cellen.
Planociten, dunne rode bloedlichaampjes met
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gering haemoglobinegehalte. Ook (van
nXdcvoc, zwerver), zwerfcellen.
PlanocytOsis (beter platycytosis, van 7rXocs-k,
plat), het voorkomen van vele dunne rode
bloedlichaampjes, die te weinig ijzer bevatten.
Planogameten, gameten (zie aid.), die zich
vrij bewegen.
Planoscople, (axonio), kijken), het beschouwen van het planigram (zie aid.) Syn. Seriscopie.
Planta (Lat.), 1. plant; 2. (sc. pedis) voetzool.
Plantair, zooiwaarts, van de zool uitgaande;
bijv. plantaire buiging = buiging van de
voet naar de zooizijde; plantaire reflex
de buiging van de voet naar de rugzijde
met buiging van de tenen naar de zoo!zijde bij prikkeling van de voetzool.
Plantair punt (Bechterew), pijnpunt in het
midden van de voetzool bij toxische neuritis (zie aid.).
Plantaris, tot de voetzool behorend; bijv.
musculus, arteria, nervus plantaris.
Planum (Lat.), vlakke, veld, viak. P. i n c I in at Li m (i n c I i n at u s, neigend), hellend
vlak; een ondersteunde plank, die met het
ondereinde hoger ligt, met het doel, een
been met de voet omhoog te kunnen
laten rusten. P. inclinitum duplex
s. b i s-i nclin it u m, dubbel hellend viak,
bestaande uit twee met een scharnier verbonden pianken, waarvan het scharnier
(onder het kniegewricht) het hoogst ligt,
zodat de dij met het kniegewricht omhoog en het onderbeen met de voet omlaag gericht ligt. P. i n f rat empo ra I e,
onder-slaapbeensvlakte; vlakke plaats aan
de benedenzijde van de schedeibasis, tussen
de crista infratemporaiis en de middellijn;
syn. fossa infratemporaiis. P. nuchale,
nekviakte; het vlakke gedee!te aan de
buitenzijde van de schedel beneden de
linea nuchae suprema. P. o cc i p itile,
achterhoofdsvlakte, het gedeelte boven
deze Iijn. P. orbi ta I e, oogkuilviakte; het
bovenviak (facies orbitalis) van het bovenkaakbeen. P. poplité u m, kniekuilvlakte
van het dijbeen, tussen de beide uiteenwijkende labia van de linea aspera. P. ste rn a I e, borstbeenvlakte; de v6Orkant van het
borstbeen. P. te rn po rile, siaapvlakte, gevormd door het wandbeen, de schub van
het slaapbeen, het buitenvlak van het voorhoofdsbeen en de grote vieugel van het
wiggebeen.
Planus (Lat.), plat; zie Pes planus.
Plaque (Fr., plant, piek). P I a q u e s des
fumeu rs (Fr., fumeu r, roker), = leucoplakia oris (zie aid.). P. induree (Fr., ver-
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hard), = induratio penis plastica (zie aid.).
Plaques jaunes (Fr., jaune, geel), =
geie verweekte piekken der hersenschors,
overblijfsel van bioedingen. Plaques I a iteus es (Fr., I a it e ux, meikachtig), =
maculae lacteae (zie aid.). Plaques I isses
(Fr., I isse, glad), = leucoptakia oris. P laq u es muqueuses (muqueux, slijmig),
vochtige syphiiitische aandoening. P I a q u es
a p l u s i e u r s n o y a u x (Fr., met een aantal
kernen), ----- myeloplaxen (zie aid.). P I aq u es
o cc ipital es, pijniijke piekken op het achterhoofd, bij neurasthenie. Plaques opa1 i n es (opalus, opaal), meikviekken der
slijmvliezen; glanzend, half doorschijnend
witte viekken door verdikking van het
epithelium, vooral bij syphilis; vgl. Maculae
lacteae, Psoriasis linguae, Leucopiakia oris.
Plaques van Peyer, groepen van folliculi (zie aid.) in de darm. Plaques seri iI es, atrophische piekken in de hersenschors
bij dementia senilis (zie aid.); zie Drusen.
Plaques van Straub, plaatsgewijze verharding van het aorta-endotheel bij syphilis.
Plasmaal, een phosphatide, waarin vetzuuraldehyde in plaats van vetzuur gebonden is
aan glycerine; in het celplasma van vele
weefseis aantoonbaar door violet-kieuring
met fuchsinezwaveligzuur na voorbehandeling met zuren, mercurichloride of alcalien.
Ontstaat uit piasmalogeen (zie aid.).
Piasmabank, inrichting tot het bewaren van
bioedplasma, geschikt gemaakt voor bloedtransfusies.
Plasmacellen, rondachtige of ovate cellen
met ronde kern, zonder granula, in het
bindweefsel, vooral in de nabijheid van
vaten; op lymphocyten gelijkende cellen,
voortgekomen uit myeloblasten of lymphobiasten, met kleine excentrische kernen en
basophiel (zie aid.) protopiasma zonder
korreis. Soms in het bloed (prikkeiingsvormen van Turk). De zogen. plasmacellen van W a I d e y e r zijn mestcellen. Syn.
Plasmacyten, plasmocyten.
Plasmalogeen, komt voor in allerlei weefseis, evenwel niet in normaal vetweefsel,
wel ais dit in ontwikkeling of in ontieding
verkeert. Uit p. ontstaat plasmaal (zie aid.).
Plasma singuinis (nVrp.a, het gevormde, de
gedaante), bloedplasma, het ongestolde
bioed zonder de bloedlichaampjes; ook syn.
van protopiasma.
Plasmine, perssap, door uitpersing van bacterien verkregen.
Plasmoblisten, moedercellen van de plasmacellen van het bioed.
Plasmocyten = plasmacelien. P. I e u cae m i e,
waarbij veel plasmocyten worden gevonden.
Plasmocyteima, = plasmoma.
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PlasmocytOsis, verspreide plasmomata. Zie
plasmoma.
Plasmodesmos (accrli.6q, band), fijne bruggetjes van protoplasma tussen twee cellen.
Plasmodiocide (c a e d o, doden), plasmodien
dodend.
PlasmodiOsis, een door plasmodia (zie aid.)
verwekte ziekte.
Plasmodium, 1. een gesiacht der haemosporidia; 2. een groep van cellen, waarin een
aantal kernen door een samenhangend
protoplasma omgeven zijn; syn. syncytium,
sympiasma; ook: reuzecel. P. c y n o m o I g i,
de verwekker der malaria bij apen. P. fa Icfparu m (falx, gen. faicis, sikkel;
pari o, voortbrengen), = P. praecox. P.
immacu I at u m, = laveriana malariae. P.
Koch i, malariaparasiet der Afrikaanse apen.
P. malariae (Laveran 1883), de verwekker der febris quartana; syn. haemamoeba Laverani, haemamoeba malariae,
oscillaria malariae. P. p rie cox (Lat., vroegtijdig), de verwekker der tropische malaria;
syn. haemamoeba praecox, laverania malariae
tropicaparasiet, ook P. s p ii r i u m. P. v ivax
(Lat., levendig), de verwekker der malaria
tertiana, die in zijn eerste trappen van ontwikkeiing (Jugendform) bijzonder levendig
is; syn. haemamoeba vivax, plasmodium
malariae tertianum, tertianaparasiet.
Plasmogonie (yEyvolmcc, geboren worden),
het ontstaan door oorspronkelijke vorming;
syn. generatio aequivoca s. spontinea.
Plasmoltse (AUcnc, oplossing), a. bij het bloed,
oplossing in het plasma van bestanddelen
der rode bloediichaampjes; b. bij de splijtzwammen, het uiteenvallen van het plasma
van het cellichaam tot regeimatig verdeelde
bolletjes, of ook, het losraken van het
samengeschrompelde plasma van de wand
der cel.
PlasmOma, gezwel, dat uit een opeenhoping
van plasmacellen bestaat; hiertoe behoort
o.a. het lupusknobbeltje (U n n a) en de
multiple myelomen (ziekte van Kahle r, zie
Aanhangsel).
Plasmorrhexis (PiRtg, verscheuring), plasm6schisis (axiatc, splijting), oplossing in
het plasma van bestanddelen der rode (of
witte) bloedlichaampjes, die ook van vorm
kunnen veranderen en uit elkaar kunnen
vallen.
Plasmopt#se (7r-cl5o), spuwen), het uitstoten
van plasma uit een cel (A. Fischer).
PlasodermatOsen (radecraco, vormen; aipv.cc,
huid), huidziekten, weike met abnormale
vorming van weefsel gepaard gaan.
Plasteine, neerslag, dat ontstaat, als men geconcentreerde:oplossingenlvan_' pepton ver-
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teert door middel van kunstmatig maagsap of lebferment.
Plastica (nl. remedia), genees- en voedingsmiddelen, die grondstoffen voor de weefsels
leveren.
Plastiden (H ae c k e I), „vormers"; syn. voor
elementaire organismen, cellen.
Plastidtilen (H aecke I) (verkleinw. van piastiden), de kleinste delen van het levende
protoplasma, „levende moleculen". Ook
syn. voor microsomen.
Plastiek (7 Xoc6-ct,x1), vormkunst), de kunst,
om uit weke massa's figuren of voorwerpen
te vormen; in de heelkunde, plastische operatie, operatief herstel van misvormingen,
die door het ontbreken van normale delen
ontstaan (hazenlip, weefseldefecten door
verbranding of verzwering, enz.); vgl.
Cheiloplastiek, Rhinoplastiek, enz.
Plastine, een stikstof bevattende stof in de
kernlichaampjes, weike zwakker gekleurd
wordt dan chromatine.
Plastisch, geschikt voor plastiek, kneedbaar;
ook, lichamelijke ronding vertonend; vgl.
Induratio. Het p. element in de tonus is het
deel van de passieve weerstand ener spier,
dat niet afhangt van de motorische innervatie langs de voorste ruggemergswortel,
maar door de spier zeif wordt meegebracht,
vermoedelijk in samenhang met de autonome
(sympathische) verzorging. P I ast is c h e
o n t s t e k i n g, ontsteking, waarbij afscheiding van fibrine plaats vindt in vaste of halfvaste vorm; tegenst. sereuse ontsteking.
Plastische lymph e, de vloeistof, die op
verse wondvlakten te voorschijn komt en
spoedig tot een korst stolt (oude benaming).T I ast is c h eo pe rat ie, zie Plastiek.
Plathelminthes (nAa-m5c, plat; gXtavc, gen.
gkuve•oc, worm), platte wormen, waartoe de
lintwormen behoren.
Platonychie (rOorrOc, plat; 64 nagel), het
verschijnsel, dat de nagels ongewelfd zijn.
Vgl. Coilonychie.
Plattendraht (D.), wondhechting met metalen
draadjes, die over doorboorde ronde plaatjes
worden vastgehecht.
Plattenmethode (D.), schijfjesmethode van
Bo rn; zie bij Born in het Aanhangsel.
Platybasie, abnormale vorm van het os
occipitale, alsof de wervelkolom het naar
boven had ingedeukt. Syn. Basilaire impressie.
Platycephalie (Tr) ccrk, plat, breed; xecpc0A,
hoofd), plathoofdigheid; hoogte-index minder dan 70 door te vroege vergroeiing van
de kroonnaad.
Piatycnemie (xv-hm, scheenbeen), zijdelingse
afplatting van het scheenbeen.
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Platycorie, platycoriasis (x6Eri , pupil), verwijding der pupil; syn. mydriasis.
PlatymOrphia bulbi (tope O, gedaante), afplatting van het oog in voor-achterwaartse
richting; oorzaak van hypermetropie.
Platypodie (rr*, gen. Troa6c, voet), behept
met platvoeten.
Platjfsma myofdes (7rXocTi4, breed; 1.1068-tlg,
spierachtig), dunne spierlaag onder de huid
van de hals, van het aangezicht over de
rand van de onderkaak en het sleutelbeen
heen naar de tweede rib; syn. must. subcutaneus colli.
Platyspondylie (arcovaaoc, wervel), afplatting van wervels door verweking.
Plegaphonie (nX-try-;), slag; Ocpcovia, stemloosheid), auscultatie van de borstwand, terwijI op het strottenhoofd wordt geklopt;
ter vervanging van de bronchophonie,
indien de patient zonder stem is (S e h rw a Id).
-plegie (rOoly-h, slag) (in verbindingen), verlamming ; vgl. Diplegie, Paraplegie, enz.
Pleiade ganglionnaire (Fr., pleiades, de
plejaden, het zevengesternte; g an g I ion,
lymphklier), onpijnlijke zwelling van een
groep lymphklieren.
Pleiochromie (nAdow, meer), geelzucht, die
door vermeerderde vorming van galkleurstof ontstaat (S t ad el m ann).
Pleiomastie, = polymastie (zie aid.).
PleocytOse (nXetcov, meer; xiyroc, cel), vermeerdering van het aantal cellen, bijv. in de
liquor cerebrospinalis.
Pleomorphismus, pleomorphie (p.opcpil,
vorm), veelvormigheid; de eigenschap om
verschillende vormen te kunnen aannemen,
welke door NI ag el i e.a. aan de bacterien
werd toegeschreven in tegenstelling met
de opvatting, dat de vormen standvastig zijn.
Pleonosteose familiale (Fr. van rcAciow,
meer; Oaliov, been), misvorming van een
groot aantal beenderen, welke soms bij verschillende leden van een gezin voorkomt
(M. A. Le ri, 1921).
Plerocercolde (n)d)p.r)q, vol; x6pxoq, staart)
de yin van de lintworm diphyllobotrium
latum, welke in zoetwatervissen leeft.
Plesiopie (rrk/aLoc, nabij; ets,p, oog), bijziendheid door versterkte welving van de
lens toegeschreven aan aanhoudend dichtbijzien (V. Jag er).
Plessimeter (70;haaw, slaan; tleTpetv, meten),
plaatje van ivoor, metaal, eboniet of glas,
dat men op de borstkas legt en waarop
men met de percussiehamer klopt (Piorry).
Plethora (7X-06pcc), volbloedigheid, vermeerdering van de hoeveelheid bloed in het
lichaam; syn. polyhaemie. P. a b d o m
s, overvulling van de vaten in de bulk
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met bloed, vooral overvulling van het poortaderstelsel. P. apoc o ptica (CoroxOnTca, afhakken), de volbloedigheid, die, naar vroeger
werd gemeend, het gevolg was van het verlies van grote lichaamsdelen. P. hyd riemica s. hypotOnica, = P. serosa. P.
hype ra Ibumin ós a, zie Hyperalbuminose.
P. poly cyt h ae m ca, zie Polycythaemie.
P. se r os a, volbloedigheid, waarbij alleen
de bloedwei vermeerderd is. P. spilt.. ia
(s p u r i u s, onecht), gedeeltelijke volbloedigheid. P. tOnica s. sanguinea s. vera,
ware volbloedigheid, vermeerdering van het
bloed in al zijn bestanddelen.
Plethysmograaf (70■06vco, vullen; ypcicpco,
schrijven), toestel, waarmede de veranderingen in het volumen van een lichaamsdeel worden opgetekend, die het gevolg
zijn van de veranderingen in de hoeveelheid bloed, die het bevat (M osso, Fr.
Franck).
Plethysmometer, toestelletje om de bloedvulling te meten van de conchae in de neus.
onderzoek met
Plethysmometria
de plethysmometer (zie ald.).
Pleura (7Xcupi, de zijde), het borstvlies, het
weivlies, dat de borstwand van binnen en
de longen van buiten bekleedt; al naar
de door het vlies bedekte delen onderscheiden in P. costalis s. parietalis
(ribben-, wandborstvlies), P. diaphragm at i ca s. phreni ca (middenrifsborstAles), medi as t inalis (middenviies), perica rd iaca (borstvlies op het hartezakje),
pulmonalis s. visceralis (viscera,
ingewanden) (longenborstvlies).
Pleuraholte, = cavum pleurae.
Pleurakoepel, = cupula pleurae.
pleurodynie.
Pleuralgie (nyoc, pijn),
Pleurapophjfsen (in6cpuatc, aangroeisel), de
zijwaartse uitsteeksels der wervellichamen.
Pleuraschwarte (D.), zie Schwarte.
Pleuravlokken, zie Villi pleurales.
Pleuresia (Fr. pleur es i e, van 't later
Latijns pleuresis). s. pleuritis (nXeup-Emc, sc. v6aoc, borstvliesziekte), borstvliesontsteking. P. ad h aes Iva (ad h a esivu s, aanhechtend), pl., waarbij de beide
bladen van het borstvlies aan elkander
groeien. P. diaph rag m at c a, ontsteking
van het borstvlies tussen het middenrif en
de onderzijde der longen. P. d efOr mans
(Lat., misvormend), samenschrompeling van
de pleura pulmonalis, als zij door herhaalde
ontstekingen tot een dikke harde laag vet-dikt is, zodanig, dat het longweefsel daardoor wordt verdrongen en zich moet samentrekken; vgl. retrecissement. P. exsu d ativa (exs u d o, uitzweten), pl. met weiachtige vloeistof in de borstholte. P. fi br I-

PleurocIfse

- 412 —

nOsa, = P. sicca. P. haemorrighica, =
P. sanguinolenta. P. i n t e r l o b a r i s, ontwikkeling van vocht tussen de grote lobben
der longen. VgI. scissurite. P. mend Os a
(m e n d o s u s, incorrect), schijnbare pleuritis; rheumatismus der ademhalingspieren.
P. metapneumOnica (v.vrec, na), pl. na
Iongontsteking. P. p rol if e ran s(Lat., kroost
voortbrengend), pl. met vorming van nieuw
bindweefsel. P. pülsans (Lat., kioppend),
pl. exsudativa aan de linkerzijde, waarbij
men de kioppingen van het hart kan waarnemen ter plaatse, waar zich het vocht
bevindt. P. purulent a, etterige pleuritis,
empyema (zie aid.). P. sanguinolenta,
bioedige pieuritis. P. s i c c a (s i c c u s, droog),
droge pleuritis, met uitzweting van fibrine
op de pleurabladen.
Pleuroclyse (xX6cnc, afspoeiing), uitspoeiing
van de pleurahoite.
Pleurodynie (ONvy), pijn), pijn in de zijde,
rheumatismus der borstspieren (niet te
verwarren met de pijn bij pieuritis en
neuralgia intercostalis); syn. pleuralgie. Vgl.
Myalgia epidemica.
Pleuropericarditis, vgl. Pericarditis externa.
Pleuro-peritoneale holte, de lichaamsholte,
vOOrdat de scheiding door het middenrif
is tot stand gekomen; vgl. Coeloma.
Pleuroplegie, vgl. Ophthalmopleuroplegie.
Pleuropneumonie, = pneumonie met pleuritis.
PleuropneumonOlysis, vgl. Pneumolysis.
Pleuroscopie (axon6co, bezien), bezichtiging
van de pleurahoite door middel van een
naar binnen gebracht spiegeitje.
PleurosOma (arotIcc, lichaam), monster met
grote uitpuiiing van de inhoud van de
borst- en het bovengedeelte der buikholte.
Pleurotheitonus (nAsvp6 ,frev, van ter zijde;
T6voc, spanning), zijwaartse buiging van
het lichaam ten gevoige van tonische spierkrampen bij tetanus.
Pleurotomie (Titivcb, snijden), doorsnijding
der pleura om een exsudaat te verwijderen.
Pleuroqphus, typhus, die met verschijnselen
van pleuritis begint.
PlexifOrmis (p I ex u s, vlecht; forma, gedaante), vlechtachtig (van gezwellen); bijv.
neuroma plexiforme. Plexiform be en,
been dat niet lamellair van bouw is, maar
onregelmatig.
Plexor (Eng., van nkhaaw, slaan), percussiehamer.
Plexus (niet classiek Lat.), vlecht; vlechtwerk van bloedvaten, vooral aderen, of van
zenuwen, gevormd door herhaalde deling
der stammen en wedervereniging der takken. P. aOrticus abdominalis, thora-
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calls, A 1), zenuwviecht om de bulk- en
borstaorta. P. arteriae cerebri anteriores, mediae, P. arteriae chorioldeae, P. (art.) auricularis post., A,
zenuwvlechten om de genoemde slagaderen.
P. bas ilari 5, adervlecht aan de basis cerebri,
tussen de beide sinus petrosi en sinus cavernosi. P. brachialis, zenuwvlecht aan de
arm, uit takken van de onderste hals- en
de bovenste borstkaszenuwen. P. c a rd lac u s, A., hartvlecht, uit de sympathicus,
vagus en lar3'Tngeus sup. en inf., rondom de
arcus aortae. P. caroticus ext. en co mm 6 n i s, A., zenuwvlecht om de genoemde
slagaderen. P. caroticus internus, A.,
zenuwviecht en adervlecht in de canalis
caroticus. P. caudalis (c a u d a, staart),
= P. coccygeus. P. cave r nos us, A., zenuwviecht in de sinus cavernosus. P. cave rn Os u s clitOridis, conchirum, penis,
A., zenuwvlechten aan de kittelaar, de
sponsachtige lichamen aan de neusscheipen
en het manneiijk lid. P. cervicalis, halsvlecht, uit de voorste takken der nervi
cervicales. P. cervicalis post., uit de
achterste takken der nervi cervicales. P.
cervico-brachialis, P. cervicalis + P.
brachialis. P. chorio id e i, aderviechten die
van de aderen der pia mater (zie aid.) uitgaan en zich instulpen, met de pia mater,
in de derde en de zijkamers der hersenen.
P. co cc3g e u s, staartbeenvlecht, uit de
laatste heiiigbeens- en de eerste staartbeenszenuw. P. coelfacus (xoraEcc, buikholte),
A., zenuwvlecht der ingewanden, op de
buikaorta van de hiatus van het middenrif
tot de nierslagaderen; syn. cerebrum abdominale (zie aid.). P. coronirius cordis
a n t., post., A., uit de pl. cardiacus, om de
kransslagaderen van het hart. P. cru rah s,
= P. femoralis. P. deferentiali s, A., begeleidt de ductus deferens (zie aid.).P. dentalis
i n f., s u p., zenuwvlechten, waaruit de
zenuwen voor de tanden en het tandvlees
van de onder- en bovenkaak ontstaan. P.
entericu s, = P. submucosus. P. fe m o r a1 is, A., om de arteria femoralis. P. g an gliofOrmi s, = ganglion nodosum (zie aid.).
P. gangliOsus ciliaris, ganglioncellen
bevattende vlecht tussen de vezels van de
muscuius ciliaris. P. g ist ricus an t., post.,
voorste, achterste maagvlecht, uit de N.
vagus. P. gistricus inf., A., onderste
maagvlecht, begeleidt de art. gastro-duodenails. P. g as t r i c u s s u p., A., bovenste
maagvlecht, begeleidt de art. gastrica sinistra.
1) Voor zover de zenuwvlechten geheel of
ten dele tot het automatische stelsel behoren,
is een A achter de naam gepiaatst.
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P. haemorrhoidalis, aambeien-adervlecht, rondom de endeldarm. P. haemorrhoidilis med ius, A., middelste
aambeienvlecht. P. haemorrhoidalis
s u p., A., bovenste aambeienvlecht. P.
h e pit i cus, A., Ievervlecht, uit de N.
vagus en sympathicus. P. hypogistricus
i nf., A., onderste vlecht van de onderbuik,
in het kleine bekken. P. hypogist ricus
s u p., A., bovenste vlecht van de onderbuik,
voor het onderste gedeelte der buikaorta
en het heiligbeen. P. i I facus, A., darmbeenvlecht, begeleidt de art. iliaca communis en ext. P. i nfraor b i ta I is, onderoogvlecht, uit de N. facialis en N. infraorbitalis. P. i n test i n a l is, ingewandsvlecht,
alle zenuwvlechten der ingewanden to zamen.
P. is c h i ad i c u s, heupvlecht, = P. sacralis.
P. I i e n a i i s, A., miltvlecht, om de art.
lienalis. P. lingual is, A., tongvlecht, om
de art. lingualis. P. I u m ba I is, = lendenvlecht, zie P. I u m bosacra I is, lendenheiligbeensvlecht; bestaat uit P. I u mba I is (uit de I—IV lendenzenuwen) en P.
sacral is (uit V lendenzenuw en I—III
heiligbeenzenuwen). P. mammarius int.,
A., om de gelijknamige slagader. P. maxi Ilir i s ext., i nt., A., begeleidt de gelijknamige slagaderen. P. m e n in geus ant.,
post., voorste, achterste vlecht der ruggemergszenuwen. P. mesente ricus inf.,
onderste darmscheilvlecht, A., om de art.
colica sinistra en art. haemorrhoidalis sup.
P. m esente ricus sup., A., begeleidt de
gelijknamige slagader. P. muscularis s.
myentéricus (1.0c, gen. [tuOc, spier;
gv-repov, darm), A., vlecht voor de spierlaag
der ingewanden; syn. vlecht van Auerbach. P. nodOsus, = ganglion nodosum.
P. o cc i p i t a I is, A., achterhoofdsvlecht,
om de gelijknamige slagader. P. o esop hag é u s ant., post., voorste, achterste
slokdarmsvlecht, uit de N. vagus. P. o p ht h a l m i cus, A., oogvlecht, uit de p. cavernosus. P. pampinifOrmis (pampinus,
wijnloof; for ma, gedaante), adervlecht van
de zaadstreng (bij de vrouw van het lig.
latum). P. pa rot id e u s, vlecht van de
aangezichtszenuw in de oorspeekselklier.
P. p harSTngeus, A., vlecht der keelengte,
op de m. pharyngeus medius, uit de IX en X
hersenzenuwen en de sympathicus. P.
pharyngeus ascendens, A., om de
gelijknamige slagader. P. phrenicus, A.,
middenrifsvlecht, van de ondervlakte van het
middenrif. P. po p I it 6 u s, A., kniekuilvlecht, begeleidt de A. poplitea. P. prost S.ticu s, A., vlecht van de voorstaanderklier.
P. pte ryg old e us, adervlecht van het
vleugelvormig uitsteeksel van het wiggebeen,

Plica

in de fossa infratemporalis. P. pUbicus
impar., P. pudendalis, adervlecht aan
de voorzijde van de urineblaas. P. pude rid us, zen u wvlecht aan de voorzijde van de
m.coccygeus. P. pu I mon a I is ant., post.,
A., voorste, achterste longvlecht, uit de
n. vagus en sympathicus aan de voor- en
achterzijde der grote longpijpen. P. re n a I I s,
A., niervlecht. P. sacralis, heiligbeenvlecht, zie P. lumbosacralis. P. sacralis
post., achterste heiligbeensvlecht; zenuwvlecht aan de achterzijde van het heiligbeenheupbeen-gewricht. P. s a c r a I i s an t., voorste heiligbeensvlecht; adervlecht aan de
voorzijde van het heiligbeen. P. se minalis,
A., zaadvlecht, om de zaadblaasjes. P. so lir i s (sol, zon), zonnevlecht (wegens de vele
uitstralingen) = P. coeliacus. P. sperm it icus, A., zaad(vaten)vlecht, begeleidt de art.
en vena spermatica int. P. su bclivi us,
A., ondersleutelbeenvlecht, om de arteria
subclavia. P. submu cOsus, A. en N.
vagus, vlecht van de submucosa (zie ald.),
van maag en darm = vlecht van Meissner.
P. s u p rare nil is, A., bijniervlecht. P.
s y m pat h i c i, A., vlechten van de periphere
takken van de sympathicus. P. tern p o rilis supe rf i ci a I i s, A., om de gelijknamige
slagader. P. thy re o id eus im par, ongepaarde schildkliervlecht, adervlecht op het
onderste gedeelte van de schildklier. P.
thyreoideus inf. en sup. A.,om de gelijknamige slagaderen. P. tracheal is, A.
en N. vagus, luchtpijpvlecht. P. tym pin ic u s (1-6117-cocvov, trommel) s. jaco bso n i,
de zenuwvlecht in de trommelholte tussen
takken van de sympathicus en de N. facialis. P. Cr te ro-vag i n il is, 1. adervlecht
om de zijdelingse delen van baarmoeder
en schede; 2. A. ter zijde van de cervix,
uteri. P. v e n Os us, adervlecht. P. ve rtebrales externi, interni, uitwendige,
inwendige adervlechten der wervels, aan de
buitenzijde der wervelkolom en tussen de
beide lagen der dura mater. P. verteb ra I is, A., om de art. vertebralis. P.
v es i ci I is, 1. A. ter zijde van de urineblaas; 2. adervlecht om het onderste gedeelte van de urineblaas.
Plexus-anaesthesie (zie Anaesthesie), verdoving van de arm door middel van een
inspuiting in de plexus brachialis.
Plexusverlamming, verlamming van de
zenuwvlecht van de arm of het been in verschillende vormen (zie Er b en K I ii m p ke
in het Aanhangsel).
Plica (Lat.), plooi, vouw. P. accessOria
Rau ber (accessorius, bijkomend), plooi
onder de pl. vocalis. PI icae ad i pOsae
p le u r a e, vetplooien van het borstvlies.
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Plicaeadipcisae pericirdii, vetplooien
van het hartezakje; uitpuilingen van het
epicardium (zie aid.) door vetmassa's, die
zich eronder bevinden. PI icae alares
(a I a, vleugel), vleugelplooien van de synovia
(zie aid.) in het onderste gedeelte van het
kniegewricht. P 1 i ca e a m p u liar es, piooien
in de ampulla (zie aid.) van de eierstok. P.
arteriae umbilicalis, = P. umbiiicaiis
lateralis. P. ary-epig lOttica, piooi tussen
het strotkiepje en de cartilago arytaenoidea
(zie aid.). P. ary-epiglcittica Collier,
= P. triangularis. P I icae axi I lares,
okseipiooien, de vOcir- en achterwand der
okseihoite. P. centralis retinae inf.
et sup., piooien in het netviies onder en
boven de macula lutea; bestaan bij het
!even niet. P. coe cal is, piooi van het
buikviies ter zijde van het ondereinde van
de biinde darm. Plicae ciliares, dunne
plooitjes van de vaatlaag der chorioidea
ter piaatse van de orbiculus ciliaris (zie
aid.). Plicae circulares intestini s.
conniventes (Kerkringii), (Lat., conniveo, samenneigen), kringpiooien, dwarspiooien in de twaaifvingerige, nuchtere en
het bovenste deel van de kronkeidarm. P.
co I i, bovenlip van de valvula coii (zie
aid.). P. cLi b it i, elleboogplooi, = fossa
cubitaiis. P I icae Doug Iasi, = piicae
retrouterinae. P. ductus deferent's,
voortzetting van de P. epigastrica, bevat de
ductus deferens. P. d u od e no-jej u nil is
s.duodeno-mesocOlica inf. s. venOsa
B roes i ke, piooi van het buikviies tussen
de twaaifvingerige en nuchtere darm. P.
duodeno-mesocOlica sup., id. tussen
de twaaifvingerige darm en het mesocoion
(zie aid.). P. epigastrica, plooi in het
buikviies, waarin de arteriae en venae
epigastricae inferiores !open. P. falcifOrm is (fa I x, gen. fa I cis, sikkel), sikkelvormige piooi, de gebogen rand van de
fascia lata (zie aid.). P. fi m b r iita, franjepiooi, sterk ingesneden piooien ter weerszijden van het tongriempje. P. g ast rop an c r e a t i c a, piooi tussen maag en alvleesklier, in de bursa omentalis. Plicae g I ossoepiglOtticae laterales, piooien ter
zijde van het strotkiepje naar de tong. P.
glosso-epiglOttica mediana, toompje
van het strotkiepje. P I i c a e Houston'
piooien in de lengte van de endeidarm.
PI icae i I e i, onderiip der valvula coii. P.
ileocoe cal is, piooi van het buikviies
tussen kronkeidarm en biinde darm. P.
in cu d is (i n c u s, aambeeld), aambeeidpiooi
in de trommeiholte. P. i nte rarytaenoid ea, plooi tussen de cartiiagines arytaenoideae. PI icae is thmicae, = plicae ampul-

Plica

lares. Plicae Kerkringi, = plicae circulares. P. lacrimal's, traanplooi; aan het
ondereinde van de traanbuis. P. m al leo'iris ant., post., ve5r en achter de hamer
in de trommeihoite. P. membranae
tympani ant. en post., voorste en
achterste piooi aan de binnenzijde van het
trommelvlies. P. n as o-p h a r3 n g e a, plooi
aan het achtereinde van de zijwanden van
de neus op de grens der neus-keelholte.
PI icae or bicu lares, ringpiooien, voortzetting der piicae ciiiares. PI icae palatin ae transversae, dwarspiooien in het
siijmviies van het harde gehemeite. PI icae
pal m itae (in de vorm van de siippen van
een paimbiad, die naar weerszijden uit
eikander gaan), de rij dwarse piooien in het
siijmviies van de baarmoeder. PI icae
petroclinoideae lat., med., zijwaartse
en middenwaartse plooien van het harde
hersenviies, tussen de punt van het ~otsbeen
en de proc. clinoidei. P. pharSTngoepig IOW ca, plooi tussen het strotkiepje en de wand der keeihoite. P. praepylOrica, dwarse piooi vOOr de pylorus
van het maagslijmviies. P. pte ryg o-m andibu laris, piooi van het wangenslijmvlies;
van de proc. pterygoideus naar de onderkaak. P. p u b o-u mbilicali s, = Pl. umbilicalis lateral's. P. p u b o-v e s i cal i s, piooi
van het buikviies tussen de ligamenta
umbilicalia en de ongevuide biaas. PI icae
re cto-ute r in ae (Doug Iasi), twee plooien
van het buikviies tussen de baarmoeder en
het heiligbeen. Plicae recto-vesicales
peritonaei viriles, piooien van het
buikviies tussen de endeidarm en de urinebiaas bij de man. Plicae salpingonasiles, piooien aan het boveneinde van de
choanae (zie aid.). P. salp in g o-palatin a (acicX7r1.y, trompet), piooi van de oortrompet naar het zachte gehemeite. P. sa Ip ingo-p h ar5rng ea, piooi van de oortrompet naar de arcus pharyngo-palatinus.
Plicae semilunares coii, haivemaanvormige piooien van de dikke darm, tussen
de haustra (zie aid.). P. se milu naris
conjunctivae, haivemaanvormige plooi
van het bindviies in de ooghoek. P. se m ilunaris Doug I as i, = P. recto-uterina.
Plicae sigmoideae coli, = piicae
semiiunares coii. P. subling ual is, plooi
van het siijmviies van de mondbodem onder
de tong. PI icae synoviales, plooien van
de synovia (zie aid.) der gewrichten. P.
sy novial is coxae, = lig. teres femoris.
Plicae thSTreoarytaenoideae, piooien
tussen het schild- en schenkkankraakbeen,
nl. de P. ventricularis + P. vocalis. P.
transversalis recti, dwarse piooi van
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de endeldarm, boven de aarsopening. P.
trianguliris (Lat., driehoekig), = P.
ary-epiglottica. P I icae tubariae, plooien
in de lengte der tuba uterina (zie ald.).
Plicae umbiliciles, drie plooien aan
de binnenzijde van de voorwand van de
buik, afdalende van de navel. P. u re teri ca,
plooi in het slijmvlies van de urineblaas,
waar de urineleider uitmondt. PI icae
vas c u I Os a e, = plicae synoviales. P.
v e n ae cavae, plooi aan de achterwand
van het hartezakje, tussen de v. pulmonalis
sinistra en het auriculum cordis. PI icae
v e n t r i c u l are s, de 2 zakplooien van het
slijmvlies van het strottenhoofd, waarin de
valse stembanden. PI icae ves i cal es,
vesico-umbiliciles, = plicae umbilicales. PI i c a e vésico-uterinae, plooien
van het buikvlies tussen urineblaas en baarmoeder. PI icae vi I lOsae, vlokkige plooien
in de pars pylorica van de maag. P. voca I is,
stembandplooi van het slijmvlies van het
strottenhoofd, waarin de stemband.
Plica polonica, Poolse vlecht; het tot een
massa van haren, vuil en korsten aaneengegroeide haar bij bewoners van Polen,
ten gevolge van eczema en hoofdluizen; syn.
trichoma, lues polonica.
Plicateur (Fr., van 't Lat. p 1 i co, vouwen),
instrument tot verwijdering van vreemde
lichamen uit de urineblaas (Leroy d'Et i o II es).
Plicoteimia anterior, posterior (Po I itz e r), het doorsnijden van de voorste of
achterste plooi van het trommelvlies.
Plombage, plomberen (van 't Fr. p I o mb e r), opvullen van een holte, meestal in
een tand; ook in een been. P. van d e
long, opvulling van de ruimte tussen fascia
en pleura costalis met paraffine.
Plumaceolum (verkleinw. van plumaciu m,
veren kussen), propje pluksel.
Plummeren het verrichten van de operatie
van P I u m m e r, subtotale strumectomie.
Pluriglandulair (plu res, meer; glans, gen.
glandis, klier), op meer dan een klier
betrekking hebbend. I ns u ffisan ce p I uriglandulaire (Fr.), onvoldoende werking van verschillende klieren met in-.
wendige afscheiding, en de gevolgen daarvan.
Pluripara (p a r i o, baren), een barende
vrouw, die reeds eerder gebaard heeft of
een vrouw, die reeds twee of meer keren
gebaard heeft; syn. multipara; vgl. Primipara.
Pluripolaire mitOse (zie Mitose), kerndelingsfiguren, waarbij de verdeling in kernlissen van verschillende punten in de kern
uitgaat.

PneumatoscOop

P.m., 1. = post mortem, na de dood; 2. =
pondus medicinale, medicinaal pond = libra.
Eng., post meridiem: na de middag.
Pneometer (rcv6co blazen), = spirometer (zie
ald.).
Pneumarthrografie, ROntgenfoto gemaakt
na inspuiting van lucht in een gewricht.
PneumarthrOsis(nve5v.cc, lucht, adem ;6E0pov,
gewricht), ophoping van lucht in een gewricht.
Pneumiscos (ckax6g, zak), het uitstromen
van lucht of gas uit de maag- of het darmkanaal in de buikholte; syn. pneumatosis
peritonei.
PneumathaemIe (aiti.cc, bloed), het indringen
van lucht in het bloed; vgl. Embolie (luchtembolie).
Pneumatica (nl. remedia), geneesmiddelen,
die de ademhaling bevorderen.
Pneumatisatie, het ontstaan van holten, gevuld met lucht en bekleed met slijmvlies
in een weefsel, in het bijzonder in het slaapbeen in de omgeving van het middenoor, van
het eerste tot het zesde levensjaar.
Pneumatisch, betrekking hebbend op lucht
of op ademhaling. P. bed, luchtkussen.
Pneumatische kamer of klok, een
vertrek, dat luchtdicht kan worden afgesloten en waarin patienten verdunde of
verdichte lucht kunnen inademen. Pn e um at ische beenderen, beenderen, die
lucht bevatten, bijv. het zeef- en wiggebeen.
Pneumatische therapie, toepassing
van kunstmatig verdunde of verdichte
lucht in pneumatische kamers of door
middel van vervoerbare toestellen; syn.
pneumotherapie.
Pneumatocele (nveipc, gen. nvetSti.ocToq,
lucht, adem; x-ip,71 , breuk), 1. luchtgezwel,
omschreven zwelling onder de huid, doordat
onderhuidse ruimten in verbinding komen
met de luchtwegen of de trommelholte;
vgl. Emphysema subcutaneum; 2. longbreuk (hernia ventosa), uitpuiling van een
deel van de long door een aangeboren
abnormale opening in de borstwand. P.
capitis, = pneumatocephalus. P. (tunicae) vag inalis, = pneumocele scrotalis
(zie aid.).
Pneumatocephalus (xecpocV), hoofd), emphy.
sema subcutaneum aan het hoofd, door
verwonding van de lucht bevattende holten
van het tepelvormig uitsteeksel of het voorhoofdsbeen. Vgl. Pneumocephalus.
Pneumatometrie, manometrische meting van
de zuiging der inademing en de druk der
uitademing, door middel van een pne umatometer (Waldenburg); vgl. Spirometric.
PneumatoscOop (axon66), bezien), 1. toestel
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om de gassen in de ademhalingslucht te
meten (W i n t r i c h); 2. instrument om de
ademhaling te ausculteren (inwendige auscultatie) van de half geopende mond uit
(Gabritschewsky).
Pneumateisis (nveuticmico, doen verdampen),
ophoping van gas of lucht, meteorismus.
P. cystoldes intestinOrum, vorming
van lucht bevattende cysten (zie aid.) in
de darm, door de invloed van bacterien;
deze cysten barsten met een knal (E. H a h n).
P. peritone = pneumascos. P. p u ImOnu m, = emphysema pulmonum (zie
aid.). P. sin guin is, = pneumathaemie.
Pneumatotherapie, = pneumatische therapie.
Pneumaturie (o6p66), wateren), lozing van
gas met de urine, hetzij door een fistel uit
de darm afkomstig, hetzij door ontieding in
de urine zeive ontstaan.
Pneumectomie (ix-repco, uitsnijden), uitsnijding van een ziek stuk long. Vgl. Pneumonectomie.
Pneumencephalographie (iyx6cpocAoc, de
hersenen; ypopdv, schrijven), Röntgenphotographie van de met lucht gevuide
hersenkamers; syn. ventriculographie.
Pneumobacil, bacil van Friedlander, die
bij longontsteking wordt gevonden.
Pneumobronchotomie, operatieve snede in
de longen en bronchi.
Pneumocardiaal geruis, hart- en longengeruis; geruis aan het hart, dat door de
beweging der longen ontstaat.
Pneumocele, = Pneumatocele.
Pneumocele scrotilis (V e r n e u i I), ophoping van lucht in de baizak = pneumatocele
vaginalis.
Pneumocephalus, lucht binnen in de schedelholte. Vgl. Pneumatocephalus.
Pneumocokken, = pneumobacillen.
Pneumoconiosis (xemc, stof), stoflong, ziekte, bij arbeiders veroorzaakt door inademing
van bepaaide stofsoorten. P. anthracOt i ca
(&v,apcp:, kool), syn. anthracosis pulmonum;
ontstaat door stof van steenkool, graphiet
en roet. P. side rot i c a (GEkpoc, ijzer),
ijzerlong, veroorzaakt door ijzeroxydule,
-oxyde en ferriphosphaat (zwarte ijzerlong); onder de invloed van metaal en
zandsteenstof ontstaat het „grinders asthma" (zie aid.), siijpersasthma, een katarrhaie
aandoening met emphyseem of phthisis.
Syn. siderosis, metailosis puimonum. (Juister
ware pneumonoconiosis, omdat niet bedoeld wordt x6vcc in rcveiitla, maar in
nve61J,wv, long; zo ook in andere samenstellingen, waarbij long wordt bedoeld).
Verder zie Aluminosis, Chalicosis, Taba-
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cosis, Pneumonie cotonneuse, Amiantose,
Silicatose.
Pneumogistricus (sc. nervus), long- en maagzenuw; in Frankrijk gebruikelijk syn. voor
nervus vagus.
Pneumographie (M a rey), graphische optekening van de ademhalingsbeweging ; syn.
stethographie. De figuur heet P n e u m og r a m.
Pneumohaemie, = pneumathaemie.
PneurnohydrothOrax, = hydropneumothorax.
Pneumoliet (XiD•oq, steen), longsteen; verkalkte massa in het longweefsel of de
bronchi.
PneumOlysis (XiSatc, losmaking), 1. losmaking
van vergroeiingen tussen het borstvlies en
de long; 2. verwijdering van enige stukken
rib ten einde de zieke long gelegenheid te
geven, zich samen te trekken, waardoor
holten zich kunnen sluiten en tot een litteken genezen. Zie ook J a co bae us, Aanhangsel. Syn. PneumonOlysis.
Pneumomalacia acida (v.oc)cexi.cc, verweking), longverweking door zuur; verweking
der long in het lijk, doordat er maagsap
in loopt.
Pneumomassage, plaatselijke aanwending
van een electrisch gedreven luchtpompje,
waardoor tengevolge van de afwisselende
luchtdruk plaatselijk de bloeddruk eveneens
wisselt en de bloedsomloop wordt bevorderd.
Pneumomastoid, een processus mastoideus,
die lucht bevat.
PneumomycOsis (tv5x-tlq, schimmel), schimmeivorming in de long (meestal in reeds
zieke gedeelten), de oorzaak van vele
gevallen van bronchitis putrida. Naar de
soort van schimmel onderscheidt men P.
aspergillina, sarcinica, enz. Syn. Pneumonomycosis.
Pneumonectasie, = emphysema puimonum.
Pneumonectomie,( &x*.wo, uitsnijden), verwijdering van een gehele long. Vgl. Pneumectomie.
Pneumonephrographie, het maken van een
Röntgen-foto van de nierstreek na inblazen
van zuurstof. Minder juist ook Pneumorenographie genaamd. Eng. Perirenal insufflation, Trans pneumo-rein.
Pneumonia (nveottovioc, longontsteking; bij
Hippocrates, nXeullovicc), ontsteking van
het longparenchym. P. alba (wit), bij
syphilitische pasgeboren kinderen. P. a nn ex i v a (a n n ecto, aanknopen), deze gaat
telkens verder over het aangrenzende
longweefsel. P. a post e m atOs a, etterige
P., longabsces, vgl. Aposthema. P. ast h en i ca (OcaOsvutOc, krachteloos), P. met
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snel verval van krachten en spoedige verzwakking van de hartwerking. P. b i l i 6s a
(bilis, gal), een vaak als asthenische P.
verlopende vorm met geelzucht. P. caseOsa (case u s, kaas), P. waarop verkazing van het exsudaat volgt. P. c a t a rr h a l i s, bronchopneumonische ontsteking,
vaak ook P. lobular is (ontsteking der
lobuli, Iongkwabjes) genoemd; bij voorkeur in de onderkwab, ten gevolge van
besmettelijke ziekten (kinkhoest, mazelen,
griep, typhus, pokken, roodvonk), die met
bronchitis gepaard gaan (b ro n c h o p n e um on ie). P. crouposa s. fibrinOsa,
ook g e n u in a (echt) genoemd, acute longontsteking, meestal veroorzaakt door diplococcus pneumoniae; zij tast meestal
gehele lobben (P. I o biris) aan. P. d esq uam at Iva (s quam a, schub), afschilferende longontsteking, waarbij het interstitiele weefsel wordt geinfiltreerd met
een celrijk, plastisch exsudaat van epitheelcellen der longblaasjes. P. d issecans
(d issec o, in stukken snijden), verettering
der bindweefsel-scheidingen tussen de grotere lobulaire afdelingen der long, waardoor
deze uiteenvallen; syn. P. interlobularis
purulenta. P. dystelectitica (gevormd
gelijk atelectasis, zie aid.), longontsteking
bij zwakke kinderen met voedingsstoornis,
waarbij verspreide atelectase ontstaat in
de nabij de wervels liggende delen der
longen (paravertebrale dyst. pn.). P. em b 6I i ca, doordat een embolus (zie ald.) een
tak der longslagader verstopt. E o s i n ophile P. van Laffle r, zie Aanhangsel. P.
fibrinOsa = P. crouposa. P. hypostatica, zie Hypostasis. P. interlobularis
puru 16 n t a, zie P. dissecans. P. i nterm ittens, zie Malaria (tropica). P. i n te rstitiilis chrOnica, longontsteking met
woekering van het interstitiele bindweefsel,
waardoor cirrhosis pulmonum (zie aid.)
ontstaat; bij pneumoconiosis (zie aid.),
tuberculeuse peribronchitis, kazige bronchopneumonie en croupeuse pneumonie. P.
lobaris, = P. crouposa. P. lobuliris, -P. catarrhalis. P. m a I I e 6s a, P. bij kwade
droes. P. m ass Iva, een vorm van croupeuze
pneumonie, waarbij niet alleen de kieinste,
maar ook de grotere en grootste bronchi
met fibrine gevuld zijn. (G r an c h e r);
syn. splenopneumonie (zie aid.). P. m 1g rans (m ig ro, zwerven), rondgaande
longontsteking, waarbij achtereenvoigens
lobben of gedeeiten van lobben worden
aangetast, die niet aan eikander grenzen;
syn. P. erysipelatosa. P. nOt ha (v0oc,
onecht), voormalige benaming van bronchitis
capillaris diffusa. P. scrofu I Os a, = P.
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caseosa. P. se r6s a, ontsteking der long met
gering fibrinegehalte van het exsudaat,
waarbihhet weefsel gedrenkt is met serum.
P. sthénica (tegenover P. asthenica), P.
met hevige verschijnseien, bij goede algemene toestand. P. t u b e r c u I 6s a, longontsteking, die in tuberculose overgaat, of
bij bestaande „tuberculose. P. verm inOs a,
door wormen (nematoden) ontstaande longontsteking bij geiten, konijnen, enz. Anatomisch gelijkt zij op tuberculose (syn. pseudotuberculose). Pneumonie cotonneuse, katoen-longontsteking, slepende longziekte, veroorzaakt door katoenstof; syn.
byssinosis pulmonum.
Pneumonitis, Engels-Amerikaanse naam voor
viuchtige longinfiltraten, die ten onrechte
zijn beschouwd als een vroeg symptoom van
longtuberculose.
PneumonolipO(idOsis (Atrcoq, vet), longaandoening, ontstaan doordat vet in de ademhalingswegen geraakt (inspuiting van lipijodol, versiikken bij gebruik van paraffine,
enz.), of doordat een stofwisselingsstoornis
lipoiden doet ontstaan in het epitheel der
longbiaasjes. Acute P., een virus-pneumonie.
PneumonOse (v6cmq, ziekte), ziektetoestand
door onvoidoende opname van zuurstof uit
de long blaasjes, veroorzaakt door onvoidoende doordringbaarheid hunner wanden voor
zuurstof; o.a. na gebruik van sommige
slaapmiddelen en bij griep.
Pneumopericirdium (rve5t/oc, lucht), het indringen van lucht in het hartezakje door
verwondingen, of van gassen uit de long,
de borsthoite, de maag of de slokdarm
bij ziekten, of de ontwikkeiing van gassen
in rottende exsudaten (pyopneumopericardium).
Pneumoperitoneum, het indringen van lucht
in de buikhoite, ten gevoige van doorboring van de buikwand of van de ingewanden of door pneumoperitonitis; ook
kunstmatig veroorzaakt in piaats van pneumothorax (zie ald.) wanneer de toestand der
longen dit laatste niet toelaat of om het
diaphragma omhoog to dringen na phrenicociasie (zie aid.). Syn. meteorismus peritonealis; vgi. Peritonaeum.
Pneumoperitonitis, buikviiesontsteking,
waarbij zich uit de afscheiding gassen ontwikkelen; vgl. Meteorismus peritonealis.
Pneumopexie, longhechting, vasthechting
van de long aan het borstviies tot het
verrichten van een operatie aan de long.
PneumophOon, een luchtdicht toestel, door
een rubberbuis verbonden met het oor,
is voorzien van een balion, waarmee de druk
in het oor kan worden verhoogd en ver27
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Iaagd. Men , bepaalt bij welke druk een toon
het duidelijkst wordt:gehoord.
Pneumopleuritis, long-borstvliesontsteking,
pneumonie met pleuritis; zie Peripneumonie, Pleuritis.
Pneumopyelographie, doorstraling met Xstralen van het vooraf met Iucht gevulde
nierbekken, vgl. Pyelographie.
Pneumoradiographie, doorstraling met Xstralen, nadat het omgevende weefsel met
gas is opgespoten.
Pneumorrhagie (nve6v.wv, long; kyvvv.t.,
barsten), long bioeding, bloedspuwing.
PneumoserothOrax, = hydropneumothorax.
Pneumotachographie (rdczug, snel), het
meten van de snelheid van de lucht bij het
ademhalen.
Pneumotherapie, = Pneumatische therapie.
PneumothOrax (Mpg, borst), ophoping
van gas of Iucht in de borstholte, door
een verwonding van buiten af, of door
doorbraak van Iongblaasjes of een holte
in de long, of van een gezwel van een
naburig, gas bevattend orgaan, of door
ontwikkeling van gas uit vocht, in de borstholte. De p. is gedeeltelijk of totaal (een
gehele heift der borstholte omvattend);
open (di. in verbinding met de bronchi)
of gesloten. hunstmatige pneumothor ax (F orlanin i), inblazing van stikstof
in de borstvliesholte om een tuberculeuse
long te doen samenvallen en daardoor
tijdelijk rust te verschaffen. Ext raple urale p., lucht ingebracht tussen pleura
costalis en fascia; intrapleu rale p.,
tussen de beide bladen van de pleura.
Don kere p., op de Röntgen-foto een
schaduw van de p., die donkerder is dan die
van de long, doordat de pleura is verdikt
als reactie op de prikkel van de lucht
(pachypleuritis).
Pneumotomie (citivo), snijden), longsnede,
operatie bij longabsces, longversterf of
holten in de long.
Pneumotyphus (cticpoc, verdoving, typhus),
buiktyphus met op de voorgrond tredende
longverschijnselen.
Pcidagra (noackypcx, voetkiem), jicht, pootje,
flerecijn; vgl. Arthritis urica.
Podalgie (nok, voet, gen. no86c; ayoc,
pijn), pijn in de voet.
Podarthrocace (vgl. Arthrocace), tubercuiose
van het voetgewricht.
PodelkOma (axcowx, zweer), madurabeen.
Podencephalus, monster, waarbij de hersenen
grotendeels buiten de schedel liggen en
daarmede met een steel samenhangen.
Podiatrie (nok, gen. mak, voet; Exrpeia,
geneeskunst), de behandeling van afwijkingen aan de voet; vgl. Pedicure.

Policliniek

Podopcimpholyx (noti,cp6)4, waterblaas), een
aandoening aan de voet, overeenkomende
met cheiropompholyx (zie aid.) aan de
hand.
Polkilo- (not.xi.Aoc, bont, veelkieurig, afwisselend), P.-b I as t e n, erythroblasten (zie aid.)
van abnormale vorm. P.-c y t e n (Q u i n ck e), erythrocyten van abnormale vorm.
P.-c ytOs e, P.-c ythaemi e, het voorkomen
van poikilocyten in het bloed bij ernstige
vormen van bloedarmoede. P. derm at om yos it i s, poikilodermie (zie aid.) gepaard
met myositis. P. d e r m i e, sterk gepigmenteerde plekken in de huid en ook bleke,
atrophische met teleangiectasien en zweren.
P.-t h e r m (aepti.1, warmte), met afwisselende lichaamswarmte (koudbioedig); tegenstelling, homoeotherm, warmbloedig (zie
aid.).
Pointes de feu (Fr.), oppervlakkige verbranding der huid met het gloeiend ijzer of
de thermocauter (zie aid.), als afleidend
middel.
Points (Fr., punten)apophysaires(Trousseau), pijnpunten (points douloureux) aan
de doorn-uitsteeksels (apophyses epineuses) van de ruggegraat. P. d'e I e ct i o n
(Fr., van verkiezing), punten op de huid,
waarop men, om bepaalde zenuwen of
spieren te electriseren, bij voorkeur de
electroden plaatst. P. douloureux (Fr.,
pijnpunten), plekken, welke, als men erop
drukt, pijn doen bij neuralgie van bepaalde
zenuwen.
Polarimeter, toestel om het suikergehalte
van vloeistoffen te bepalen naar de mate
van draaiing van het polarisatieviak.
Polarimicroscoop, poiarisatiemicroscoop (zie
polarisatie).
Polarisatie (TOXog, draaipunt), 1. het zich
richten van de vrijkomende ionen in een
electrolyt (vloeistof, waarin de twee polenelectroden van een galvanische stroom
gedompeld zijn) naar de beide polen; 2.
wijziging van de lichttrillingen der aetherdeeltjes, zodanig dat alle trillingen in een
vlak geschieden. P.-m i c r os coop, microscoop, waaronder de voorwerpen tussen 2
gekruiste nicols, dus in gepolariseerd licht,
worden beschouwd.
Polarisator, polariscoop, polarisatietoestel.
Polaristrobometer (6rp6i3oc, het ronddraaien), toestel ter bepaling van de draaiing
van het polarisatieviak door optisch werkzame (links- of rechtsdraaiende) stollen in
oplossing (W i I d); vgl. Racemeus mengsel,
Optisch actief.
Policliniek (nacc, stad, gemeente; x)avoci,
cliniek), instelling tot behandeling van in
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het algemeen minvermogende lopende
zieken.
Poliep (noX6rcouc, veelvoet; van nak, veel
en rcok, voet) in de dierkunde; de aan een
steel vastzittende hydrozoa; vandaar in de
ziektekunde: ieder gezwel, dat met een
steel aan een slijmvlies, soms ook aan de
huid, een weivlies of een synovia (zie aid.)
vastzit; allerlei soorten van gezweilen kunnen de vorm van een poliep hebben; ook
vastzittende bloedstolsels (polypus fibrinosus; vgl. Tumor fibrinosus) worden
polypen genoemd, bijv. polypus cO rd is,
een thrombus in de hoiten van het hart,
en de placentapoliepen, die zich op ruwe
plekken der placenta vastzetten.
Polio-encephalitis (Trat6c, grijs; iyxicpcaoc,
hersenen), ontsteking der grijze stof van
de hersenen; niet geheel juiste benaming
voor cerebrale kinderverlamming. P. haemorrhagica inferior s. bulbaris, vgl.
Acute bulbaire verlamming. P. hae m o rrhigica superior s. ophthalmopleg i ca, bloedige ontsteking van de grijze stof
in het kernengebied der zenuwen van de
oogspieren; vgl. Ophthalmoplegie (W e rn i c ke); syn. mesencephalitis (Z i e h e n).
Polio-encephalomyelitis, chronische polioencephalitis haemorrhagica inferior, die zich
tot in de grijze stof van het ruggemerg
voortzet.
Poliomyelitis anterior (pcX6c, merg), ontsteking van de voorste horens der grijze
stof van het ruggemerg, omvattende alie
ziekten der voorste horens, welke met
spieratrophie gepaard gaan; syn. tephromyelitis. P. anterior ac 6 t a, acute ontsteking der voorste horens, meestal bij
kinderen (p. a. a. i n fin t um, essentiele
kinderverlamming, ziekte van Hein e-M edin). P. anterior acuta adultOrum,
dezeifde ziekte bij voiwassenen. P. an t er ior subacCita, chrOnica, subacute
en slepende ruggemergsverlamming met
spieratrophie (D u c h e n n e).
POlioneuromerfe, de metamerie (zie aid.)
van de grijze stof van het centrale zenuwstelsel.
Policisis (Tcatcoat.6), het grijs worden.
Pollaki(s)urfe (TroXXcixt.c, dikwijis), vermeerdering van het aantal urinelozingen.
P011entoxine (pollen, fijn stof; in de plantkunde stuifmeel), het vergift in het stuifmeel, vooral van grasachtige planten, dat
de hooikoorts veroorzaakt.
Pollenziekte, PollinOsis, hooikoorts.
Pcillex (Lat., gen. poilicis), duim.
Polititio (pollu o, verontreinigen), pollutie,
onvrijwillige lozing van zaad. P. diUrna
(d i u r n u 5, bij dag g eschiedend), zaad-
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verlies in wakende toestand, bij geringe
geslachtelijke of mechanische prikkeling;
deze toestand wordt soms reeds spermatorrhoea (zie aid.) genoemd. P. fe m i n ae,
pollutie der vrouw, afscheiding van vocht
uit de glandulae bulbo-urethrales of vestibulares majores (zie aid.) ten gevolge van
zinnelijke dromen of aanraking. P. noct Li r n a (n octurn us, nachtelijk), pollutie
in de slaap.
Poisdeficit (d eficio, ontbreken), het verschil tussen het aantal samentrekkingen
der linker hartekamer en het aantal poissiagen, ais niet aile samentrekkingen_ der
kamer in staat zijn, een polsgolf te verwekken.
POlus frontalis, occipitalis, temporilis
(naoc, draaipunt), de pool (het vrije uiteinde) van den lobus frontalis, occipitalis,
enz. der hersenen.
POlyadenfe, pOlyadenftis (noXOc, veel; &Ay,
kiier), ontsteking van een aantal lymphklieren.
Polyaemie (aIva, bioed), vgl, Plethora.
Polyaesthesfe (octa4aLc, gewaarword ing),
het verschijnsel, dat een enkelvoudige aanraking (bijv. met de punt van een passer)
als een dubbeie of meervoudige worth
waargenomen; vgl. Hyperpselaphesie.
Polyarthrftis (cip4ov, gewricht), ontsteking
van meer dan een gewricht. P. e n te ri ca =
ziekte van R e i t e r, zie Aanhangsel. P.
chronica infectiósa .---- Infect-arthritis,
zie aid. P. rheumitica acuta, acuut
gewrichtsrheumatisme; syn. rheumatismus
articulorum acutus, rheumarthritis acuta;
is een andere ziekte de oorzaak der aandoening, dan wordt zij daarnaar genoemd:
P. r. a. gonorrhoica, dysenterica; vgl.
Rheumatoide ziekten, Pseudorheumatismus.
Polyblisten (M ax i m ow), de ongedifferentieerde mesenchymcellen, waaruit alle soorten cellen van het reticulo-endotheliale
systeem voortkomen.
Polycaryocyten (xdcpuov, kern), reuzecellen
met vele kernen.
Polychesie (Fr., van rcoX6g, en xgw, ontlasting hebben), de (bij wijze van smaad) aan
de Duitsers toegeschreven eigenschap, zeer
veel ontlasting te hebben; syn. polycoprie.
Polychlorurie (o6peo.), wateren), verhoogde
afscheiding van chioornatrium door de
nieren.
Polycholfe (xo?A, gal), zeer sterke afscheiding van gal; vgl. Pleiocholie.
Polychondropathie, gelijktijdige ontsteking,
met kort durende koorts gepaard gaande,
van een aantal kraakbeenderen — neuskraakbeen, strotklepje, oorschelpen, enz.
(Jaksch-Wartenhorst).
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Polychromaemie (xp6t.toc, kleur), vermeerdering van de bloedkleurstof bij polycythaemie.
Polychromasle, zie het volgende woord.
Polychromatophilie (claim, neiging), het
vermogen van sommige rode bloedlichaampjes, zowel met een zure als met een basische
kleurstof te worden gekleurd; deze „po l ych ro m at ophile ontaarding" wordt
door ernstige anaemie en zekere vergiften
veroorzaakt (E hrli ch).
Polychromatop(s)ie (Ock, het zien), het
normale, veelkleurige zien; syn. enchromatopsie; vgl. Dichromatopsie.
Polyclonle (xX6vo5, heftige beweging), paramyoclonus multiplex.
Polycoprie (x6npo5, uitwerpselen), = polychesie.
Polycorie (x6pr, pupil), het bestaan van
meer dan een pupil-opening in het regenboogvlies.
PolycrOot (xihroc, het slaan, kloppen), aanduiding van een pots met meer dan twee
verheffingen; vgl. Dicrotie.
Polycistisch, bestaande uit vele cysten (zie
aid.). Polycystische ontaarding, vgl.
Ren cysticus.
PolycystOma mammae, gezwel van de
vrouwenborst, waarin vele acini (zie ald.) tot
cysten zijn uitgezet.
Polycythiemia (xinoc, blaasje, cel), vermeerdering der rode bloedlichaampjes;
syn. hyperglobulie, polyglobulie, erythrocytosis. P. rubra megalosplenica (rube r, rood ; p..iyocq, vr. ileycal, g root;
aTailv, milt), ziekte, waarvan de verschijnselen o.a. bestaan in vergroting van de
milt, hyperglobulie en verhoging van het
gehalte van het bloed aan haemoglobine;
als ondervorm hiervan noemt V a q u e z P.
myelopithic a, p., waarbij ook het beenmerg is aangedaan; syn. erythrocytosis
megalospienica, ziekte van 0 s I e r, erythraemie. P. rubra hypertOnica (Lnip,
boven; T6voc, spanning), P. zonder miltzwelling, met verhoogde bloeddruk; syn.
ziekte van Gaisbdc k, erythrosis. De verschillen tussen deze vormen zijn vaag. P.
v e r a, primaire P.; syn. Erythraemie.
Polydactylie (adoccuXog, vinger), het bezit
van te veel vingers of tenen.
Polydipsie (84cc, dorst), verhoogd dorstgevoel.
Polygalactie (y&Ace, melk, gen. raccx-roc),
verhoogde afscheiding van zog ; vgl. Galactorrhoea.

Polyglandulair, = pluriglandulair.
Polyglobulie, zie Polycythaemie.
Polygnathfe (Tv&O.oc, kaak), misvorming, be-
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staande in verdubbeling van de onderkaak.
Ook synoniem voor epignathie (zie aid.).
Polygnathus, dubbelmonster, waarbij de
minst ontwikkelde vrucht (parasiet) bevestigd is aan de kaak van de meest ontwikkelde (autosiet).
Polygraaf (yp&cpco, schrijven), toestel om
tegelijkertijd verschillende bewegingen (bijv.
de slagader- en de aderpois) op te tekenen
(Mackenzie).
Polygyrie (yilpoc, kring), een meer dan normaal aantal hersenwindingen.
PolyhaemIe, = Plethora.
Polyhormonaal stadium, het tijdperk van
het climacterium (zie ald.), waarin veel folliculine (zie ald.) in het bloed is. Vgl. Oligohormonaal. Polyhormonale amenorrhoe (Zondek) het wegbiijven van de
menstruatie bij overvloedige uitscheiding
van menformon.
Polyhydramnie, overvloedigheid van het
vruchtwater (vgl. Hydramnion).
POlyidiosOcrasie (K o I I a r i ts), idiosyncrasie (zie ald.) voor velerlei stoffen; vgl. Panidiosyncrasie.
Polyinfectie, gemengde besmetting.
Polyleptische koorts (XiAnec, aanval), koorts
die zich in verscheidene aanvallen herhaalt,
zoals malaria, typhus recurrens, febris
hectica.
Polyletaliteit (Lat., I e t u m, dood), het ter
wereid brengen van vele dode kinderen.
Polymastie s. polymizia (1.maT6c, en v.ocUc,
borsttepel), vermeerdering van het aantal
borsttepels; syn. hypermastie, poiythelie.
Polymelie (Ilan lid), vorming van overtollige gehele of gedeeltelijke ledematen;
vgi. Polydactylie.
Pol9mitus (grog, draad), ontwikkelingsstadium der malariaparasieten (microgametocyten), met vele zweepdraden, welke
zich in de anopheles-darm ontwikkelen.
PolymOrph, polymorphismus of polymorphie (poppil , vorm), vgl. Pleomorphismus.
Polymorphkernig, lelijke benaming voor
leucocyten met kernen van verschillende
vorm (zie Leucocyten).
Polymyositis (vgl. Myositis), met koorts gepaard gaande, vaak dodelijke ziekte, waarbij
een aantal spieren ontstoken zijn; vgl.
Dermatomyositis en Dermatomucomyositis.
Polyneuritis, neuritis (zie aid.) in verschillende zenuwgebieden tegelijk. P. ac 0 ta
amyotrOphica (vgl. Amyotrophia),
p. met veriammingen en atrophie van
spieren. P. atict i ca, = neurotabes peripherica. P. endemica perniciOsa, =
beri-beri. P. gallinarum (gallina, kip),
kippen-polyneuritis, bij kippen, die met
gepelde rijst worden gevoederd. P. hype r-
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trOphica progressiva, voortschrijdende ontaarding van de zenuwfibrillen van vele
periphere zenuwen, door hypertrophie der
schede van S c h w a n n (zie aid.), met spieratrophie, misvorming der voeten, gevoelsstoornissen, enz. Soms familiair. P. infe ct I Os a = Polyradiculoneuritis, zie aid.
Vgl. Mononeuritis.
Polyneurftisch, bij polyneuritis voorkomend;
Poiyneuritische psychose, = psychose van Korsakoff.
Polynucleair (n ucleus, kern), met vele
kernen; zie leucocyten.
Polynucle6se, het in grote hoeveeiheid
voorkomen van polynucleaire leucocyten in
exsudaten, enz.
Polyopfe (64), gen. )7-c6q, het zien), vorming
van vele beelden bij het zien; hieronder
behoort de monoculaire dipiopie (zie
Dipoplia).
Polyorchidie (Opxcc, zaadbal), het bezit van
meer dan twee zaadbaiien.
Polyorrhymenftis (OppOq, melkwei; overdrachteiijk de troebel witte kieur der
weivilezen; l'iv.ilv, viiesje), geiijktijdige ontsteking van verschiiiende weiviiezen (buikviies, borstviies, hartezakje); syn. polyserositis, ziekte van Ba m b e rg e r, of van
Concato.
Polyotie (oi5c, gen. eyrk, oor), misvorming,
bestaande uit kleine en grote aanhangseis
aan de huid van het oor en in de omgeving
daarvan.
Polypanarthrftis hyperplistica (nag, onz.
rciv, geheel, alle; apapov, gewricht; iy7r6p,
boven, bier bovenmatig; rAccaTLx6q, vormend), hyperplastische ontsteking (vgl.
Hyperpiasie) van vele gewrichten in bun
geheel = arthritis deformans.
PolypapillOma trOpicum, = framboesia tropica.
Polypeptidaemfe (ociti.oc, bioed), het voorkomen in het bloed van polypeptiden (zie
aid.).
Polypeptiden (E. F i s c h e r), stollen, die uit
verschillende aminozuren zijn samengesteid
en ten deie eiwitreacties geven. Zie Peptiden.
Polyphiag, een poiyvaiente bacteriophaag.
Polyphagfe (noXucpecyoq, veei etend), ziekelijke vraatzucht.
Polypharmacie (cpckpv,axov, geneesmiddel),
het voorschrijven van een groot aantal
geneesmiddeien.
Polyphrasfe (cppecat.c, het spreken), ziekeiijke
redeneerzucht; syn. logorrhoea.
PolypiOnia (row, vet), vetzucht; syn. adipositas, obesitas, physconie, pimelosis, polysarcie, iipomatosis. P. i n fi n t u m, buitengewone vetzucht bij kinderen; vgl. Chlorosis gigantea.

Polyurie experimentale

Polypioide cellen, met veel chromosomen.
Vgl. Hapioide, dipioide, triploide, tetrapioide tot octoploide toe.
Polypnbea (vgl. Dyspnoea), versneide ademhaling.
PolypOsis, vorming van poiiepen (zie aid.)
in groot aantal. P. adenom at Osa, vorming van vele adenomen in de vorm van
poiiepen in maag en darm, vaak een voorloper van kanker. P. ventri cu li, vgl.
Etat mamelonne.
PolypotOom (T& v(), snijden; Totuic, snijdend, scherp), poiiepmes.
Polypragmasfe(natyrcpcxypaipl,vgl.npEiwoc,
handeiing), de zucht van een arts om veei
en veieriei to doen bij een ziekte.
Polyprolian stadium, het tijdperk van het
ciimacterium, waarin veel proian (zie aid.)
in het bioed is. Vgl. Polyhormonaal.
Polypus, = poiiep; zie aid.
Polyradfculoneurftis, met koorts gepaard
gaande veriamming van de benen, later ook
van de armen, aangezichts- en ademhaiingsspieren, met stoornissen in de gevoelszenuwen. Syn. Polyneuritis infectiosa; syndroom van Guillai n-B a r re, zie Aanhangsel.
Polysircia (cs&g, gen. aocpx6q, vlees), vetzucht.
Polyscieradenitis, scieradenitis (zie aid.) van
vele of alle lymphklieren.
Poiyserositis, = Polyorrhymenitis.
Polysialie (aEtx)tov, speeksel), zie Ptyalismus.
Polyspermfe (cncipluc, zaad), 1. het indringen
van meer dan een zaaddraadje in een ei;
2. spermatorrhoea; 3. overvioedige afscheiding van zaad.
Polystichiasis, polystfchia (asixoc, rij), rangschikking van de ooghaartjes in meer dan
twee rijen (vgl. Distichiasis, Trichiasis). ' 1
Polytendinftis (Kahlm et e r) ontsteking op
een aantal piaatsen van aanhechting van
pezen en spieren.
Polytendinobursitis (D o rrepa al), poiytendinitis (zie aid.) gepaard met ontsteking van
een aantal bursae, zonder aandoening der
gewrichten.
Polythelie (h4 de vrouwelijke borst), =
poiymastie.
Polytrichie, polytrichOsis (dA, gen. Tptx6c,
haar), = hypertrichosis.
Poiytiria (oiipov, urine), vermeerdering van
de urineafscheiding; vgl. Diabetes insipidus.
P. spastica (cmccaTLx6q, trekkend, krampachtig), polyurie na krampaanvallen bij
zenuwziekten; vgl. Urina spastica.
Polyurie experimentale (Fr., polyurie door
proefneming), het onderzoek, of de urineafscheiding voldoende toeneemt na veei
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drinken, dus of de nieren voldoende werken
(Albarran).
Polyvalent serum (v a I e n s, geldend), eenserum, verkregen door dieren voor verschillende bacterien onvatbaar te maken,
of door het serum van verschillende dieren,
die elk voor een andere bacterie onvatbaar
zijn gemaakt, te mengen. Vgi. Monovalent.
Polyvalurfe, lozing van urine met een hoog
valentiegetal, zie aid.
Polyxenfe, (evcic, gastheer), het vermogen
van parasieten om te leven in verschillende
gastheren.
POmpholyx (vgi. Cheiropompholyx en Podopomphoiyx), = pemphigus.
Pamphus (rcop.965, biaar), viakke, in het
midden meestal bieker gekieurde rode
bust, zonder vioeibare inhoud; syn. urtica;
wrzie aid.
POmum Adami (Lat.), adamsappel, het (bij
mannen) vooruitstekend gedeeite der schildkraakbeenderen; syn. prominentia laryngea.
Ponction blanche (Fr., b I a n c = (soms)
vruchteioos), een punctie (zie aid.), waarbij
geen vocht wordt opgehaaid.
Ponderabel (pondus, gen. ponderis, gewicht), te schatten.
Pondus medicinale, medicinaal gewicht, zie
P. m.
Ponopathfe (nOvoc, ziekte, pijn; rcec,aoq, aandoening), nerveuse uitputting (B le u le r).
POnos (n6voc, ziekte, pijn), Nieuw-Griekse
benaming voor Kala-Azar (zie aid.) op de
eilanden Spetza en Hydra.
Pons (Lat.), brug. P. hepaticus Halleri,
de overbrugging van het lig. teres door
leverweefsel. P. V a r 61 i, brug van Varolio;
een vooruitspringend gedeeite van de
basis der hersenen, tussen het veriengde
merg en de peduncuii cerebri. P. zygomaticus, = arcus zygomaticus.
Ponticuius (Lat., brugje). P. m e d 6 I lae
oblongitae s. pontis, de voorste
bundel der fibrae arcuatae externae van
het veriengde merg. P. vent ricu I iq u art i,
= taenia ventricuii quart'.
Pont-levismethode (R i c h a rd) (Fr. Ophaalbrug), operatic bij coxa vara, waarbij een
spaander van het heupbeen wordt bevestigd
aan de trochanter major, om verdere afwijking te voorkomen.
Poolkleuring, kieuring van de poien van een
bacterie, bijv. de pestbacil, doordat zich
daar ter piaatse kieurbaar protoplasma
heeft opgehoopt.
Poolkorreltjes, korreitjes in de poien van
bacterien, die voor pooikieuring vatbaar
zijn.
Poollichaampje, een zeer klein lichaampje,
dat naast de kernen van sommige cellen,

Porphyrinurie

vooral zaad- en eicelien wordt gevonden,
en een grote betekenis heeft voor de bevruchting en de caryokinese (zie aid.); syn.
centraal lichaampje, richtingsiichaampje, centrosoma, centriolum.
Poolstraling, = caryokinese (zie aid.).
Popliteus (poples, gen. poplitis, kniekuil),
tot de kniekuil behorend; bijv. arteria
poplitea, muscuius, nervus popiiteus.
Poradenftis (nOpoq, opening; vgi. Aden it i s), ontsteking van kiieren met tairijke
kieine doorbraken naar buiten. Bij bubo
en lymphogranulOma in de lies (zie aid.).
Porcupine man (Eng.), stekeivarken-mens;
vgl. Hystricismus, ichthyosis.
Porencephalie (7r6poc, opening; &yxkpcaoc,
hersenen), het gedeeltelijk ontbreken van
de wanden der hersenkamers en van het
centrum semiovaie, ais aangeboren gebrek
of ten gevoige van ontsteking; soms gepaard met porocranie en meningoceie (zie
aid.). Vgl. Pseudoporencephalie.
Poreus, (76poc, opening), van openingen
voorzien, los geweven, sponsachtig.
Poriomanie (nopeEcc, reis, tocht; tocvEcc,
waanzin), ziekeiijke zucht tot zwerven bij
vallende ziekte (Do n at h); zie Fugae.
Pornographic (TcOpvoc, ontuchtig; ypecpco,
schrijven), vuiischrijverij, het met opzet
schrijven over ontuchtige dingen.
Porocranie (n6poq, tufsteen, jichtknobbel,
uitwas van het been; .>=viov, schedei),
blaasachtigel uitpuiling van een deel van
de schedel.
PorokeratOsis (71.6po5, opening; xkpocq, hoorn)
vorming van hoornachtige lange wratjes,
uitgaande van de uitiozingsbuizen der
zweetkiieren (M ibel I i).
Poroscopie (axarcico, beschouwen), het herkennen van een achtergeiaten vingerindruk, bijv. van een inbreker, aan de
rangschikking der zweetporien.
PorOsis (76pocrtq, verharding), = caiiositas.
P. ce re b r I, vorming van hoiten in de
hersenen na de dood. P. pa I pe brae, =
chalazion ; vgl. Osteoporose.
PorospermiOsis follicularis vegetans =
ziekte van Da ri e r, zie Aanhangsel.
Porphyrie, de aanwezigheid van abnormaie
hoeveeiheden porphyrine in de weefseis.
Porphyrfne (rcopcpOpcc, purper), vroeger aangezien voor een afbraakproduct van het
haemogiobine, thans bekend als een voorstadium daarvan; komt in normale urine en
faeces voor; in verhoogde mate bij porphyrinurie (zie aid.).
Porphyrinurfe, het lozen van roodgekieurde
urine, die porphyrine (zie aid.) bevat, bij
anaemieen, bij loodvergiftiging en na het
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Posologie

c U I i, = pars pylorica, portiergedeelte van
gebruik van slaapmiddelen, die van barde maag. P. spino-scapularis M. delbituurzuur zijn afgeleid (sulfonal e.a.).
told e i, het aan de spina scapulae ontPorphyrismus, porphyrie, uit het gestel
springend gedeelte van de m. deltoideus.
voortkomende, overmatige porphyrinurie;
P. sternalis M. sternocleido-mastoiis dit aangeboren, dan beet het ziekte van
d e i, het aan het borstbeen ontspringend
Gunther.
gedeelte van de m. sternocleido-mastoideus.
Porphyrmilt (porphyr, een donkerrood geP. sterno-costalis M. pectoralis ma,
steente met Iichte kristallen op de doorjori s, het aan het borstbeen en de ribben
snede), vergrote milt met witachtig gele
ontspringend gedeelte van de m. pectoralis
plekken; bij de ziekte van Sternberg
major. P. supravaginilis cervicis
(zie Aanhangsel).
uteri, het gedeelte van de hats van de
Porrigo (Lat., uitslag, verminking van p r ubaarmoeder, dat niet door de schede omvat
rig o, zie aid.), oude benaming voor verwordt. P. thoracica M. pectoral's
schillende huidziekten, vooral van het bemajoris, = P. sternalis et costalis m.
haarde hoofd. P. d e ca !vans (d eca I vo,
pectoralis majoris. P. vaginalis cérvicis
kaal maken), = alopecia areata. P. I u p iuteri s. P. infravaginalis Uteri, het
n Os a s. favOsa, = favus. P. furfu racea
gedeelte van de hats van de baarmoeder,
(f u rfu r, zemeien), = seborrhoea sicca.
dat door de schede omvat wordt; onder
Porrum (Lat., prei), = condyloma acumi„portio" zonder meer wordt portio vaginalis
natum ; wegens de gelijkenis der wratten
uteri verstaan.
met de bioeiwijze der prei.
POrus (TcOpoc), opening. P. acusticus ext.,
Porta (Lat., poort), P. hepati s, de poort
de uitwendige opening van de benige witder lever, waar de meeste vaten en zenuwen
wend ige gehoorgang. P. acusticus in t.,
ingaan; syn. hiius hepatis. P. lieni s, P.
inwendige gehooropening aan de achterpulmOnis, P. renis, — resp. hilus lienis,
vlakte van de pyramide van het slaapbeen.
puimonis, renis.
P. anterio r, voorste opening in de embryoPorte-caustique (Fr., een voorwerp dat een
nale mergbuis. P. cran io-n asal is H y rt I,
causticum — van xocuaTty.k, brandend —
— foramen coecum ossis frontalis. Pori
draagt), instrument waarmede een stof,
I a ct if e r i (Lat., melk aanvoerend), opewordt vastgehouden, die brandend op de
ningen der melkgangen. Po ri sudorife r i
weefsels werkt. P.-p ierre, steenhouder,
(Lat., zweet aanvoerend), openingen der
instrument om lapis infernalis, heise Steen,
zweetkanaaltjes in de huid, ook populair
vast te houden. P.-re m eel e, geneesmidporien genoemd. Po r i u r i n if e r i (Lat.,
deihouder, instrument, waarmede men geurine aanvoerend), openingen der urineneesmiddelen in de urinebuis of de baarkanaaltjes op de top der nierpapillen.
moeder brengt.
Porzellanfieber (D., porseleinkoorts), = urtiPOrtio (Lat., gedeelte; syn. p a r s), P.a c r ocaria (zie aid.).
miali 5, het aan het acromion ontspringend
Positie (positi o, plaatsing), de ligging van
gedeelte van de m. deltoideus. P. ce rhet kind in de baarmoeder; le en 2e positie,
vicalis uteri, = P. vaginalis uteri. P.
enz.
clavicularis M. sterno-cleidomasPositief, iets wat er werkelijk is, bevestigend;
toldei, M. pectoral's majoris, het
tegenstelling negatief; als zelfst. nw. een
aan het sleuteibeen ontspringend gedeelte
photografisch beeld, dat in de verdeling
van de musculus sterno-cieidomastoideus,
van Licht en donker overeenkomt met het
de musculus pectoral's major. P. dura
gephotographeerde voorwerp. Posit i e v e
paris septim i, „hard gedeelte van het
p has e, het tijdperk, waarin jets aanwezig
zevende (hersenzenuw-) paar", n. facialis;
of waarneembaar is.
vroeger werd nl. het zevende en achtste
Positivisme, wijsgerig stelsei, dat alleen
paar als een paar beschouwd, waarvan de n.
werkelijke feiten erkent en zich niet bezig
acusticus de „portio mollis" was. P. i lia c a
houdt met wat daarbuiten is.
fasciae latae, benedenwaartse voortPositron (verkort van pos itief en eleczetting der fascia iliaca. P. intermedia
t r on) een positieve electrische lading met
nervi acUstici (Wrisbergii), vgl.
zeer geringe massa, die vrij komt bij de
Nervus intermedius s. n. glossopatatinus. P.
splitsing van atomen. Niet te verwarren
major N. trigêm in i, grotere, sensibele
met de positieve electriciteit, gebonden
wortel van de n. trigeminus. P. minor
aan de eenheid van massa (proton).
N. trigem in i, de kieinere, motorische
Posologie (Tcoa6v, hoeveelheid), de leer van
wortel van de n. trigeminus. P. mollis
de giften der geneesmiddelen; syn. Dosioloparis septimi (moilis, zacht), = n.
gie.
acusticus; zie P. dura. P. p y I ei rica vent ri-
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Post (Lat.), na, achter; p o s t m o rte m=
na de dood.
Postcanien, achter de hoektand gelegen.
Postcellulair (post, na, achter), = postganglionair.
Postcentraal, zich achter de centrale spleet
(sulcus centralis) der hersenen bevindend.
Postembryonaal, postfoetaal, na het embryonale of foetale tijdperk voorkomend.
Postepileptisch, na het epileptische toeval
voorkomend; bijv. verschijnselen van krankzinnigheid.
Posterior (bijv. nw.), achterste.
Posterobasaal, achter beneden, b.v. de tak
van een bronchus.
Posterolateraal, achter op zij.
Posterosief syphiloied, op syphilis gelijkende
aandoening, die zich vertoont na een erosie
(zie aid.); blaasjes aan de billen of de geslachtsdelen, die door de inwerking van
diarrhoische ontlasting of van urine opengaan en in knobbeltjes met een uitgevreten
plekje veranderen.
Postganglionaire vezels (Langley), zenuwvezels, die uit de ascylinders van de viscerale (autonome) ganglia (v is c e r a, ingewanden) ontspringen (dus, gerekend van
het centrale zenuwstelsel, voorbij, na,
de ganglia) en naar de vaten en klieren
gaan; vgl. Praeganglionair.
Posthaemorrhigisch, na bloeding voorkomend.
Posthetomie (7c6cy,971, voorhuid), in Engeland
gebezigde benaming voor besnijding.
POsthia (bij Galen us), = hordeolum.
POsthioplastiek (7Xacrctx-h, vormkunst), operatieve vorming van een (beweeglijke)
voorhuid in het geval het binnen- en buitenblad der voorhuid met elkander vergroeid zijn (Dieffen b a ch). In de Oudheid
werd een soortgelijke operatic verricht
als de voorhuid ontbrak (C e Is u s).
Posthitis, ontsteking van de voorhuid; syn.
balanoposthitis.
Post hoc ergo propter hoc (Lat., na dit,
derhalve ten gevolge van dit), in de geneeskunde vaak gebezigde uitdrukking tot
aanduiding van de dikwijls voorkomende
onjuiste gevolgtrekking, dat iets, dat n a
een of andere handeling of gebeurtenis
geschiedt, het gevolg hiervan is.
PosthypnOtisch, wat na de hypnose geschiedt;
bijv. posthypnotische opdracht, een opdracht, tijdens de hypnose aan de gehypnotiseerde verstrekt, om op een bepaalde tijd een bepaalde handeling te verrichten.
POsticus (Lat., de achterste), afkorting voor
musculus crico-arytaenoideus posterior,

Potentie, Potentieren

POsticus-verlamming, verlamming van
deze spier.
Postmenstruum, het stadium van de menstruatie-cyclus, dat volgt op de bloeding.
Zie ook Praemenstruum.
Postmolares, = molares (zie ald.); vgl.
Praemolares.
Postmortaal (m o r s, gen. mortis, de dood),
wat na de dood wordt waargenomen.
Postnataal (n a t u s, geboren), wat na de
geboorte geschiedt.
Postoperatief, wat na een operatie geschiedt,
bijv. postoperatieve uitzetting van de maag.
Post partum (Lat.), na de bevalling.
Postponeren (p o n o, stellen, piaatsen), vertraagde verschijning; tegensteiling van anteponeren (zie aid.).
Postrotatoir, reactie na draaiing op de draaistoel.
Postsyphiiitisch, = metasyphiiitisch (zie
ald.).
Postural albuminury (Eng., posture, houding), door de houding veroorzaakte albuminurie; syn. Orthotische albuminurie. P.
hypotension, dating van de bioeddruk
bij rechtopstaande houding.
Postzegelmethode, het gebruik van spiitskin
(zie aid.) op gaas uitgespreid en tegeiijk
daarmee geknipt in stukjes ter grootte van
postzegels, voor transpiantaties.
POtamophobie(7roTcy.65, rivier;cp6(3oc,vrees),
ziekelijke angst voor stromend water.
Potator (Lat.), dronkaard. P. s t r é n u u s,
sterke dronkaard.
PotatOrium (de toestand van de dronkaard),
drankzucht.
Potentia (Lat.), kracht, vermogen. P. c o e u nd i (Lat.), het vermogen om de bijslaap
uit te oefenen. P. concipiendi (Lat.), het
vermogen om in zich op te nemen, d.i. om
te worden bevrucht. P. gene ran d i (Lat.),
het vermogen om voort te brengen, d.i.
te bevruchten; vgl. Impotentia. P. viril is
(Lat., mannelijk), = P. coeundi.
Potentie, potentig ren (in de homoeopathie
van Hahneman n), verhoging van vermogen, kracht; volgens de oorspronkeiijke
leer neemt nl. de genezende kracht van
een geneesmiddei toe, naarmate het meer
verdund is; dit verdunnen heet dan potentieren; de 1e potentie is een 10-voudige
verdunning der „stamtinctuur", de 2e de
100-voudige, enz. (belladonna 1, 2, enz.), of
wet de 1 potentie is de 100-voudige verdunning, de 11 de 1000-voudige enz. (belladonna I, 11, enz.). Tegenwoordig heeft de
uitdrukking in de pharmacoiogie de betekenis van versterking der werkin9 van een
9eneesmiddel,
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Potentieel (van potenti a), wat in de mogeIijkheid Iigt; tegenstelling van actueel.
POtio (Lat.), drank, vloeibaar geneesmiddel.
Potomanie (7r6-roc, het drinken; tkccvtoc,
waanzin), drankzucht.
POtus (Lat.), drank; syn. potio.
Poudrage van Bethune, (Fr., bestuiving), het
inbiazen van gejodeerde kalk op de longkwabben na wegzuigen van de vooraf aangelegde pneumothorax om een of twee
longkwabben te doen vergroeien met de
borstwand voor manipulaties aan de nietvergroeide kwab zonder dat de rest samenvalt.
Pouls lent permanent (Fr., blijvend langzame
pols), = ziekte van Adam s-S to ke s.
P.p., afkorting van post partum.
P.P. = Pellagra-preventing factor (G o I dbe rg e r) in het voedsel, thans ook wel
met de letters G, B 2, G(B) aangeduid.
P.Q. in het electrocardiogram: P vertoont
de werking van het atrium, P.Q. de atrioventriculaire geleidingstijd.
Practicant (practi cans, uitoefenend), benaming voor studenten, die aan de uitoefening der genees- of verloskunst ter
oefening deelnemen. In Duitsland heet
Praktikant de jonge arts, die het wettelijk voorgeschreven „praktische Jahr" ter
oefening in een ziekenhuis doorbrengt,
alvorens zelfstandig zijn beroep uit te
oefenen.
Praecancereus (p r a e... = voor...), voorafgaande aan de kanker.
Praecardialgie (xocp8icc, hart; nyoc, pijn),
= praecordiale pijn (zie aid.).
Praecipitaat (praeci pito, naar beneden
werpen), het neerslag uit een oplossing; in de
oogheeikunde, kieine puntjes op de achterviakte van het hoornviies, bestaande uit
cellen en pigmentkorreis, die, bij ontsteking (iridocyclitis), uit het corpus ciliare
worden neergesiagen (Descemetitis).
Praecipiteren, neersiaan (in de scheikunde).
Praecipitinen (K raus 1897), stoffen, die
ontstaan in het dierlijk lichaam, indien
(bijv. als dit geimmuniseerd wordt tegen
bacterien) in dat lichaam eiwitstoffen worden
ingespoten, die in deze diersoort van nature
niet aanwezig zijn („Artfremd", zie aid.);
welke stoffen dan deze bacterien of eiwitstoffen doen neersiaan; vgi. Agglutininen.
Praecipitinogeen, het antigeen (zie aid.) van
een praecipitine.
Praecipitoied, praecipitine, dat door verwarming zijn werking heeft verloren, al
verbindt het zich wel met het praecipitinogeen.
Pr(a)ecisie-instrumenten,instrumenten voor
nauwkeurige metingen.

Praegravide

PraecOma, toestand die voorafgaat aan coma
(zie aid.).
PraecOrdia (co r, hart), de streek van het
hart, hart- of maagkuil (zie Scrobiculum
cordis); in het oude Latijn ook het middenrif, de borstingewanden, enz.
Praecordiale angst, een gevoel van beklemdheid in de hart- of maagkuil, dat voorai
bij lijders aan melancholie de angst begeleidt; ten onrechte ook verwisseid met
stenocardie of angina pectoris.
Praecordiale pijn, pijn in de hart- of maagkuil; syn. praecardialgie.
Praecox (Lat.), te vroeg rijp, vroegtijdig;
als zelfst. nw. afkorting van dementia praecox.
Praectineus (p rae, voor; cuneu s, wig),.
vOcirwig, een gedeelte van de hersenschors,
dat voor de cuneus ligt.
Praedentine, het weefsel, waaruit zich het
dentine (zie aid.) ontwikkelt.
Praedilectie (p r a e, ve5r; dile ct i o, liefde),
voorkeur; plaats van praedilectie, de plaats,
waar men een bepaaide handeling (insnijding,
inspuiting) bij voorkeur verricht, of waar
bepaaide ziekten of ziekteverschijnselen tot
uiting komen; ook, waar bacterien zich bij
voorkeur nesteien en vermenigvuldigen, of
een vergift bij voorkeur zijn werking uitoefent.
Praedispositie (d i s p o s i t i o, beschikking),
v6Orbeschiktheid, aanleg, syn. Dispositie.
Prae-epileptisch, wat het epileptische toeval
voorafgaat; bijv. een stoornis van de geest;
vgi. Postepileptisch.
Prae-existentietheorie (exist o, bestaan),
de theorie van Du boi s-R eymon d, dat in
het normale levende weefsel ook in toestand
van rust, dus voor enige prikkeling, elec.
trische stromen bestaan; vgi. Alteratietheorie.
Praefixatietremor, zie Opsiclonia.
Praeformatieleer (form atio, vorming), de
leer (van Lei bniz o.a.), dat in het ei het
latere levende wezen reeds in zijn geheel
gevormd aanwezig (gepraeformeerd) is;
vgl. Epigenesis.
Praeformin, = Radiostol, zie aid.
Praefrontaal, het voorste gedeelte betreffende van de lobus frontalis der grote hersenen.
Praeganglionaire vezels (L angle y), zenuwvezels, die het centrale zenuwstelsel met
de autonome of sympathische ganglia verbinden (dus, gerekend van het centrale
zenuwstelsel, voor de ganglia liggen); vgi.
Postganglionair.
Priegnans, (Lat.), zwanger.
Praegravide heet het endometrium, als het
gereed is om het ei te ontvangen,
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PraehypOphysis, = adenohypophysis; vgl.
Hypophysis.
Praeluxatie, het stadium, dat voorafgaat
aan „aangeboren" ontwrichting van de heup
(Putte).
Praemattirus (m at u r u s, rijp), ontijdig,
voor de rijpheid; vgl. Partus praematurus.
Praemaxillare, sc. os, tussenkaakbeen.
Praemenstruum, het stadium van de menstruatiecyclus (praemenstruum, menstruatie,
postmenstruum, interval), dat voorafgaat
aan de bloeding.
Praemolaris (m o I o, malen), valse kies; vgl.
Dentes praemolares; syn. bicuspidatus.
PraemonitOrius (m o n e o, waarschuwen),
vOciraf waarschuwend; van een verschijnsel,
dat wijst op een ernstige aandoening, die in
aantocht is; voorbode; vgl. Diarrhoea
praemonitoria.
Praemortaal (m o rs, gen. mortis, dood),
voor de dood.
Praemotorische reflex, zie Grijpreflex. P.
z o n e, het achterste gedeelte van de lobus
frontalis der grote hersenen.
Praemunitie, ongevoeligheid voor een reinfectie na genezing van de eerste besmetting;
zij duurt zolang het virus aanwezig is in het
lichaam.
Praenataal (n atali s, de geboorte betreffend), voor de geboorte.
Praeoedeem, vermeerdering van vocht in
de weefsels, voordat het oedeem herkenbaar
is anders dan door wegen.
Praeoide, het rijpste stadium van de eicel in
het ovarium.
Praeparaat (p r a e p a r a t u s, vc5Orbereid), jets
dat naar de regelen der kunst toebereid
of gereed gemaakt is; scheikundig, pharmaceutisch, microscopisch, ontleedkundig
praeparaat.
Praeparalyse = Dementia paralytica incipiens (Lat., begmnnend).
Praeparalytisch, wat voorafgaat aan verlammingen.
Praeparator (Lat., voorbereider), 1. = amboceptor, syn. fixator, immuunlichaam, substance sensibilisatrice; 2. iemand, die praeparaten maakt; de eerste assistent, prosector in het ontleedkundig laboratorium;
yr. praeparatrice.
Praepareren, een praeparaat maken; ook
voorbereiden (vgl. Dolores praeparantes).
Pre pa ree rz a a I, = snijkamer.
Praepareermicroscoop, eenvoudige microscoop met geringe vergroting, gebezigd
om een voorwerp te bezichtigen, terwijI
men het praepareert.
Praeparoxysmaal, = anacritisch (zie ald.);
vgl. Paroxysma.
Praepatellaris (zie Patella), zich voor de

Praxis

knieschijf bevindend; bijv. bursa praepatellaris.
Praeperitoneilis (zie Peritoneum), zich voor
het buikvlies bevindend (bijv. hernia p.).
Praeplantitie, het meer naar voren bevestigen van de insertie van een oogspier ter
behandeling van scheelzien.
Praeptitium (Lat.), voorhuid. P. clitOridis,
voorhuid van de kittelaar.
Praerontgenologisch stadium, het tijdperk
van de tuberculose gelegen tussen de
infectie en het zichtbaar worden van de
tuberkels op de Rontgenfoto.
Praesclercise, tijdperk, voorafgaande aan de
arteriosclerose; syn. Hypertensie.
Praescriptio (Lat.), voorschrift, recept; syn.
ordinatio.
Praesenium, het tijdperk, dat de ouderdom
(seniu m) inleidt; bijv. nw. praeseniei.
Praesentitio (aanbieding, wijze van zich vertonen), in de verloskunde de ligging,
waarin het kind zich bij het begin der
baring bevindt, „presenteert".
Praeservatief (s e r v o, behoeden, voorkomen)
voorbehoedmiddel tegen zwangerschap of
besmetting met geslachtsziekten: in het
bijzonder gebezigd voor condoom.
PraespermIden, de spermiden (zie ald.) voor
de voikomen ontwikkeling.
Praesternum, = manubrium sterni.
Praesubiculum, het gedeelte van de gyrus
hippocampi, dat ligt bij de Ammonshoorn
tussen het olfactorius-gedeelte en het
subiculum (zie aid.).
PraesystOlisch, voorafgaande aan de systole
(zie aid.).
Praeterminaal (t erminu s, eindpunt), aan
het uiteinde of het einde voorafgaand.
Praetuberculeus, voor de tuberculose; d.i.
wijzende op aanleg voor tuberculose.
Praevalentieregel (praevaleo, de voorrang hebben), bij kruising van twee soorten
hebben de nakomelingen bijna alle het
kenmerk van een der beide ouders; dit
kenmerk heet dominerend (overheersend);
het schijnbaar verdwenen kenmerk heet
recessief (terugtredend); in het tweede gesiacht heeft V, der exemplaren het recessieve, 3/4 het dominerende kenmerk. Zie
verder Mendel in het Aanhangsel.
Praeventief (p raeveni o, voorkomen), voorbehoedend ; praeventieve behandeling, het
verrichten van inentingen of het toepassen
van andere middelen ter voorkoming van
ziekten; praeventief geslachtsverkeer, gesiachtsverkeer, waarbij wordt getracht,
zwangerschap te voorkomen.
Praevertebraal (vertebra, wervel), voor
de ruggegraat liggend.
Praxis (Lat.), praktijk: 1. het werk van de

Pre.,
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geneesheer. P. au r e a (a u r e u s, van goud),
gouden, d.w.z. voorname praktijk; P.
pail peru m (Lat.), armenpraktijk; 2. ervaring, in tegenstelling van theorie.
Pre-, zie Prae-.
Preangerbuik, in Indio gebruikelijke uitdrukking voor Ioslijvigheid.
Predigerhand (D.) predikershand, overmatig
gestrekte stand der polsgewrichten met
klauwvormige buiging der vingers.
Prelum abdominale, premula abdominalis
(p r e m o, drukken), buikpers.
Presbyactisis (nOcs(3uq, grijsaard; ,Ixoyat4,
het horen), hardhorigheid op hope leeftijd.
Presbyophrenfe (Tcp6apuc, grijsaard; cppi)v,
middenrif, hart, ziel), stoornis in de geest
van oude lieden, bestaande in vermindering van het inprentingsvermogen, het
vermogen om lets in zich op te nemen
(Wernicke).
Presbyopie, presbftia (Trpea(314, daarnaast
Trpea1367c, grijsaard; 64), het zien), de
stoornis in het zien, die door de ouderdom
wordt veroorzaakt, nl. vermindering van het
accommodatievermogen.
Presentation (Fr.), = praesentatio. P. d u
s i 6g e (Fr., zetel, zitdeel), stuitligging.
Pressluftkrankheit (D.), caissonziekte (zie
ald.).

Pressoreceptoren, zenuwuiteinden in de
wand van de aorta ascendens en van de sinus
caroticus, die gevoelig zijn voor drukveranderingen en dienen voor de automatische
regeling van de bioeddruk. Syn. Baroreceptoren.
Pressorische Nerven (D.), = depressore
zenuwen (zie aid.). P. St offe, stoffen (in de
urine) die, in het bioed ingespoten, de
bioeddruk verhogen.
Pressure conus (Eng. kegel door druk),
inklemming van hersenweefsel in bestaande
openingen van de schedel door verhoogde
druk bij tumor cerebri.
PrOthrombose (Bonne t) (Fr.) toestand voorafgaande aan thrombose van netvliesvaten,
bestaande uit zeer kleine bioedingen.
Priapismus (npt.ocrcay.6c ; van 11gal-cog, zoon
van Aphrodite en Dionysos, die met een
zeer groot mannelijk lid wordt voorgesteid), aanhoudende oprichting van het lid,
ten gevolge van prikkeling van het centrale
zenuwstelsel of ontsteking in het lid zelf;
vgl. Satyriasis.
Prickly heat (Eng., stekende hitte), lichen
tropicus (zie ald.).
Primair affect (p r i m us, de eerste; affectus
aandoening), het eerste verschijnsel der
syphilis, nl. het ulcus durum, zie aid. Ook het
eerste verschijnsel van tuberculose n.l. een
ontstekingshaard in een bronchiolus respira-

ProbatOrisch

torius. P. com plex, de tuberculeuse ontsteking in de longhaard tezamen met de
uitzaaiing in de Iymphklieren, enige weken
na het primaire affect.
Primaire functie noemt men de psychische
werkzaamheid, die onze voorstellingen en
aandoeningen veroorzaken, zolang zij aanwezig zijn in het centrale bewustzijn. Vgl.
secundaire functie.
Primipara (p a r i o, baren), een vrouw, die
voor het eerst baart of gebaard heeft; de
uitdrukking eerstbarig of meerbarig (multipluripara) is verkeerd; eerstbarend
zou goed zijn (vgl. eerstbeginnend), maar
m e e rbarend niet.
Primitief (p rimitivu s, de eerste in zijn
soort, oorspronkelijk). Prim itieve f ibrille n, de fijnste vezeltjes, waaruit de
zenuw- en spiervezels zijn opgebouwd.
Primitieve gleuf, streep, streepvormige, gegleufde, in de lengte lopende celmassa bij het embryo, vanwaar de vorming
van het mesoderm uitgaat. Primitieve
sched e, neurilemma of sarcolemma (zie
ald.).
Primordiaal (p rim6rdius, oorspronkelijk).
Primordiale deliria (Griesinger)
de grondvormen der deliria; ook: primaire
waanvoorstellingen, die niet door zinsbedrog worden verwekt. Primordiale
beenderen (van de schedel), beenderen,
die zich ontwikkelen uit de primordiale,
kraakbenige schedel (in tegenstelling met
de dekbeenderen), nl. het achterhoofdsbeen, behalve het bovenste gedeelte, het
wiggebeen bijna geheel, het zeefbeen, de
pyramide, het tepelvormig uitsteeksel en
de gehoorbeentjes. Primordiale sched e I, eerste, eerst vliezige, dan kraakbenige
aanleg van de schedel. P. e i, oer-ei. P.
follik el, zie Oogonie.
Prisma-effect, de invloed op nystagmus van
het dragen van een prismatisch glas voor
een oog.
Prismatische giazen, brilleglazen, waarvan
de voor- en achterzijde de brede vlakken
van een scherphoekig prisma vormen.
Prisoptometer, slechte benaming voor prisma-optometer.
Proagglutinoiden, agglutininen (zie ald.), die
de eigenschap om bacterien aan elkander
te doen kleven hebben verloren, doch zich
wel met de receptoren der bacterien kunnen
verbinden (vgl. Agglutinophorengroep).
Proatlas, wervel boven de atlas, die soms
rudimentair voorkomt bij de mens.
Probang, in Engeland gebezigde benaming
voor slokdarmsonde.
ProbatOrisch (D., van p rob o, onderzoeken ;
bewijzend, tot proef of onderzoek dienend.
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Probatorische tuberculine-reactie
(R. Koch), de reactie op zeer kleine giften
tuberculine door personen, die met tuberkelbacillen besmet zijn.
PrOcerus (Lat., stank), zie Musc. procerus
nasi.
Proces-psychose (p r o c e s s u s, voortgang),
een zielsziekte, die deel uitmaakt van een
voortgaand proces (vgl. Phasische-psychose).
Processus (Lat., voortgang) (in de ontleedkunde), uitsteeksel; syn. apophysis. P.
accessOrius vertebrirum lumbiliu m, knobbeltje aan de achterzijde van de
wortels der dwarse uitsteeksels van de
lendenwervels. P. acromiilis, = acromion. P. alires spinae frontilis,
vleugels der spina frontalis. P. a I i res oss is
et hmoidilis, twee uitsteekseltjes der
crista galli. P. alveolaris s. dentilis,
tandkassenuitsteeksel van de beide kaken. P.
an co n ie u s (clyx6v, elleboog), = olecranon. P. anterior calcinei, het voorste,
dunnere gedeelte van het hielbeen. P. anterior incudis, mille i, voorste uitsteeksel
van het aambeeld, de hamer. P. a r c i fó rm e s, onderste deel der fibrae arcuatae ext.
van de zijstreng van het verlengde merg.
P. a rt iculir es, gewrichtsuitsteeksels van
de wervels en het heiligbeen. P. b r e v i s
mille i, kort uitsteeksel van de hamer. P.
cauditus hepatis (cauda, staart), een
Iangwerpig uitsteeksel van de lever. P. c i I i ir i s, het straaluitsteeksel van het straallichaam, om de rand der lens. P. C i v i n i n i,
= P. pterygospinosus. P. cleid o-c or aco id e u s, = tuberositas coracoidea. P. c I i n ofd e i ant., med I i en post. (gelijkende op de
knoppen aan een bed, ALv7) ), drie paar
uitsteeksels aan het wiggebeenlichaam. P.
cochlearifOrmis s. cochleiris (Lat.,
lepelvormig), uitsteeksel aan de mediate
wand der trommelholte. P. co ndylo id e us
(x6vauXoq, knobbel, gewrichtsknobbel der
vingers), knobbelvormig gewrichtsuitsteeksel van de onderkaak (P. c. m a n d i b u l a e)
en van het achterhoofdsbeen (P. c. oss is
occipitalis). P. coracoideus (xopaxoeta.hc, raafachtig, ravesnavelachtig), ravebekuitsteeksel van het schouderblad. P. co ron o id e us (xopcovoet81)c, kraaiachtig, kraaiebekachtig) mandibulae, ulnae, kraaiebekuitsteeksel van de onderkaak, de ellepijp. P. costirius s. costo-transversiri us, het gedeelte van de p. transversus der halswervels, dat vOOr het foramen transversarium ligt; ook: het overeenkomstige deel der lendenwervels. P. c r uciit u s (Lat., gekruist) durae m it r i s, de
falx cerebri met het tentorium cerebelli. P.
cubitalis humeri, het met kraakbeen
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bedekte gedeelte van het ondereinde van
het opperarmbeen. P. dentalis, = P.
alveolaris. P. ensifOrmis ossis sphenoidilis (e n s i s, zwaard), het zijdelingse
smalle gedeelte van de kleine vleugel van
het wiggebeen. P. ensif6 rmis (sterna),
= P. xiphoideus. P. ethmoidill s, aan het
zeefbeen grenzend uitsteeksel van de
onderste neusschelp. P. falci fe) rmis (fa I x,
gen. falci s, zeis) axillari s, verdikte
peeslijn in het okselpeesblad, tussen de grote
borst- en de brede rugspier. P. falcif6 rmis major, = falx cerebri. P. falcifOrm is fasciae I at ae, boogvormige rand der
fascia lata. P. falcifOrm is fasciae pelvis,
peesachtige boog van het bekkenpeesblad.
P. falcifOrmis fasciae transversalis,
= P. vaginalis der fascia transversalis (zie
aid.). P. falcifOrmis lig. sacro-tuberOsi, sikkelvormige verlenging van het
lig. sacro-tuberosum. P. Ferrein I, gestraald gedeelte der schorslobben van de
nier. P. fo lianu s, = P. anterior mallei.
P. frontilis maxillae, voorhoofdsuitsteeksel van de bovenkaak. P. frontalis
ossis zygomatici, P. frontosphenoid a li s, uitsteeksel van het jukbeen, grenzende aan het voorhoofdsbeen en de grote
vleugel van het wiggebeen. P. h a m it u s
(Lat., haakvormig), = hamulus (haakje)
van het os hamatum. P. h a m it u s ossis
et hmoidil is, = P. uncinatus ossis ethmoidalis, haakvormig uitsteeksel van het zeefbeen. P. inferior tegminis t mpani,
uitsteeksel aan de onderzijde van het dak
der trommelhoite. P. inframalleoliris,
= P. trochlearis van het hielbeen. P. i n nom i n it u s, = tuberculum jugulare van het
achterhoofdsbeen. P. i nt ra jugular is oss is occipitalis, temporilis, uitsteeksels van het achterhoofds- en slaapbeen
van de incisura jugularis van beide beenderen. P. jugilis (j ug u m, juk), jukbeensuitsteeksel van het bovenkaaksbeen. P.
jugularis lateral's, = P. paramastoideus. P. jugularis medius, = P. intrajugularis ossis occipitalis. P. jugu lir is
ossis occipitalis, achter het vorige.
P. jugular-is ossis occipitalis accessOrius s. anterior, een klein uitsteeksel
van het achterhoofdsbeen aan het voorste
einde der incisura jugularis. P. lacrimilis
conchae nasilis inferioris, aan het
traanbeen grenzend uitsteeksel van de
onderste neusschelp. P. late ril is calcine', t a I i, zijdelings uitsteeksel van het
hielbeen (syn. sustentOrium), het sprongbeen. P. lemurf(ni)cus (I e m u r e s, halfapen), een uitsteeksel aan de holle zijde van
de onderkaak, dat men bij sommige mensen-
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rassen en o.a. bij de buideldieren vindt.
P. lenticularis incudis, Iinsbeentje,
het kopje van het lange been van het aambeeld. P. m a I ir is (m al a, wang), = P.
zygomaticus. P. mil I e i anterior s.
longus en lateralis s. brevis, voorst,
lang en zijwaarts, kort uitsteeksel van de
hamer. P. mamil lir i s, tepelvormig uitsteeksel aan de achterwand van de P. articularis sup. der lendenwervels. P. masto 1deus (i.uurrost,8*), tepelvormig uitsteeksel
van het slaapbeen. P. maxi Iliris conchae
nasilis, ossis palatini, aan de bovenkaak grenzend uitsteeksel van de onderste
neusschelp, van het gehemeltebeen. P.
musculari s, zijwaartse hoek van de basis
der cartilago arytaenoidea. P. n asal i s
conchae inferioris, = P. lacrimalis.
P. nasilis ossis frontilis, het benedenwaartse uitsteeksel van het voorhoofdsbeen. P. nasal's ossis palatini,
neusuitsteeksel van het gehemeltebeen. P.
o b I iq u i (Lat., schuin), = P. articulares der
wervels. P. od on to id es (68o 6g, gen.
686vroq, tand), = dens epistrophei. P.
orbitilis ossis palatini, oogkasuitsteeksel van het gehemeltebeen. P. pa I at in us maxi I I ae, gehemelteuitsteeksel naar
voren van de bovenkaak. P. pa p i Maris,
van de lobus caudatus der lever over de
porta hepatis heen. P. posterior in cud i s,
het korte been van het aambeeld. P. p t e ryg o i d e u s (7rr6p1A gen. Tr-76poyo5, vleugel),
vleugelvormig uitsteeksel van het wiggebeen. P. pterygo-spinOsus Civinini,
voorsprong van de p. pterygoideus naar de
spina angularis (zie ald.). P. py ra midi' is
he patis, = P. caudatus. P. pyramid al is ren um, het gestraalde gedeelte der
schorslobben van de nieren. P. pyramid ills glindulae thyreoideae, = lobus
pyramidalis. P. pyramidalis ossis palat in i, het driehoekig uitsteeksel van het
horizontale deel van het gehemeltebeen. P.
retromandibularis, het achter het
onderkaakbeen verscholen deel van de oorspeekselklier. P. rostrifOrmis scapulae
(rostru m, spreekgestoelte), = P. coracoideus. P. sphenoidilis ossis palatini, septi cartilaginei, aan het wiggebeen grenzend uitsteeksel van het gehemeltebeen, van het kraakbenig neustussenschot. P. spin Os u s, 1. spina angularis
/an het wiggebeen; 2. doornvormig uitsteeksel van de wervels. P. st y I o id e us
(crriaoc, zuil, stift), stiftvormig uitsteeksel.
P. st. fibulae, van het kopje van het
kuitbeen; syn. apex capituli fibulae. P. st.
ossis metacarpilis tertii, aan de
basis van het derde middelhandsbeentje.
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P. st. ossis temporalis, voor de Pr.
mastoideus van het slaapbeen. P. st. radii,
u I n a e, aan het ondereinde van het spaakbeen, de ellepijp. P. superior incu d is, =
crus breve incudis. P. temporalis ossis
z y g o m at i 6, slaapbeenuitsteeksel van het
jukbeen. P. transversi vertebrarum,
dwarse uitsteeksels der wervels. P. t ransversus accessorius, zie P. accessorius
vertebrarum lumbalium. P. transversus
incudis, = crus breve incudis. P. t roc h1 ea r is calcanei (trOchlea, rol), een
vaak voorkomend uitsteekseltje van het
hielbeen, boven de sulcus m. peronaei.
P. uncifcirmis scapulae (uncus, haak),
= P. coracoideus. P. uncin it us (haakvormig uitsteeksel), 1. van de alvleesklier; 2.
van het zeefbeen; 3. van het os hamatum;
syn. hamulus, 4. van het traanbeen; 5. een
naar boven en lateraal uitstekend deel der
halswervels. Syn. Eminens costarium. P.
unguicularis (unguicula, verkleinw.
van ungu is, nagel, hoef), het uiteinde van
het nagelkootje der vingers. P. vag i nal is,
schedevormige voortzetting : 1. P. v. fis c i ae
t ran s v e rsil is; voortzetting van de fascia
transversalis, die in het lieskanaal afdaalt;
2. P. v. oss. sphenoidalis, driehoekig
uitsteeksel aan de wortel van de binnenplaat van de p. pterygoideus; 3. P. v. p e r 1to n ae i, voortzetting van het buikvlies in
de balzak (bij de vrouw onvolledig ontwikkeld naar het lieskanaal). P. vermifórm is (Lat., wormvormig), 1. appendix vermiformis, (zie aid.); 2. = vermis cerebella
(zie aid.). P. vocal is, stem-uitsteeksel, de
voorste hoek van de basis der cartilago
artyaenoidea. P. xipho id eus (Ucpoc,
zwaard), zwaardvormig uitsteeksel van het
borstbeen; syn. p. ensiformis. P. zyg o m it i c u s, aan het jukbeen grenzend uitsteeksel
van het voorhoofds-, bovenkaak- en slaapbeen.
Prochymosine, een stof, waaruit het lebferment ontstaat.
Procidentia (c a do, vallen), oud, voor prolapsus; bijv. P. ir i d is, P. Ocu I i (= exophthalmus).
Proctalgia (nyoc, pijn; rcpcotT6c, aars,
endeldarm), pijn in de endeldarm. P. fug ax
(Lat., vluchtig), snel voorbijgaande P. zonder
anatomische afwijkingen.
Procteuryse (e6p6vo), verwijden), verwijding
van de endeldarm door middel van de
colpeurynter (zie ald.), ten einde weeen op
to wekken.
Proctitis, ontsteking van de endeldarm,
soms door druiperbesmetting (P. gonorrhoica, pyorrhoica).
Proctocele (xipal , breuk), uitpuiling van de
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endeldarm in een uitzakking van de schede
of de baarmoeder; vgl. Hydro-, Rectocele,
Prolapsus ani.
Proctogeen, uitgaande van de endeldarm.
Proctoplastiek (7rAcc6nxi, vormkunst), het
aanleggen van een aarsopening op een
ongewoneplaats (anus praeternaturalis).
Proctorrhagie (Ayvvv.1,, scheuren), bloeding
uit de endeldarm.
ProctorrhOea, uitvloeiing uit de endeldarm.
(P. mucosa, slijmige; purulenta, etterige; hae morrhoidalis, bloedige, door
aambeien veroorzaakte uitvloeiing).
ProctoscOop (axoneco, bezien), = rectoscoop
(zie aid.).
Proctosigmoideoscopie, = recto-romanoscopie.
Proctospismus, kramp van de siuitspieren
van de endeldarm.
Proctostase (vgl. Stasis), stiistand, ophoping
van drekstoffen in het rectum.
Proctotomie (TONG), snijden), het door een
snede openen van de endeldarm, het doorsnijden van de siuitspieren.
ProdigiOsus (sc. bacillus s. micrococcus) (Lat.,
wonderbaarlijk), een bacil, die de stof,
waarop hij zich ontwikkelt, rood kan
kleuren.
PrOdromi, prodromale verschijnseien
(rcp68pov.oc, vooruitlopend), voorboden ener
ziekte.
Productief (p rod u ct i v u s), voortbrengend,
productieve ontsteking ; zie Inflarnmatio.
Proencephalon, v6Orhersenen; ook prosencephalon; onjuist gevormd naar analogie
van mesencephalon.
ProOncephalus, misgeboorte, waarbij een
groot deel der hersenen door een opening
in het voorhoofd te voorschijn komt.
Proinzim, proferment, een stof, die uiteen
kan vallen in een ferment en een proteine.
Zie Zymogeen.
Proerythrobiasten, voorstadium der erythroblasten.
Profielhoek, de hoek, gevormd door de
lijnen, die de middeiste snijtanden verbinden
met de neuswortel en de ingang van de
uitwendige gehoorgang; = hoek van
Camper.
Profitivium (Lat.), overvioedige ziekeiijke
uitvloeiing.
Proftindus (Lat.), diep, in de diepte liggend;
bijv. M. profundus; tegenst. superficialis.
Proftius (p rofus u s), overvloedig, kwistig;
van diarrhoea, van bloeding, van exsudaat.
Progister (yaw*, maag), oerdarm.
PrOgenus (npoy6veLoc), met vooruitstekende
kin; cranium progeneum of facies
p rog enea is een misvorming van de
schedel of het aangezicht, waarbij de kin
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sterk naar voren steekt en de schedel
weinig ontwikkeld is; bij idioten.
Progenie, het uitsteken van de onderkaak
voor de bovenkaak; vgl. Prognathie.
Progeria (yiipocc, ouderdom), infantilismus
(zie ald.) met vroegtijdige ouderdomsverschijnselen: arterioscierose, uitvallen der
haren, enz.
Progeronanie (v i-vog, dwerg), progeria (zie
aid.) met dwerggestaite.
Progestatief heet de phase van de menstruatiecycius viak voor de menstruatie,
waarin het corpus luteum actief is en het,
endometrium secernerend. Pr. stoffen
worden afgescheiden door het corpus luteum. Zie Progesteron.
Progesteron, hormoon van het corpus luteum,
dat het endometrium voorbereidt tot de
ontvangst van het bevruchte ei en uteruscontracties remt.
Progestine = Progesteron.
ProglOttis (npoyAckyrsic, het voorste gedeeite
van de tong), de leden van een lintworm;
meerv. progiottiden (F. D ujard i n, 1841).
Prognathie, prognathismus (ricic,kg, kin,
onderkaak), aangezichtsvorm, waarbij de
kin en de jukbeenderen vooruitsteken, en
de ogen ver van elkander staan; bij lagere
mensenrassen en hogere diersoorten.
Progneise (npOyvoxytc, het vooruit kennen),
voorspelling omtrent de afloop ener ziekte.
Prognosis inceps, = P. dubia. P.
bona, m al a, péssi ma, goed, slecht, zeer
slecht. P. d 6 b i a s. i nce rt a, twijfelachtige
voorspelling. P. dubia ad bonam (pa rt e m) v e r g e n s, twijfelachtige, naar de
goede kant neigende voorspelling. P.
dubia ad malam (partem) vergens,
twijfelachtige, naar de kwade kant neigende
voorspeliing. P. faust a, gunstig. P. i n flust a, ongunstig. P. 'eta' is (Lat., dodeiijk),
voorspelling van dodelijke afloop. P. q u oad
vitam, restitutiOnem, valettidinem,
voorspelling wat betreft het al of niet in
leven blijven, het herstel, het algemeen
weizijn. P. q u o ad te mpus (tijd), voorspelling wat betreft de duur der ziekte.
Prognostiek, de kunst om een juiste prognose
te stellen.
ProgonadotrOop, met prikkelende werking
op de gesiachtsklieren.
Progonoblasteima (rperyovoc, voorouders;
vgl. Blastoom), gezwel, waaraan een atavistisch moment (vgl. Atavisme) ten grondslag ligt; „voorvadergezwel"; behoort tot
de groep der hamartomen en choristomen.
Progredient (p rog red ien s, voortgaand),
erger wordend, in betekenis toenemend
(van een ziekte).
Progressie, voortgang, verergering.
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Progressief (p r o g r e s s i v u s, voortgaand),
toenemende. Progressieve paralyse,
steeds erger wordende verlamming =
dementia paralytica.
Progressieve metamorphose;':gebezigd in
de betekenis van assimilatie.
Projectie (p r oj i c i o, voortwerpen en daarvan p roj ecti o), 1. de voorstelling van
een voorwerp met drie afmetingen op een
plat vlak, door uit ieder hoekpunt van het
voorwerp een loodlijn op dat vlak te doen
neerdalen (oak van een vlak op een ander
vlak of van een Iijn op een andere lijn);
in de physiologie, de afbeelding van de
voorwerpen der buitenwereld op het netvlies, en omgekeerd het door de geest
terugbrengen van de indrukken op het
netvlies of andere zintuigen tot voorwerpen in de buitenwereld ; de theorie,
die het zien op deze wijze verklaart, heet
projectie- of empirische theorie (iiii-captoc,
ondervinding); 2. het verschijnsel, dat een
prikkel in het verloop van gevoelszenuwen
of in het centrale orgaan daarvan door de
geest wordt verplaatst naar het uiteinde
van die zenuwen; dat bijv. een geamputeerde, door prikkeling van de zenuwen in
zijn stomp, iets in zijn vingers of tenen meent
te voelen; 3. het naar de geestelijke buitenwereld verplaatsen van inwendige geestesindrukken.
Projectie-centra, de centra van zenuwcellen
(vgl. Centrum) in de projectiesystemen.
(Zie aid.).
Projectie-oculair, microscoop-oculair, door
middel waarvan het door het objectief
gevormde beeld op een scherm of een
photographische piaat kan worden geworpen.
Projectiesystemen, projectievezels (M e yn e rt), de geleidingsbanen tussen de spieren
of de zintuigopperviakten en de schors der
grote hersenen, welke banen onderweg door
een grijs centraal-orgaan worden afgebroken,
zodat er twee of meer projectiesystemen
ontstaan. Voor het bewegingsapparaat —
met de voorste centrale winding als schorscentrum — twee; in het sensibel-sensorische
apparaat meer.
Projectie-toestel, toestel om lichtbeelden op
gias of een scherm te doen vallen.
Prolactine, (Lat., I ac, melk), een luteotroop
(zie aid.) hormoon uit de voorkwab der
hypophyse, dat de meikvorming bevordert.
Prolan, het hormoon uit de voorkwab van de
hypophysis cerebri (zie aid.), dat de ontwikkeiing van het corpus luteum en de
ovulatie bestuurt.
Prolipsus (Lat.), gehele of gedeeltelijke
uitzakking van een ingewand door een
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natuuriijke opening of een wond of een
fistei. P. a n i, uitzakking van het s I ij mv I i es van de endeidarm. P. cerebri, het
naar buiten puilen van hersenmassa door
een wond. P. iridi s, het uitpuiien van
het regenboogviies door een wond of zweer
van het hoornvlies of de harde oogrok. P.
ling uae, zie Macrogiossie. P. placentae,
losiating en uitzakking van de moederkoek
(0 siande r, 1832). P. r e ct i, uitzakking van
de gehele wand van de endeldarm. P. uteri,
uitzakking van de baarmoeder. P. vaginae,
uitzakking van de schede.
Proliferatie (p ro l e s, kroost; fe r o, dragen),
voortpianting, uitbreiding, woekering. P.cyst e, = cystoma, cystoied (zie aid.).
Proliferatieve ontsteking, = productieve
ontsteking.
Promegaloblasten, het voorstadium van de
megaloblasten.
PrOminens (Lat.), naar buiten stekend, bijv.
vertebra prominens.
Prominentia (p r o m i n e o, boven iets uitsteken), uitsteeksel, uitpuiling; syn. eminentia. P. canal is fac ii I is, uitsteeksel
aan de mediate wand van de trommelhoite, beantwoordende aan het kanaal van
de n. faciaiis. P. canalis semicircu'iris laterali s, uitsteeksel van de achterwand der trommeihoite, beantwoordende
aan het genoemde kanaal. P. I a ry n g ea,
de adamsappel, pomum Adami, het bij de
man vooruitstekend gedeeite van de schiidkraakbeenderen. P. malleolari s, de welving van het trommeiviies, beantwoordende
aan de processus brevis malleoli. P. s p i ra I i s,
de spiraaivormige lijn der stria vascularis
(zie aid.), uitstekend in het slakkenhuiskanaai. P. styloide a, uitsteeksel aan de
benedenwand der trommeihoite, beantwoordende aan het boveneinde van de
processus styloideus.
Promiscuiteit (prom iscuus, gemengd),
samenieving tussen een groep van personen.
PromontOrium (Lat., voorgebergte), in de
ziektekunde; spoor, kiep in de darmwand,
die zich soms bij anus praeternaturalis vormt;
in de ontleedkunde: P. ossis sacri, het
vooruitspringende gedeeite van de ruggegraat op de grens tussen de vijfde lendenwervel en het heiligbeen. P. t im pan i,
vooruitspringende piaats in de trommeihoite
tussen het ovate en ronde venster.
Promotie (p ro m of i o, voortbeweging), bevordering tot doctor.
Promyelocyten (np6, v6Or), tussenvorm
tussen de myeiobiasten en myelocyten
(Pappenheim).
Pronitie (p ronu s, voorwaarts), voorwaarts-
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draaiing van de hand, indien de duim naar
buiten is gericht en nu binnenwaarts wordt
bewogen; ook van de voet, zodat de binnenrand naar beneden is gericht; tegenstelling
van supinatie.
Pronation douloureuse, pijnlijke aandoening
met pronatie van de onderarm, welke kan
ontstaan bij kinderen, als deze aan een hand
zijn opgetild.
Pronator, zie Musculus pronator, spier, die
pronatie teweeg brengt.
Pronephros, v6Ornier, de eerste ontwikkeIingsvorm van de nier; vgl. Mesonephros,
Metanephros.
Pronticleus (V an B e n e d e n), vOOrkern. P.
femelle (Fr., wijfje), eikern. P. male
(Fr., mannetje), zaadkern.
Propaedeusis (nponoctacoacq), voorbereidend
onderwijs.
Propaedeutisch examen, voorbereidend examen (bij de a.s. artsen het examen in de
natuurwetenschappen).
Propagatie (p ro pag at i o), uitbreiding,
voortplanting.
Propepsine, stof, waaruit pepsine wordt
gevormd; pepsinogeen.
Propeptein, overgangsvorm tussen eiwit en
pepton; vgl. Albumose.
Propeptonurfe, = albumosurie.
Propfhebephrenie, (D., Pro p fe n, enten),
hebephrenie (zie aid.) bij reeds bestaande
idiotie.
Prophase (S t r a s s b u r g), de voorbereidende
stadia der caryokinese (zie aid.).
Prophylactica (nl. remedia), voorbehoedende
middelen.
Prophylaxis (7cpo9tA4K,), voorbehoeding,
voorkoming (van ziekten); bijv. nw. prophylactisch.
PrOpons (vOOrbrug), dwars lopende vezels
boven aan de pyramiden van het verlengde
merg.
PrOpria (p ro p r i u s, eigenaardig, karakteristiek), = lamina s. tunica propria, d.w.z. de
voor het lichaamsdeel (slagader) kenmerkende laag van veerkrachtig bindweefsel.
Proprioceptieve reflex (Lat., p r o p r i u s,
eigen, capi o, nemen), peesreflexen, die
volgens P. H o ff m a n n niet ontstaan door
prikkeling van de pees, maar van de spier,
zodat plaats van prikkeling en plaats van
gevolg dezelfde zijn. Syn. Eigenreflexen.
Vgl. Exteroceptieve reflexen.
Proprioceptoren, zie Receptoren.
ProptOsis (rrpOrr-ctocrtc, het naar voren vallen),
= prolapsus iridis; bij Galen os: exophthalmos.
Proptilsie, (p r o p u Is u 5, het voortstoten),
het onvrijwillig vooruitlopen na een zachte
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stoot bij paralysis agitans (chorea procursiva); vgl. Retropulsie.
Propulsiviteit, neiging tot herhaling van bewegingen.
Prosecretine, stof, waaruit het secretine
(zie aid.) ontstaat.
Prosector (Lat., veirsnijder), assistent in de
ontleedkunde of ziektekundige ontleedkunde, die o.a. de praeparaten voor het
onderwijs voorbereidt.
Prosencephalitis (npO en iyxicpoaoc, voor
en hersenen), encephalitis haemorrhagica van
de schors en de daaronder liggende gedeelten tot en met de capsula interna;
zie Proencephalon.
Prosencephalon, vOOrhersenen ; zie Proencephalon.
ProsOpagus (beter prosopOpagus van Tcp6a-,
GYTrOV, aangezicht; 77;yvollt, verbinden),
dubbele misgeboorte, waarbij de ene onontwikkelde vrucht („parasiet") als een gezwel
aan het oog of de wang van de andere
(„autosiet") is bevestigd.
ProsOpalgie (Tcp6aGynov, aangezicht; nyoc,
pijn), aangezichtspijn, neuralgie van de
n. trigeminus; syn. tic douloureux.
Prosoplasfe (7rp6aco, voorwaarts; rao'ccraco,
vormen), metaplasie (zie aid.) van een
weefsel tot een hogere dan voor dat weefsel
normale ontwikkeling.
ProsOpodIplegie, diplegie (zie aid.) van de
n. facialis.
ProsOpodismorphie (8va.toppLcc, misvorming), = hemiatrophia facialis progressive
(zie ald.).
Prosopoplegle, verlamming van de n. facialis.
ProsopOschisis (csxiat.c, splijting), = schistoprosopie.
Proscipospasmus (anocap.6c, kramp), kramp in
het gebied van de n. facialis.
Proscipothoraccipagus 0144, borst; nilywilt, verbinden), misgeboorte, bestaande
uit twee vruchten, die met het aangezicht en
de borst aan elkander verbonden zijn.
Prospermie (a7r6p[Lce, zaad), to vroege uit, stoting van het zaad bij de bijslaap; syn.
ejaculatio praecox; tegenstelling: bradysper, mie.
Prosphysectomie (Tcp6acpucrtc, aanhangsel),
= appendectomie (G uinard).
Prosphysis (7cp6acpuatc, aangroeiing), aaneengroeiing der oogleden.
Prostiat, prOstata (Trpocrcinic, hij die vooraan staat), voorstaanderklier. P.-h y p e rtrophi e, vergroting van de prostata. P.lich aam pjes, kleine bruinachtige lichaampjes in de prostaat. P.-sap, de afscheiding
van de prostata. P.-s tene n, verkalkte
prostata-lichaampjes.
Prostatectomie (ix-riv.vo.), uitsnijden), opera-

Prostiticus
tieve verwijdering van de voorstaanderklier (E. K ii st e r).
Prostiticus, 1. tot de prostata behorend;
2. iemand, die aan vergroting van de prostata
Iijdt.
Prostatfsmus, de toestand van de Iijder aan
hypertrophie van de prostata, v6Ordat het
tot onvolledige urinelozing komt.
Prostatftis, ontsteking van de prostata.
ProstatorrhOea (vgl. Diarrhoea), lozing van
prostatavocht bij de ontlasting of de urinelozing.
Prostatotomfe (Alva), snijden), het aanbrengen van een snede in de prostata.
Prosthetische groep (np6creacc, vgl. Prothese), atoomgroep, die met proteinen een
proteide (zie ald.) vormt.
Prostituee (Fr., zie het volgende woord)
= puella publics.
Prostitutie (p r o s t i t u o, prijsgeven aan
ontucht), de uitoefening van ontucht (vooral
door vrouwen) als beroep.
ProstOma (np6, voor; a-74m, mond), oermond, de opening van de gastrulaholte
(oerdarm) naar buiten.
Prostritie (p rost rat i o, nederwerping),
hoge graad van uitputting ; vgl. Adynamie,
Defatigatio.
Protageon (Tcp6Toq, de eerste; aiyo.), voeren,
leiden; misschien een willekeurige verkorting van Tcporrocycovvr*, degeen die
de hoofdrol speck in een comedie), een
phosphor bevattende stof in de hersenen,
de bloedlichaampjes, enz., waaraan de
verrichtingen dier organen wellicht gebonden zijn (L iebreic h).
ProtalbumOse, vgl. Albumosen.
Protamfnen (Kosse I), basische, veel stikstof, geen zwavel bevattende stoffen, die
o.a. in de zaadlichaampjes van sommige
vissen voorkomen en door trypsine wel,
maar door pepsine niet worden verteerd.
Protanomalfe, onvolledige protanopsie (zie
aid.).
Protanopsfe (npc.7.yroc, de eerste; Oc priv., O4n,c,
het gezicht; het ontbreken van het gezichtsvermogen voor de eerste kleur),
roodblindheid ; vgl. Deuteranopsie, Tritanopsie. De lijder aan protanopsie heet
protanoop.
Proteisen, eiwit ontledende, proteolytische
enzymen.
Protective silk (Eng., beschuttende zijde),
zijdetaf, dat onder het oorspronkelijk verband van Lister op de wond werd gelegd
om deze tegen het carbolzuur to beschermen.
Proteiden, verbindingen van eiwitstoffen
(proteinen) met nucleinezuren, kleurstoffen
en andere verbindingen (de z.g. prosthetische groep).
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Protomeren

Protefnen, proteine-stoffen Orpc7noc, de
eerste, wegens hare belangrijkheid voor het
!even, eiwitstoffen (G. J. Mulder).
Proteinezuren, zuren in de urine, afkomstig
van eiwitstoffen, bijv. urochroom, urochromogeen.
Proteinurie, = albuminurie.
Proteolise (X6aLc, oplossing), vertering,
ontleding van eiwitstoffen; bijv. nw. p rote olytisch (bijv. p. fermenten, pepsine,
trypsine, enz.).
Proteolysinen, = lysinen.
Proteolytische reactie, zie Millie r-J o c hm a n n.
Proteopexie (rcigcc, het binden), het (chemisch) binden van eiwitstoffen.
ProteOsen, = albumosen,
ProteosOma, malaria-parasiet bij vogels.
ProteotoxicOse (vgl. Toxicum), ziektetoestand, berustend op veranderingen van ingespoten of eigen eiwitstoffen, bijv. anaphylaxie
(zie aid.).
Proteus vulgiris (1Iporrek, een wezen uit de
fabelleer, dat allerlei gestalten kon aannemen; vulgari 5, gewoon), een rottingsbacil, die ook in de darm voorkomt en
onder bijzondere omstandigheden (verminderd weerstandsvermogen) ziekte kan verwekken ; vg I. reactie van t Weil-Felix
(Aanhangsel).
Prothesis (beter prosthesis (H i rsch be r g),
Tcpekeatc, het ten toon stellen; Tcp6atzacq,
het bijvoegen, tegen iets aanzetten), kunstlid, kunstgebit en andere voorwerpen, die
dienen ter vervanging van ontbrekende
lichaamsdelen. P. o c u I a r i s, kunstoog.
Prothrombase, prothrombfne, de stof, waar
uit het fibrineferment (zie ald.) ontstaat;
syn. thrombogeen. Prot hrom bin e-t ij d,
de stollingstijd bij overmaat van thrombokinase (zie ald.) en calcium in het bioed.
Prothyl (1-cp6yroc, eerste; 5X7), ongevormde
stof), de veronderstelde oerstof, waarvan
de verschillende scheikundige elementen
afkomstig zijn ; gevormd naar analogie van
vele scheikundige namen, die op -yl eindigen.
Protisten (H aecke I), de laagste eencellige
piantaardige en dieriijke organismen.
ProtoalbumOsen, = albumosen.
Protodiacrisis (Trpc7yroc, eerste; 8Lcixptatq,
onderscheiding), oervorm, buiten het bewustzijn om, van een onderscheidend vermogen bij het levende wezen (Von Mon ak o w).
Protodiastole, eerste gedeeite van de diastole
Protomeren (kepoc, deel), de kleinst denk.
bare protopiasmadeeitjes, voigens een door
M. Heiden h a i n uitgedachte terminologie ;
vgl. Catachonie, Epanorthosis, Hypoblema.
28
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Protomyceten ([1.6x-i g, gen. p.OxeriToc,., schimmel), bacterien.
ProtOnen, 1. pepton-achtige ontledingsproducten van protaminen. 2. Zie Positron.
Protonephros (vecppOc, aandoening), oernier.
Protopithisch (ncic&oc, aandoening, ziekte),
1. = idiopathisch (zie aid.); tegenst. deuteropathisch; 2. (van zenuwdraden), de sympathische draden in de gevoelszenuwen,
welke de doffe, niet zuiver gelocaliseerde gevoeligheid beheersen, die na doorsnijding van een zenuw het eerst terugkeert;
vgl. Epicritisch (H e ad, 1905); 3. (van
de zintuigen) de primitieve gewaarwording
van de adaequate (zie aid.) prikkel zonder
localisatie. Syn. Dyscritisch. — Pr. s e n s ibi I itei t, in hoofdzaak pijnzin, koude- en
warmtezin, affectieve of vitale sensibiliteit.
Protophiften (po-r6v, gewas), de allerlaagste
planten.
Protoplisma (nXciava, het gevormde), de
levende celstof; syn. cytoplasma.
Protopiasma-activering (W e i c h a r dt), het
prikkelen tot verhoogde activiteit (werkzaamheid) van het protoplasma, ter verdediging van het lichaann tegen schadelijke
invioeden (bijv. van bacterien); vgl. Reizkorpertherapie, Colloied-therapie.
Protoplasma-uitsteeksel, = dendriet (zie
aid.).
Protoplist, het cellichaam.
Protoporphyrine, een porphyrine, dat voorkomt in de rode bioedlichaampjes, vooral
in de reticuiocyten van het beenmerg, en
aldaar wordt gevormd uit het coproporphyrine (zie aid.) van de lever.
Protospismen (6rcocall6c, kramp), de eerste,
enkele spieren aantastende krampen van
een aanval van schors-epilepsie (epiiepsie
van J a c kson).
ProtosSfstole, eerste gedeeite der systole.
Prototrypsine, = trypsinogeen.
Protovertebrae (vgl. Vertebrae), oerwervels,
oersegmenten.
Protozoa 4'ov, dier), de iaagste, eencellige
vormen van het dierenrijk.
Protozoaire cellen, zeer grote cellen met
grote kernen, die soms, vooral bij kinderen,
worden aangetroffen in het bioed, en het
gevolg schijnen te zijn van een filtreerbaar
virus. VVerden oorspronkelijk aangezien
voor protozoa.
Protozokilogie, de kennis der protozoa.
Protrasio (Lat., uitpuiiing. P. bu lb i, uitpuiling van het oog; syn. exophthalmos.
P. A cet abu (zie Acetabulum), P. Pelvis,
binnen het bekken uitpuiien van de bodem
der heupkom, gevolg van chronische of acute
(bijv. gonorrhoische) ontsteking bij reeds
bestaande dunheid van die bodem. Syn.

Pruritus cutineus

bekken van 0 tto-C hrobak; Coxarthrolisthetisch bekken. In de tandheelkunde te
ver naar voren doorgebroken voortanden,
meestal in de bovenkaak. Bi maxi I I ai re
P., hetzelfde in beide kaken.
Protuberantia (p rot u b e ro, naar buiten
groeien), knobbel, stomp uitsteeksel. P.
an n uliris, = pons Varoli. P. laqngea,
= prominentia laryngea. P. ment a I is
(m ent u m, kin), uitsteeksel in het midden
van de voorzijde van de onderkaak. P.
occipitalis ext., int. (occiput, gen.
o cc ipiti 5, achterhoofd), knobbel in het
midden van de buiten- en binnenzijde van
de schub van het achterhoofdsbeen.
Proventriculus (bij insecten) de !vc5Ormaag.
ProvIsor (Lat., opzichter), apotheker, die
in plaats van de eigenaar de leiding van een
apotheek op zich neemt.
Provisorisch (D.!), vooriopig.
Provitamine (zie Vitamine), stof, waaruit zich
een vitamine ontwikkelt; de P. van vitamine D. bevindt zich in iedere levende cel.
Provocitio (Lat., uitlokking), het opwekken
van jets, in 't bijzonder abortus. Ook het
prikkelen van de urethra, om te zien of een
gonorrhoe reeds is genezen.
Prowazekia asiitica, P. Cruzi, onschadelijke
darmparasieten.
Proximaal (p roximu s, naastbij gelegen),
tegengesteide van distaal (zie aid.). Ook
gelijk aan mesiaal (zie aid.).
ProzOna-effect, het verschijnsel bij de aggiutinatieproef, dat in buisjes met een serumtiter lager dan g een agglutinatie plaats
vindt, maar w e I in nog sterker verdund
serum, Syn. Par7dox van N e i sse r-We c hsbe rg.
Prurigo (Lat., van p ru rio, jeuken), jeukpukkeis; een uitsiag, uit hevig jeukende,
donkere pukkels bestaande, die spoedig
de opperhuid verliezen, zodat de lederhuid
bloot komt (excorieren). P. a e s t
aliergische P. door zonlicht. P. ag r i a s.
ferox (lyptoc, ferox, wild), hevige, ongeneeslijke vorm van prurigo. P. simplex
(Lat., eenvoudig) s. v u I g a r is (Lat., gewoon) s. m i t i s (Lat., zacht), goedaardige
vorm van prurigo. P. se n i l is (Lat., tot
de ouderdom behorend), vgl. Pruritus; syn.
cnesmos (xvl6ti.6q, jeuk), scabies sicca papulosa.
Pruritus cutineus (Lat., huidjeuk), chronische
huidjeuk, ook als verschijnsel van aigemene ziekten. P. gestationis, zwangerschapsjeuk; vgl. Herpes gestationis. P.
h i e m a I is (Lat., tot de winter behorend),
jeuk, beginnende aan de benen, die in de
winter voorkomt bij sommige personen
(bij andere in de zomer: P. aesti
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Psalterium (cpocX-rilptov, een snaarinstrument),
driehoekige ruimte onder de balk der
hersenen, gevormd door dwars lopende
mergvezelen (commissura hippocampi); syn.
lyra Davidis.
PsammOma Gd+toc, zand), zandkorrelgezwel; gezwellen van verschillende aard
(fibroma, angioma, carcinoma, fibrosarcoma, myxoma, endothelioma) aan de
hersenvliezen, in de hersenkamers, aan
de zenuwen of aan de eierstokken, waarin
microscopisch eigenaardig gebouwde, harde
kalkkorreltjes voorkomen, gelijk normaal
het hersenzand in de glandula pinealis
(V ircho w, 1863); vgl. Acervulus, Corpora
arenacea; syn. acervuloma. De verschillende gezwelvormen met psammomakorrels
heten psammo-fibroma, -angioma, enz.
Psammotherapie, behandeling door middel
van zandbaden.
Psellismus (4/00day.6c, het stotteren), vgl.
Anarthria literalis. P. manganalis, m e rcuriali s, spraakstoornis als verschijnsel
van vergiftiging met mangaan of kwikzilver.
Pseudaceirmus (cpeuailc, vals), schijnbare
acormus (zie ald.).
Pseudaesthesieen (cciatll aLc, gevoel), valse,
in de verbeeiding bestaande gevoelsgewaarwordingen, of medegewaarwordingen op
andere plaatsen dan waar de gevoelsindruk,
bijv. jeuk, werkelijk bestaat.
Pseudarrhenie (6ippy)v, mannelijk), schijnbaar
manneiijke uitwendige gesiachtskenmerken
bij een vrouwelijk wezen (pseudohermaphroditismus femininus externus).
PseudarthrOsis (6Epapov, gewricht), verkeerd
gewricht, de vorming van een gewrichtsviakte aan de uiteinden der stukken van
een gebroken en niet genezen been; vgl.
Nearthrose. Pseudarthrose serree
(Fr.), straffe bindweefselverbinding tussen
twee losse beenstukken.
Pseudoagglutinatie, de vorming van geldrollen door de rode bloedlichaampjes.
Pseudoalbuminurie, schijnbare albuminurie
(zie aid.).
Pseudoalopecia atrOphicans crusteisa (vgl.
Alopecia, Atrophie en Crusta), = folliculitis
decaivans.
Pseudoaniemia angiospastica (dcyydov, vat;
arcocav,x6q, trekkend, krampachtig), = pseudochlorose (zie aid.).
Pseudoangina pectoris (neurasthenica), angina pectoris (zie aid.) zonder afwijkingen
aan het hart en de vaten (H uchar d).
Pseudoapoplexie, verschijnselen van beroerte
zonder dat er een bioeding in de hersenen
heeft plaats gehad.
Pseudoappendicitis (Nothnagel), verschijnselen van appendicitis, zonder dat de

Pseudodementie

appendix ontstoken is (syn. appendicitis
nervosa).
Pseudo-apraxie, verschijnselen van apraxie
(zie ald.), die niet door een afwijking in de
hersenen worden veroorzaakt.
Pseudo-area (B r o c q), alopecia atrophicans ;
vgl. Area Celsi.
Pseudo-ataxie, verschijnselen van ataxie
zonder afwijking in het ruggemerg.
Pseudo-atrOphia nervi Optici, voorbijgaande
verschijnselen van atrophie der gezichtszenuw bij zuigeiingen.
Pseudobacillus, pseudobacterium, microscopische voorwerpen, die op bacillen of
bacterien gelijken.
Pseudobasedow, verschijnselen van morbus
Basedowi zonder afwijking aan de schildklier.
Pseudoblepsie @Airco), kijken), gezichtsbe.
drog.
Pseudobulbaire paralyse, verschijnseien van
bulbaire paralyse (zie ald.), veroorzaakt
door haarden in de grote hersenen, meestal
van arteriosclerotische aard; vgl. Myasthenia
gravis pseudoparaiytica.
Pseudocardiale geruisen, geruisen, die
schijnbaar van de hartkleppen afkomstig
zijn, maar door wrijving tussen het hart en
de longen ontstaan; vgl. Extracardiale geruisen.
Pseudocataracta, schijnbare verduistering
van de lens.
Pseudochalizion, kwaadaardige aandoening
van het ooglid, geiijkende op chalazion.
Pseudocholelithiasis, aandoening, waarbij
zich schijnbaar de verschijnselen van galsteenziekte voordoen.
PseudocirrhOse (vgl. Cirrhosis hepatis), woekering van bindweefsel om de lever (perk
hepatitis fibrosa), met verschijnselen van
levercirrhose, veelal ook met chronische
pericarditis, ook wel perisplenitis en andere
chronische peritonitis; eerder to noemen:
polyserositis fibrosa.
PseudocolobOma(vgl. Coioboma), dunne radiaire strook in het regenboogvlies; onvolkomen gesioten spleet uit het embryonale tijdperk.
Pseudocrisis, vgl. Crisis; daling der koortstemperatuur, die schijnbaar beslissend is,
doch weder wordt gevoigd door verheffing.
PseudocrOup, valse croup (zie aid.); aanval
van croupverschijnselen, meestal in de
voornacht, door catarrhale zwelling der
stembanden of valse stembanden.
Pseudocyesis (thracc, zwangerschap), schijnzwangerschap; syn. Graviditas nervosa.
Pseudocysticercus, gezwel, dat de verschijn.
selen van cysticercus vertoont (zie ald.).
Pseudodementie (M ag n a n), schijnbare ver•
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suffing bij zwakzinnigen of krankzinnigen,
doordat de geest door bepaalde ziekelijke
voorstellingen beheerst wordt.
Pseudodiphtheriebacillen, bacillen, die niet
of in geringe graad ziekte verwekken en op
die van LOffl e r gelijken; vgl. Xerosebacillen.
Pseudodyspepsie, = dyspepsia nervosa; syn.
neurasthenia gastrica; verschijnselen van
spijsverteringsstoornis zonder afwijkingen
in de maag.
Pseudodysenterie, aandoening, die aan dysenterie doet denken, doch waarbij geen
amoeben of dysenteriebacillen worden gevonden.
Pseudoelephantiasis, elephantiasis (zie aid.),
die niet endemisch is en niet door filaria
(zie aid.) wordt veroorzaakt.
Pseudoemphysema, pseudoencephalitis,
pseudoendometritis, aandoeningen, die op
emphysema, encephalitis, endometritis gelijken.
Pseudoerysipelas, phegmone (zie aid.) met
roodheid der huid, weike op erysipelas
gelijkt. P. su btend i nOsa col li, =
angina Ludwigii (zie aid.).
Pseudofibrine, = parafibrinogeen.
Pseudofluctuitie, gewaarwording bij het betasten van gezwellen, enz., weike de indruk
geeft van fiuctuatie (zie aid.) zonder dat er
vloeistof aanwezig is.
Pseudoginglion, een verdikking van een
zenuw, schijnbaar een ganglion.
Pseudogeusie (yeiiatc, smaak), zinsbedrog
door smaakgewaarwordingen.
PseudoglaucOma, oogaandoening, die gelijkt
op glaucoma (zie aid.), maar berust op jicht
of arterioscierose.
PseudogliOma (vgi. Glioma), ontsteking van
het glasachtig lichaam, weike verschijnselen veroorzaakt als die bij glioma.
Pseudoglobulinen, eiwitstoffen, die uit serumglobuline door toevoeging van zoutopiossing kunnen worden neergeslagen.
PseudoglOttis, vaise stemspleet (vgi. Glottis).
PseudogonocOccus, onschadelijke diplococcus, die op de gonococcus gelijkt.
PseudogonorrhOea, een niet door gonocokken veroorzaakte catarrh van de urinebuis.
Pseudohaemoglobine, een overgang van
haemoglobine tot galkleurstof.
Pseudohaemophilie, benaming voor verschillende aandoeningen, die gelijken op
haemophilie (zie aid.) o.a. thrombocytopenie
(zie aid.).
Pseudohaemoptysis, het spuwen van bioed
(vgi. Haemoptysis) dat niet uit de ademhalingswegen afkomstig is.
Pseudohallucinatie, hallucinatie, die door

Pseudollies

de lijder als zodanig wordt herkend (Kaudins ki); vgi. Hallucinatie en Apperceptie.
Pseudohermaphroditismus, vgi. Hermaphroditismus.
PseudohydrarthrOsis genu (58o)p.. water;
ap,9'pov, gewricht), schijnbare waterzucht
van het kniegewricht, veroorzaakt door
het bestaan van een slijmbeurs in het vetweefsel, of door ophoping van vocht tussen
het ligamentum patellae en de tuberositas
tibiae.
Pseudohydrophobie, verschijnselen van watervrees (vgi. Hydrophobie) bij zenuwachtige personen, die zich verbeelden door een
dolle hond gebeten te zijn.
Pseudohypertrophie (zie Hypertrophie),
schijnbare hypertrophie; vergroting van een
orgaan, zonder dat de normale weefselelementen daarvan vermeerderd of vergroot
zijn. Pseudohypertr6phia muscul6r u m, = dystrophia musculorum progressiva.
Pseudoicterus (vgi. icterus), geelkleuring der
huid, zonder dat zich galkleurstoffen in het
bioed bevinden.
Pseudoileus, schijnbare ileus; verschijnselen
van ileus (zie aid.), refiectorisch veroorzaakt door beklemming van een zwerfnier of van een diverticulum (zie aid.),
steeidraaiing van een eierstokgezwel, kneuzing van buikorganen, enz.
Pseudo-isochromatische platen (S t i l l i n g),
platen met verschillend gekleurde vlekken,
waarvan de kleuren echter z6 gekozen
zijn, dat zij aiieen door personen met een
normaal onderscheidingsvermogen voor kleuren als verschillend kunnen worden herkend.
Pseudolenticcinus (vgi. Lenticonus), schijnbare lenticonus, ook wel genoemd schijncataract of centraie lensmyopie.
Pseudoleucaemie (vgi. Leucaemie), ziekte
met de verschijnselen van leucaemie, zonder
vermeerdering van witte bloedlichaampjes;
syn. anaemia s. cachexia spienica s. lymphatica, adenie (T r o u s s e au), aieucaemisch
kwaadaardig lymphoma, ziekte van Hod gk i n, kwaadaardig multipel lymphosarcoma,
latente leucaemie, cryptoieucaemie.
Pseudolichen, = lichen simplex chronicus.
Pseudollmax Williamsi, een onschadelijke
amoebe, die bij de mens voorkomt.
PseudolipOrna (vgi. Lipoma), vezelachtig of
vocht bevattend gezwel, dat de indruk
maakt van een lipoma.
PseudolOgia phantistica, ziekelijke zucht om
verdichte verhalen op te dissen; vgi. Confabulatio.
Pseudolties, uitsiag gelijkend op syphiiitische
papeis (L ipsch ii tz, 1921).
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Pseudoltssa, = pseudohydrophobie, lyssophobie.
Pseudomilleus, zie Melioidosis.
Pseudomamma, ophoping van vet onder de
huid van de borstkas bij mannen, zodanig
dat zij schijnbaar borsten hebben gelijk een
vrouw.
PseudomelanOse (vgl. Melanose), zwarte verkleuring aan gedeelten van een Iijk, doordat
delen van weefsels, die ijzer bevatten,
onder de invloed van zwavelwaterstof,
door de rotting ontstaan, worden zwart
gekleurd.
Pseudomelia paraesthetica (v,6Xoc, lid ; vgl.
Paraesthesie), bedrieglijke gewaarwordingen
omtrent de stand en de bewegingen der
ledematen (B e chte re w).
Pseudomembraan, schijnvlies, vliesachtig beslag op slijmvliezen, bestaande uit afgestorven epitheliumcellen en andere cellen
van het slijmvlies en een gestold exsudaat
(zie aid.), waarin zich vele cellen bevinden.
Pseudomeniere (V. F r a n k I-H o c h w a rt),
aanvallen (bij vallende ziekte en hysteric)
met verschijnselen, die op de groep verschijnselen van Meniêre gelijken, zonder
afwijkingen in het inwendige oor; het
woord is slecht samengesteld.
Pseudomeningitis (K ran n h a I s), verschijnselen van meningitis zonder ontsteking,
doch met oedema, hyperaemie en blocdingen in de pia mater; vgl. Meningismus.
Pseudomenstruatie, bloeding uit de vrouwelijke geslachtsdelen buiten de tijd der
maandstonden, enkele dagen na operaties
aan de aanhangsels van de baarmoeder.
Pseudomflia, kleine cysten in de huid, die gelijken op milia. Zie Milium.
Pseudomnesie (gevormd naar A m n es i e),
geheugenbedrog.
Pseudomotorische samentrekkingen, niet
reflectorische bewegingen van spieren, veroorzaakt door prikkeling van andere dan
de motorische zenuwen, vaak juist pas
aantoonbaar na doorsnijding en ontaarding
van deze. Bijv. de trage maar krachtige
beweging van de tong op de prikkeling van
de vezels der chorda tympani in de N.
lingualis na doorsnijding van de N. hypog lossus.
Pseudomucine, de stof, die de vloeistof
van cysten van de eierstok haar slijmachtige
eigenschappen verleent, doch niet uit
mucine bestaat; syn. paramucine, zie aid.
PseudomycOsis sarcinica, een longziekte
toegeschreven aan Sarcina Kreliowii.
Pseudomyxoedeme ovarienne syphilitique
(Fr.), op myxoedema (zie aid.) gelijkende
zwelling van de huid op de climacterische
leeftijd bij vrouwen met syphilis.
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Pseudomyx6ma peritoniei, geleiachtige
verdikking van het buikvlies en opeenhoping
van geleiachtige massa's, waarin zich cysten
bevinden, zodat het buikvlies schijnbaar
met myxomen (zie Myxoma) bezet is; meestal
ten gevolge van metastase van een geleiachtig eierstokgezwel of uitstorting van de
inhoud van zulk een gezwel in het buikvlies;
zie Ascites mucosa.
Pseudoneuralgie, schijn bare neuralgie, zie
Psychalgie.
Pseudoneuritis Optica, aangeboren afwijking
van de papilla nervi optic', waardoor deze
het voorkomen heeft van neuritis optica
of stuwingspapil.
Pseudoneureima, = neuroma spurium (zie
aid.).
Pseudonucleine, = paranucleine (zie ald.).
PseudoOphthalmoplegie (vgl. Ophthalmoplegie), verlamming van de spieren, die
het oog richten, ten gevolge van aandoening
der banen tussen de hersenschors en de
zenuwkernen of van de onderste kruiniobjes
(W e r n i c k e) aan beide zijden(?).
PseudoOsteomalacie, verschijnselen van
beenverweking zonder histologische veranderingen in het been.
Pseudoparilysis, op dementia paralytica gelijkende ziekte bij chronische vergiftiging,
voorai door alcohol en lood. P. m yastheni ca, syn. voor myasthenie (Jolly).
P. van Parrot, zie Aanhangsel. P. spast i c a, spastische verschijnselen, waardoor
schijnbaar een verlamming wordt teweeggebracht; vgl. Spinale verlamming.
Pseudoparaplegie (vgl. Paraplegic), verlammingsverschijnselen in de benen, met behoud van pees- en huidreflexen en electrische prikkelbaarheid, bijv. bij rhachitis
(C o m b y), door de pijn.
Pseudoparese, schijnbare lichte verlamming
(o.a. bij hysteric).
Pseudopelade (Fr.), alopecia atrophicans
(Brocq).
Pseudopericardiale geruisen, = pleuropericardiale geruisen.
Pseudoperitonitis hysterica, verschijnselen
van schijnbare peritonitis bij hysteric.
PseudophlegmOne, van Hamilton, schijnbare furunkel, gevolg van een trophische
zenuwstoornis.
Pseudophotaesthesfeen, photismen (zie ald.)
Pseudophthisis, = pseudotuberculose.
Pseudoplisma (70Acrii.oc, vormsel), schijnge•
zwel; vgl. Neoplasma.
Pseudoplegle, = pseudoparaplegie.
Pseudopeidien (rcok, gen. 7roabc, voet), onwerkelijke voeten; de uitsteeksels van
protoplasma, die een amoebe doet to voor-
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schijnkomen en door middel waarvan zij
zich voortbeweegt.
Pseudoporencephalfe, toestand gelijkend op
porencephalie (zie aid.) waarbij een cyste
de plaats inneemt van ten hersenkwab
(Bourneville en Sollier).
Pseudopsfe, = pseudoblepsie.
Pseudoptertgium, litteken-pterygium; aandoeningen van het hoornvlies, weike op
pterygium gelijken, doch ontstaan, doordat
een plooi van het bindvlies bij een acute
ontsteking van het hoornvlies, of bij chronische zweren daarvan, zich aan het hoornvlies heeft vastgehecht, en, als de littekenvorming begint, eraan blijft vastzitten; vgl.
Pterygium.
Pseudopt6sis, (vgl. Ptosis), schijnbare verlamming van de hefspier van het bovenooglid, doch in werkelijkheid een kramp
der oogleden (biepharospasmus); verschijnsel van hysterie.
Pseudoquerulant, querulant, zonder een bepaald steisel van waandenkbeeiden.
Pseudoribies, schijnbare hondsdolheid (zie
Rabies), = lyssophobie.
Pseudorisis (Opczolc, het zien), gezichtsbedrog.
Pseudoreflex = Axonreflex, zie aid.
Pseudoreminiscentie, = pseudomnesie.
Pseudorexre (lipeLc. verlangen, lust), valse
eetlust, trek in oneetbare dingen (vgl. Pica),
geeuwhonger.
Pseudorheumatismus, rheumatoide aandoening bij andere ziekten dan rheumatismus,
bijv. druiper, pokken, enz.
Pseudoscarlatina, op roodvonk geiijkend
uitslag.
Pseudosclerema, zie Sclerema adiposum.
Pseudoscler6se, een aandoening geiijkende
op sclerosis multiplex, maar berustende op
veranderingen in het extra-pyramidale systeem (zie aid.), degeneratie in de nucleus
lenticularis, levercirrhose, spierstoornissen,
ring van Kayser-Fleischer in het hoornvlies, zie Aanhangsel; syn. ziekte van
Westphal-Strampell.
PseudoscOop (W h e at s t o n e), toestel, waardoor het gezichtsbedrog wordt teweeggebracht, dat van de beschouwde voorwerpen de linker- en rechterzijde worden
verwisseid, en ook het meer naar achteren
liggende voor het naar voren liggende
wordt aangezien.
Pseudoscopische verschijnseien, zodanige
onwiliekeurige vergissingen in het zien,
als door de pseudoscoop worden teweeggebracht.
Pseudosmie (6a14, reuk), zinsbedrog van de
reukzin.
Pseudospastische parese, stoornis in het
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!open, gelijk bij spastische parese, doch
niet berustende op een werkelijke afwijking
in de zenuwen en spieren, maar op een
psychische stoornis.
Pseudosttipor, schijnbare stupor bij krankzinnigen met een zeer bijzondere aandachtsconcentratie, bijv. hailucinaties (D o r nbliith).
Pseudosbhilis, verschijnselen, die aan syphilis doen denken, zonder dat besmetting
heeft plaats gehad; vgl. Syphilophobie.
Pseudotibes, verschijnselen van tabes bij
allerlei andere ziekten van het zenuwsteisel. P. peripheric a, = neurotabes
(zie aid.). Vgl. Syndroom van Ad ie (zie
Aanhangsel).
Pseudotetanus, goedaardige ziekte geiijkend
op tetanus bij kinderen van 10 tot 12 jaar.
Pseudothellie (-rave, vrouwelijk), schijnbare
vrouwelijkheid, uitwendige vrouwelijke geslachtskenmerken bij een manneiijk wezen;
vgi. Pseudarrhenie, Hermaphroditismus.
Pseudotrichinfasis, pseudotrichin6se, =
polymyositis (zie aid.).
PseudotuberculOse, vorming van tuberkels
zonder toedoen van de tuberkelbacil, doch
door de werking van levenloze voorwerpen,
schimmels, dierlijke parasieten en vooral
pseudotuberkelbacillen. Pseud ot u berc u16 sis aspergillin a, pseudotuberculose,
veroorzaakt door aspergillusschimmels, welke voorkomt bij duiventelers, die zich besmetten door zich het voeder door de duiven
uit de mond to laten pikken (Fr., maladie
des gaveurs de pigeons). P. st re pt cit hric a,
veroorzaakt door streptothrix, een schizomyceet.
Pseudotuberkelbacillen, staafjes, die, wat
vorm en wijze van kieuring betreft, op
tuberkelbacillen gelijken, o.a. tot de zuurvaste bacillen behoren.
Pseudotumor (N o n n e), schijnbaar gezwel,
verschijnseien, die aan een gezwel (vooral
een hersengezwel) doen denken, doch vanzelf verdwijnen.
Pseudotyphus (S c h 0 ffn e r), op Kedanikoorts
(zie aid.) gelijkende ziekte, overgebracht
door de mijt Thrombicula Deliensis, syn.
Mijtenkoorts (zie aid.).
Pseudo-uraemie, op uraemie geiijkende verschijnseien b.v. bij eclampsie en arteriosclerose der hersenen.
Pseudovariola, waterpokken; syn. varicellen.
PseudoxanthOma elisticum (D a r i e r),
viekken en knobbeitjes, die op xanthoma gelijken en ontstaan door ontaarding der
elastische vezels. Syn. Angioid streaks.
Psil6sis (4)EXw6t,q, het ontbloten), 1. alopecia, (zie aid.); 2. Indische spruw; syn. aphthae
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tropicae. P. pigmen tosa, Indische spruw
met pigmentaties.
Psittacosis (psittacus, papegaai), acute besmettelijke ziekte der papegaaien, die ook
de mens kan besmetten, voor deze dodelijk
is, en veroorzaakt wordt door Rickettsia
psittaci.
PsOas (4)6x, lendenspier), vgl. Musculus psoas.
P.-arcade, peesboog, gevormd door het
crus laterale van het middenrif, die de m.
psoas overbrugt; syn. arcus lumbosacratis
medialis.
PsOclymus (c)6a, lies; 8LN-tog, tweeting),
een monstrum met twee hoofden en rompen
maar ter hoogte der liezen samengegroeid.
Psoftis, peripsoitis, ontsteking van de m.
psoas major, die meestal de vorming van
een absces (psoas-absces) ten gevolge heeft.
Psomophagle (tkol.t6c, brokje; cpocydv, eten),
het door-en-door kauwen van het voedsel;
vgl. Fletschern.
PsOra (c)c4cc, jeukende uitslag), vroegere benaming voor jeukende huiduitslag; ook benaming van de lichaamsconstitutie, waaruit men de neiging tot huiduitslag verklaarde; bij H a h n e m a n n ook de oorzaak van allerlei andere ziekten.
PsorelcOsis Wopcc, jeuk; gXxcoat.g, verzwering), door schurft ontstane zweren.
Psoriasis (ckilpfaatq, schurftigheid), schilferende uitslag. P. v u I g a r i s, gewone psoriasis, een chronische huidziekte, bestaande
uit lichtrode schilferende vlekken of grotere
plekken (vgl. Epiderm(id)ophyton). Naar de
vorm hiervan worden onderscheiden: P.
punctata (puntvormig), g uttata (druppelvormig), nummular i s (muntvormig),
discoides (schijfvormig), annularis s.
circinitus s. orbiculiris (kringvormig), se rpiginOsa (in slangvormige
lijnen, zie Serpiginosus), fig u rata s.
geographi ca (in landkaartachtige tekening), syn. lepra alphos, aiphoides, lepra
graecorum. P. oris et linguae, P. b u ccali s, vgl. Leucoplakia, Lingua geographica.
P. ostracea (Ocrrpaxov, scherf) s. ru pioid es (vgl. Rupia), psoriasis met vorming van
dikke korsten. P. palmaris, plantiris,
P. aan de handpalmen en voetzolen --P. syphilitica. P. Cinguium, P. der
nagels; vorming van groefjes in de nagel,
die ten slotte zacht en bros wordt. P.
universili s, P. over het gehele lichaam.
Psorische middelen (vgl. Psora), schurftmiddelen.
Psorophthalmie (6cp0.oal.t6g, oog), schurft aan
de oogleden.
Psorospermia (clicopk, schurftig; cncip[tcc,
zaad), kleine, ovale, tot de sporozoa behorende organismen, verwekkers der pso-
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rospermiosen. Psorospermium cuniu I vroegere naam voor Eimeria Stiedae
(zie aid.).
PsorospermiOsis, een door psorospermium
veroorzaakte ziekte. P. c u tan ea, P. foil
culiris vegetans (Darier), huidpsorospermiose. Moiluscum contagiosum en de
ziekte van Paget behoren misschien ook
tot de psorospermiosen.
P.S.P. proef, onderzoek van de nierfunctie
door intramusculaire inspuiting met PhenolSulfoPhthaleine.
PsychagOg(ic)a (ni. remedia; q)ux-i) , ziel;
ecywy6g, hij die aanbrengt; hier, terug.
brengt), middelen tegen onmacht.
Psychagogiek, opvoeding van de ziel, psychologische opvoeding.
Psychalgie (c.pDA, geest, ziel; /Arc, pijn),
pijn, die door aandoeningen van de •geest
wordt verwekt, en niet op een aandoening
der zenuwen berust.
psycho-analyse.
Psychanalyse,
Psychanopsie (& priv. en 60i)cg, het zien),
zielebiindheid; het onvermogen om de
door het oog overgebrachte indrukken to
herkennen.
Psychasthenie (&erivetcc, krachtelcosheid),
zwakte der ziel bij geestelijk ontaarde personen; besluiteloosheid en neiging tot
twijfeizucht en dwangvoorstellingen.
Psychasthenische krampen (H. Oppe nh e i m), epileptiforme krampen bij psychasthenie.
gebrek aan
Psychatonfe (vgl. Atonie),
psychisch evenwicht.
Psyche, geest, ziel.
Psychiiter (iaT*, arts), krankzinnigenarts.
Psychiatrie (Lcc-cpeEce, geneeskundige behandeling), de leer der zielsziekten en hare
behandeling.
Psychisch, geestelijk, wat op het leven der
ziel betrekking heeft. P. a e q u i v a 1 e n t
(a equivalen s, gelijkwaardig), psychische
stoornissen die in de piaats komen van
epileptische toevallen. Psych is c h affect,
sterke gemoedsaandoening. Ps ychische
e n e rg i e, een begrip, dat op grond van
allerlei psychische verschijnselen gepostuleerd wordt. Psychische epidemie,
psychische besmetting (besmetting met
ziekelijke denkbeelden en voorstellingen) in
grote kring. P. trauma (vgl. Trauma),
een pijnlijke psychische ondervinding, waarvan de indruk lange tijd in het onderbewuste
bewaard biijft.
Psychisme, een psychisch proces; ook: het
zieleleven in zijn geheel.
Psycho-aesthetische, psycho-acustische,
psycho-aigische zone, (clEcr,01 ) at5, gevoel;
(ixouatg, gehoor; afcXyog, pijn; Vowel, gor-
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del), gevoel-, gehoor-, pijnspheer; de streek
van de hersenschors, waar de gevoels- en
pijnindrukken hun corticaal eindpunt hebben (gyrus centralis post. en pariet.?),
en waar dit met de gehoorindrukken geschiedt (in de slaapwindingen.)
Psycho-analyse (dcvdaucnc, oplossing, ontleding), de door Freud ingevoerde wijze
van doorgronding van de zielstoestand
van een zenuwlijder, door hem zijn dromen,
of de gedachten, die hem onwillekeurig
invallen, te laten vertellen; vgl. Cathartische
methode.
Psychobiology (Eng.), die tak der natuurwetenschappen, welke de wisselwerking van
ziel en lichaam bestudeert.
Psychochromaesthesfe (zpc741.oc, kleur), het
„horen" van kleuren; vgl. Audition coloree.
Psycho-galvanische reflex, een reflex die
de volgende weg neemt: zintuig, hersenschors, vegetatieve centra van de hypothalamus, sympathicus, huid.
Psychogalvanisch ref lexverschijnsel (0.
Ve rag ut h), afwijking in de galvanometer,
doordat een persoon, die in de stroom
is ingeschakeld, geestelijke arbeid verricht of gemoedsaandoeningen ondervindt
(misschien een gevoig van veranderingen
in de zweetafscheiding).
Psychogeen, door het geestesleven veroorzaakt.
Psychogenesis (yiveatc, wording), ontwikkelingsgeschiedenis van de ziel en hare verrichtingen.
Psychogenfe, door Sommer voorgestelde
benaming voor de hysterie, waarvan de
verschijnselen uit het geestesleven ontstaan en de invloed hiervan kunnen ondergaan; vgl. Pithiatisme.
Psychogetisisch centrum (yeilatg, smaak),
smaakspheer van de hersenschors, vermoedelijk nabij de gevoel- of reukspheer;
vgl. Psychoaesthetisch.
Psychoglossie (yALSaacc, tong), stotteren.
Psycho-inhibitOrisch centrum (i n h i b e o,
tegenhouden), centrum voor de remming
van bewegingen; valt vermoedelijk samen
met de psychomotorische streek (S h e rri ng to n).
Psycholepsie. (Vgl. Epilepsie), kortstondige
verwardheid met polsversnelling en tijdelijke
blindheid.
Psychologie, de leer der zielsverrichtingen,
onderscheiden in empirische ps., die
op waarneming, en rational istische ps.,
die op redenering berust; physiolog is c h e ps., die de samenhang tussen het
zieleleven en de lichaamsverrichtingen onderzoekt en experimentele ps., die
onder opzettelijk teweeggebrachte omstan-
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digheden de zielsverrichtingen bestudeert;
vgl. Psychophysica en Parapsychologie.
Psychomechinica, het mechanisch verloop
van zielsverrichtingen, de wilsdaad, enz.
Psychometric, statistisch-mathematische bestudering en vaststelling van zielkundige
verschijnselen.
PsychomotOrisch, betrekking hebbende op
de omzetting van zielsverrichtingen in
bewegingen. P. bane n, = pyramidebanen.
P. centr a, de bewegingscentra van de
schors der voorste centrale winding, waarvan electrische prikkeling (en waarschijnlijk ook prikkeling, die van de ziel uitgaat)
spierbewegingen ten gevolge heeft. P. i I I us i e, schijnbeweging ; d.i. het subjectieve
gevoel, alsof een spierbeweging plaats heeft,
zonder dat dit werkelijk zo is. Ps ycho moto rie k-psychopathiserin g,vertraagde
ontwikkeling van het beheersen der bewegingen en van het intellect. Syn. Debilite
motrice (D u p r é). P. stoornissen, afwijkingen in de uitingen van de ziel, en wel
in de zin van a-, para- en hyperkinese, d.i.
ontbrekende, onjuiste en te sterke uiting;
vgl. Intrapsychisch.
PsychoneurOse, vgl. Neurose.
PsychoneurOsis maidica (m a Ts, Turkse
tarwe), = pellagra (zie ald.).
PsychonOsis (v6ao5, ziekte), zielsziekte.
Psycho-Optisch (84n,5, gezicht), psychoiSsmisch (6ay.4) , reuk) centrum, gezichts-,
reukspheer, resp. in de achterhoofdskwabben en vermoedelijk in de gyrus
hippocampi, de gyrus fornicatus, de cuneus;
vgl. Psychoaesthetisch.
Psychopiath (TccfcD.oc, ziekte), van nature
geestelijk abnormaal mens.
Psychopithia sexual is (V. K rafft-Ebing),
ziekelijke afwijking van de geslachtsdrift.
Psychopithisch, van nature geestelijk abnormaal.
Psychopathische constitutie(Z i e h e n),chronische ziektetoestand met neiging tot
afwisselende stoornissen in het gemoed
en het verstand.
Psychopathologic, kennis der zielsziekten.
Psychophysica, natuurkundige beschouwing
van de verrichtingen der ziel.
Psychophysisches Grundgesetz (Fe c h n e r),
de sterkte ener gewaarwording is evenredig met de natuurlijke log arit hmus
van de sterkte van de prikkel.
Psychophysisch parallelisme, de leer, dat de
verrichtingen van de ziel niet door lichamelijke veranderingen in de hersenen worden
veroo rzaakt, maar daarmede gepaard
g a an.
Psychoplegfe (Oarri), slag), plotselinge stoornis in de geestesverrichtingen.
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Psychoreactie, reactie van M u c h-H o I zm a n n met het serum van Iijders aan manischdepressieve krankzinnigheid of dementia
praecox, welk serum de haemolyse van
mensenbloed door cobragif verhindert.
Psychoreflexen, bewegingen, veroorzaakt
door een prikkel, die de hersenschors bereikt of vandaar uit ontstaat, doch welke
onwillekeurig (reflectorisch) zijn.
Psychorexis (f -i) tc, verscheuring), geestelijke
ontzetting na een bombardement (M i r a
1939).
PsychOse (cpux.h, ziel), zielsziekte, krankzinnigheid; bijv. nw. psychotisch.
Psychosensorische banen, zenuwbanen, die
de eindapparaten der gevoelszenuwen verbinden met de hersenschors der andere
zijde.
Psychosensorische centra, plaatsen van de
hersenschors, waar de zintuigelijke indrukken binnentreden.
Psychosensorische illusies, schijngewaarwordingen, waarvoor geen adaequate grond
bestaat.
Psychosensorische stoornissen, afwijkingen
in de waarnemende verrichting van de ziel,
in de zin van a-, para- en hyperaesthesie,
ontbrekende, onjuiste en to sterke gewaarwording (vgl. Intrapsychisch).
Psychosomatischer Betrieb (agv.cc, Iichaam;
Bet r ieb, D., gang van een bedrijf), het
verbruik en de omzetting van kracht in
een organisme, dat ook psychisch !even bezit
(0. Rosenbach).
Psychotechniek (Texvut6c, kunstrijk), het
onderzoek naar geschiktheid voor beroepen.
Psychotherapie, behandeling van ziekten
door middel van het uitoefenen van psychische invloed op de zieke.
Psychro-aesthesie Ouzp6c, koud), gevoel
van koude; ziekelijke gevoeligheid voor
koude heet: P.-a Igie (cayoq, pijn) of P.hyperaesthesie.
Psychrometrie, bepaling van de graad van
vochtigheid.
Psychrophiel (opEAoc, vriend), koudeminnend;
aanduiding voor bacterien, die in de koude
het best groeien; vgl. Thermophiel.
PsychrophOor (pkpco, dragend), afkoeiende
katheter met dubbele loop, waardoor men
een koude vloeistof laat lopen ; koelsonde.
Psychrotherapie, behandeling door middel
van koude.
Psydricium GoapcfcxLov, pukkeltje, blaartje;
eigenl. leugenblaartje, omdat men deze
blaartjes aan de punt van de tong aanzag
voor straf voor de leugenaar Guap6c,
leugenachtig); een oude, niet meer gebruikelijke benaming voor phlyctaena op
het bindvlies. Psy d rici a t herrn i I ia, een
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huiduitslag, die na warme baden ontstaat.
Ptirmica (nI. remedia), niesmiddelen; syn.
sternutatoria.
Ptirmus (Trroy[16c, het niezen), krampachtig niezen, nieskramp.
Pterion (7rrepOv, vleugel), in de anthropologie, de streek van de bovenachterhoek
van de grote wiggebeensv leugel.
Pternalgie (irrepvcc, hiel), neuralgie in de
hiel.
Pterkgium (rTepUrov, vleugeltje), vleugelvlies; driehoekig vlies van bindweefsel,
van vaten voorzien, dat zich aan de voorzijde van het oog vormt, met de basis naar
de ooghoek gericht en met de punt over
het hoornvlies heen groeiend; vgl. Pseudopterygium. P. coil i, huidplooi aan de zijde
van de hals, in de vorm van het vliegvlies
bij de vliegende zoogdieren. P. pingue
(p i n g u i s, vet), zie Pinguecula. P. Li nguium (Lat., der nagels), overtreksel van
opperhuid over de nagels.
Pterygoideus (nsipg, vleugel), vleugelvormig; tot de proc. pterygoideus behorend;
zie Canalis, Musculus, Os.
Pterygo-maxillaris, behorende tot de proc,
pterygoideus en het bovenkaakbeen; zie
Fissura pterygo-maxillaris.
Pterygo-palatinus, tot de proc. pterygoideus en het gehemelte behorend; zie Canails, Musculus.
Pterygo-pharOgeus, zie Musculus.
PtilOsis (7cTiacoatc), het uitvallen der oogharen; vgl. Madarosis, Psilosis.
Ptisine (Tmcdorq, gepelde gerst; Fr. tisane),
gerstedrank, in 't algemeen een slijmige
drank, bereid door afkoking van plantaardige stoffen; veelvuldig gebruikt in de
Hippocratische school.
P.T.O., = Perlsucht-Original-Tuberkulin; vgl.
Tuberculine.
Ptomainen Ors-611,a, gen. 777Wilocroc, lijk),
lijkenalcaloiden, rottingsbasen; basische organische stoffen, die bij de ontbinding van
lijken en van andere organische stof ontstaan.
Ptomatopsie (rCTW[LOC, lijk; OclAg, de bezichtiging), lijkschouwing.
Ptomatropinismus, vgl. Zootrophotoxismus
tropeinicus.
PtOsis (TrTc7)acc, het vallen), het neerzakken
van het bovenste ooglid door verlamming
van de m. levator palpebrae of door verdikking van het ooglid of een aangeboren
gebrek; syn. blepharoptosis. P. sy m p athic a, = ptosis ten gevolge van verlamming
van de halssympathicus (H orne r); vgl.
Pseudoptosis. Bijv. nw. P t ó t is ch.
Ptyalageiga (7c-c-6caov, speeksel), = sialagoga
(zie aid.).
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Ptyalfne, het enzym van het speeksel, dat
zetmeel in glycose verandert. Pt yali nog e e n, de stof, waaruit zich ptyaline ontwikkelt.
Ptyalfsmus OrTvoc)acyp.60, speekselvloed; syn.
salivatio.
Ptyalocele (x1pq, breuk), een soort van
ranula, ontstaan door doorbraak van speeksel uit de ductus submaxillaris in het celweefsel, waardoor een soort cyste wordt
gevormd.
Ptifaio-ectasfe (gx-racmc, verwijding), verwijding van de uitlozingsgang van de oorspeekselklier.
Ptyalogeen, = ptyalinogeen. Zie bij Ptyaline.
Ptyaloliet (Al&oc, steen), speekselsteen; syn.
sialoliet.
Ptyalolfthesis, de aanwezigheid van speekselstenen.
PtyalorrhOea (46), vloeien), speekselvloed.
Pubeotomfe, pubiotomfe (p u b es, schaamdelen; lip.v6), snijden), schaambeensnede,
doorzaging van de schaambeenderen ter
verwijding van het bekken; vgl. Symphyseotomie, Hebetomie, Pelviotomie.
Puberaal, gedurende de puberteit plaats
hebbend.
Pubertas praecox, vroegtijdige ontwikkeling
van de geslachtskenmerken en de functie der
geslachtsorganen. Zie ook Macrogenitosomia.
Puberteit(p u be rt as) manbaarheid; de tijd
der geslachtsrijpheid.
Pubes (Lat.), de streek der schaamdelen, de
schaamharen (trines pubis).
Pubescent, iemand die weidra de puberteit
zal bereiken. (P u b i s, manbaar).
Ptibicus, tot de schaamstreek behorend.
Pubiotomfe, zie Pubeotomie.
Pudenda, zie Pudendus.
Pudendagra (p u d e n d a, de schaamdelen;
dypoc, kiem, val), syphilitische aandoening
der vrouwelijke geslachtsdelen.
Pudendo-haemorrhoidilis, zie Nervus.
Pudendum muliebre, vrouwelijk geslachtsdeel.
Pudendus (Lat., iets waarover men zich te
schamen heeft), de streek der schaamdelen betreffend; vgl. Arteria pudenda,
Nervus, Plexus pudendus; als zelfst. nw.
pudendum of meerv. pudenda, de geslachtsdelen.
Puella ptiblica (Lat., openbaar meisje), een
vrouw, die van ontucht haar beroep maakt.
Puericultuur (c u I t u r a, landbouw), het
streven om een krachtige, gezonde jeugd
te doen geboren worden en op te kweken.
Pueriel ademhalen (p uerilis, jongensachtig), het scherpe ademhalingsgeluid, dat bij
kinderen normaal is en bij volwassenen

Pulseren

wordt gehoord bij lichte aandoeningen der
longtoppen (L a e n n e c).
Puerilismus, gemaakt kinderlijk gedrag (bij
krankzinnigen).
Puerpera (vgl. Puerperium), kraamvrouw.
Puerperale koorts, kraamvrouwenkoorts.
Puerperilis (in het algemeen), tot het kraambed behorend; puerperale besmetting,
thrombose, zweren, enz.
Puerperium (Lat.), kraambed.
Pugillus (Lat., vuistje), een handvol, een greep
(van een geneesmiddel).
Ptijos blancos (witte koliek), een Chileense
dysenterie met witte ontlasting.
Pukallfilter, een filter van poreuse kaoline
tot het filtreren van bacterien.
Ptilex (Lat.), vlo. P. irritans (Lat., prikkelend), mensenvlo. Andere vlooien zijn:
Xe n opql la ch eop is, die de pasteurella
pestis overbrengt van rat op mens, en de
Sarcops)Hla penetrans, zandvlo in
tropisch Amerika en Afrika, waarvan de
bevruchte wijfjes tot onder de opperhuid
van de voetzool binnendringen om eitjes
te leggen.
Pulmo (Lat.), long.
Pulmonalis, pulmonial, tot de long behorend; bijv. art., vena pulmonalis, ostium
pulmonale.
PulmOtor (Rot h-D rag e r), toestel voor
kunstmatige ademhaling en toevoer van
zuurstof.
Ptilpa (Lat., moes, weke massa). P. dentis
het weke weefsel, bestaande uit zenuwen
en bindweefsel met bloedvaten, in het
binnenste van tanden en kiezen ; populair,
de zenuw van een tand. P. lieni s, miltpulpa, het parenchym der milt. Pulp aholt e, de tand Nolte.
Pulpa-amputatie, operatieve verwijdering
van het kroongedeelte der tandpulpa.
Pulpa-exstirpatie, operatieve verwijdering
van de gehele tandpulpa.
Pulpftis, ontsteking van de tandpulpa.
Pulpziekte, pijnlijke acute uitzetting van
dunne en dikke darm zonder volkomen
verlies van de darmfunctie, door het eten
van onverteerbare stoffen.
Pulsitio (Lat.), klopping, polsslag of een
beweging, die hiermede samenhangt. P.
epigastrica (677LyckaTptog, zich op de
buik bevindend), zicht- en voelbare kloppende beweging in het epigastrium, bij
zeer hevige beweging van het hart, verplaatsing van de puntstoot of aneurysma
der buik-aorta.
Pulsator, zie B rag g, Aanhangsel.
Pulseren, kloppen van het hart, de slagaderen; pulserende pijn = kloppende pijn,
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Pulsiedivertikel (pulsio, stoot; diverto,
afkeren), vgl. Diverticulum.
Pulsimeter, een toestel om de kracht van
de pots te meten.
Pti'sus, polsslag. P. abdominalis, pulsatie
in de bulk. P. aeq u ills (Lat., gelijk),
pols met gelijkmatige slagen; vgl. P. inaequalis. P. alté r n a n s (Lat., afwisselend),
regelmatige afwisseling van grate en kleine
polsverheffingen; onderscheiden worden de
echte P. alternans (hart-alternans) en P.
pseudo-alternans = extrasystole (zie aid.).
P. an acrOt us, vgl. Anacroot; pals met een
verheffing op het opstijgende deel van de
polskromme. P. an ad i crOt us, pols met
twee verheffingen op het opstijgende deel
van de polskromme. P. ar h fthmi cus (&
priv. en ,t),9,m,x65, regeimatig), onregelmatige pols, wat de duur der polsslagen betreft;
vgl. P. irregularis. P. a rte r i Os u s, slagaderpols. P. bigeminus (gemini, tweelingen), polsslag, waarbij telkens twee
slagen terstond op eikander volgen en
door een tussenpoos gevolgd worden;
bij P. tri- en quadrigeminus volgen 3 of 4
slagen terstond op eikander (L. Traube).
P. bigeminus alternans, P. bigeminus, waarbij de twee slagen van elk
paar slagen onderling ongeiijk zijn. P.
bi(s)feriens (feria, slaan), pals, waarbij
de dicrote golf bijna zo tang is als de systolische verheffing. P. capricans (Ital.
poiso c a p r i zza n t e), „bokkesprongpols",
een dicrote pals, waarbij de kleine slag
schijnbaar voorafgaat aan de grate, doordat
de nakomende „Riickstoss"-verheffing van
de vorige slag vertraagd wordt. P. catacrOt us (xcc-r&, omiaag), polsslag met een
verheffing in het dalende been van de palskromme; zijn er twee of drie verheffingen,
dan heet dit catadicroot, catatricroot. P.
ce le r, ce le r ri m us (Lat., snel, zeer snel),
snellende pals, met snelle aangroeiing van
de samentrekking van het hart en spitse
polskromme. P. co n t r a c t u s (Lat., samengetrokken), kleine, harde pals. P. cord is,
de hartslag; zie lctus cordis. P. cote rn icans (cot u r n ix, kwartel), pals, waarvan drie slagen telkens vlug op elkander
volgen, gelijk de slagen van het kwartelgeluid; syn. Wachtelschlagpuls. P. debil is
(Lat., zwak), zwakke pals. P. d e f lc lens
(Lat., ontbrekend), het telkens uitvallen
van een polsslag na een aantal regelmatige
slagen. P. delet us (d e I e o, verwoesten),
ontbreken van de polsslag (bij aorta-aneurysma). P. d iffe re ns (Lat., verschillend),
ongelijke grootte van de polsslag aan de
linker- en rechterzijde. P. d i crOt us
(81.xpo-roc, tweemaal slaande), vgl. Dicrotie.
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P. duplex (Lat., dubbel), zie Dicrotie. P.
d u r u s (Lat.,) harde, moeilijk door druk
van de vinger te onderdrukken polsslag. P.
fi 1 i fels r m is (Lat., draadvormig), zeer kleine,
nauwelijks voelbare pols. P. kir m i cans
(formica, mier), kleine, zwakke pals, die
gelijkt op het kruipen van mieren. P. fortis
(Lat.), sterke pols. P. f r é q u e n s (Lat.),
snelle (vgl. P. celery, veelvuldige pals, d.i.
met een groat aantal slagen per minuut. P.
i n a e q u al is (Lat.), ongelijkmatige pols,
waarbij de polsslagen onderling zowel in
tijdsduur als in sterkte verschillen. P.
i n a n i s (Lat.), ledige pals, met slecht gevulde slagader. P. i n cid u us s. i n ci dens
(Lat., invallend), hierbij komt na een normale
slag een grotere, dan een nog grotere, enz.
P. i nse n s Ha i I is (Lat.), onvoelbare pals. P.
inspiratione intermittens (Lat., door
de ademhaling afwisselend), = P. paradoxus.
P. interctIrrens s. intercidens, hierbij is een enkele polsslag van tijd tot tijd
kleiner dan de andere. P. intermittens
(Lat., afwisselend), van tijd tot tijd blijft
een polsslag weg. P. irreg u [iris (Lt.),
onregelmatige pols, tegelijkertijd arhythmisch en ongelijk. (P. pe r pet uo i rreg ula r i s (Lat.), aanhoudend onregelmatige,
meestal oak versnelde pals). P. mag n us
(Lat.), grote pals, door grate bloedgolven
veroorzaakt. P. moll is (Lat.), zachte, gemakkelijk weg te drukken pals. P. m y CI rus
(v.5c, gen. ti.u6c, muis; o6pci, staart), muizestaartpols; waarbij van een reeks palsgolven de volgende telkens kleiner is dan
de voorafgaande; volgt hierop een reeks
in omgekeerde volgorde, dan heet dit P.
m y CI rus rectl r re ns (Lat., teruglopend).
P. a p p ress us (Lat., onderdrukt) s. cant rict u s (Lat., samengetrokken), harde,
kleine pals. P. paradoxus (rccxpdcaoo;
---=-- papa Kay, tegen de mening, de verwachting in), pals, die niettegenstaande
een regelmatige werking van het hart,
tijdens de inademing wegblijft; bij verschillende ziekten der borstorganen; syn.
P. inspiratione intermittens, pals van
Griesinger-Kussmaul. P. parvus
(Lat.), kleine pals, door kleine bloedgolven
veroorzaakt. P. p l e n us (Lat.), voile pots,
naar de graad van vulling der slagader.
P. q u ad rig emin us, zie P. bigeminus.
P. rarus (Lat.), zeldzame pals, d.i. met weinig slagen per minuut; tegenstelling van P.
frequens; vgl. Spanocardie, Bradycardie. P.
reg u I it. i s (Lat.), regelmatige pals. P. res fliens (r es i I i o, terugspringen), = P. dicrotus. P. respiratOrius, P. respiratiOne
intermittens, vgl. Arhythmia respiratoria. P. sal lens (Lat.), springende pals. P.
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t a r d us (Lat.), trage pols, met langzame aangroeiing van de samentrekking van het hart;
vgl. P. celer. P. tremulus (Lat.), sidderende pols, z6 zwak, dat slechts een licht
sidderen van de slagader worth gevoeld. P.
tricrOticus, pols met drie voelbare verheffingen. P. t r i g é m i n u s, vgl. P. bigeminus. P. undu lOs us (Lat., vol golven),
golvende pots, waarvan de slagen de indruk
geven van lage golven, die onder de vinger
wegdeinen. P. vac u us (Lat., ledig), = P.
inanis. P. v e n Os us, aderpols. P. v e rmicularis (Lat., wormachtig), kleine zeer
snelle pots, waarbij de bewegingen, die als
geruis worden gehoord, als een trillend gevoel door de vinger worden waargenomen.
P. vibrans (Lat., trillend), grote, zeer gespannen, harde pots, die in de vaatwand voelen hoorbare trillingen veroorzaakt. Zie ook
Waterhammerpulse.
PultifOrmis (p u I s, gen. p u I t i s, brij), brijachtig, in de vorm van pap.
Pulverisitor (pulvis, gen. pulveris, poeder), toestel om een vloeistof in fijne druppets verdeeld te verstuiven.
Ptilvinar (Lat., kussen), het achtereinde van
de rugzijde van de thalamus opticus. P.
m e d i cat u m, kruidenkussen.
Piilvis (Lat.), poeder.
Puna (hoogvlakte in Peru), bergziekte; syn.
mat de Puna, Veta.
Punaise (Fr., p u n a i s, stinkend), = ozaena.
Punch drunk (Eng., dronken door stompen),
een eigenaardige vorm van encephalitis, die
zich soms ontwikkelt bij boksers.
Punched out areas (Eng.), kleine gaten in de
beenderen op de Röntgen-foto bij jicht en
rheumatische arthritis.
Puncta (Lat.), punten; P. dolo rOs a, pijnpunten; de plaatsen aan de oppervlakte
van het lichaam, welke bij neuralgie pijnlijk
zijn, als men er op drukt. P. I ac rimili a,
traanpunten. P. maxi m a (Lat., grootste),
de punten, waar men bij het ausculteren
het geluid het duidelijkst hoort (P. N i emeye r).
Punctaat, de vloeistof, die door punctie (zie
Punctio) wordt opgezogen.
Punctal-brilleglazen, britleglazen, die zeer
punctuele beelden geven (Z e i s s).
Punctio (Lat., prik), het insteken van een
trocar, een scherpe canule of een spits
mesje om vocht te verwijderen. P. v es i c a e,
blaassteek; het aansteken van de uitgezette
blaas boven de schaambeensvereniging.
ptincturn (Lat.), punt. P. I ac rimil e, traanpunt. P. m ax i m u m, een punt, waar iets
het grootste is (vgl. Puncta maxima). P.
p rOximum (Lat., naastbij), het punt, dat
z6 nabij het oog ligt, dat een zich daar
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bevindend voorwerp nog juist duidelijk kan
worden gezien door inspanning der accommodatie. P. re m (St u m (Lat., verwijderd),
vertepunt, het punt, dat z6 ver van het oog
ligt, dat een voorwerp op dezelfde afstand
nog juist duidelijk kan worden gezien.
Punctuur, kunstbewerking met een puntig
voorwerp, bijv. ignipunctuur.
P.U.O. = Pyrexia (of) Unknown Origin, de
Engelse benaming voor de loopgravenkoorts
in de wereldoorlog (fiêvre des tranchees
Fr.).
Pupil (p u p i I I a, poppetje), de ronde opening
in het regenboogvlies. Pupi 1st ijf he i d,
verlies van de beweeglijkheid van de pupil;
geheel (absolute pupilstijfheid) of alleen
verlies van de reflex op het licht (refl ectorische pupilstijfheid; vgl. Argyll Robertson). Pupilreflex, de beweging
van de pupil, teweeggebracht door de
werking van het licht of de accommodatie.
Pupilliris, tot de pupil behorend; bijv.
membrana pupillaris.
Pupillometer, instrument om de wijdte der
pupil te meten.
PupillomotOrisch (sc. zenuwen), zenuwen
die invloed hebben op de beweging der
pupil.
Pupilloscopie (axorrio), kijken), = skiascopie
(zie ald.).
Pupillostatometer (a-rom6c, geplaatst), toestel om de afstand der pupillen te meten
(Ostwald).
Pupillotonie (T6voc, spanning), meestal eenzijdige tonische vernauwing der schijnbaar
lichtstijve pupil bij convergentie, vermoedelijk door stoornis in de kern van de N.
Oculomotorius. Komt ook voor bij het
syndroom van Ad i e, zie Aanhangsel.
Puppenkopf-phaenomen (Bielschowsky),
(D., verschijnsel van de poppekop), bij
supranucleaire verlamming der oogspieren
komen bij bewegingen van het hoofd de
ogen toch in de ooghoeken te staan.
Purgantia (ni. remedia; p u rg o, zuiveren),
middelen voor ontlasting.
Purgatief, = purgeermiddel.
Purgatio, het purgeren.
Purgeermiddelen, = purgantia.
Purgeren, het bevorderen van ontlasting.
PurifOrm (p u s, gen. p u r i s, etter), etterachtig, in 't bijzonder van thromben (zie
aid.), die inwendig vergaan zijn tot een
roomachtige massa (puriforme verweking).
Purinaemie (attLoc, bloed), aanwezigheid,
abnormale hoeveelheid, van purinelichamen
in het bloed.
Purine, C5 1-1 4N 4, het door E. Fischer ontdekte kernbestanddeel der purinebases
(xanthine, enz., ontledingsproducten der
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nucleinezuren) en der overige purinestoffen, zoals urinezuur, theobromine, enz.
Purinevrij dieet (beter: dieet zonder purine;
woorden als purine-vrij, -arm, -rijk zijn
ongewenst), voedingswijze i waardoor weinig
purinestoffen in het Iichaam komen, dus
met weinig eiwit; vooral weinig voedsel,
waarin dierlijke celkernen voorkomen (nucleinezuren).
Puromuqtieus, = mucopurulent.
Ptirpura (Lat., het purpur, de kleurstof van
rcopcp6pcc, de purpurslak), ziekte, die met
kleine of grotere bloedingen in de huid,
soms in de slijmvliezen gepaard gaat. P.
annularis teleangiectOdes, = cutis
marmorata teleangiectitica (M aj o c c h i).
P. cachectica (vgl. Cachexia), P. bij
Iijders aan langdurige, tot cachexia voerende
ziekten, door verandering der vaatwanden.
P. f ti Iminans (Lat., bliksemend), P. v an
Hen o c h; acute ziekte, vooral bij kinderen,
waarbij behalve purpura ook diarrhoea,
gewrichtszwelling en nierbloeding voorkomt. P. haemorrhig i c a, bloedige purpura, met bloedingen uit de slijmvliezen;
syn. landscheurbuik, morbus maculosus
Werlhofii. P. m ed i came ntOsa, purpura,
die na het gebruik van sommige geneesmiddelen ontstaat. P. nervosa, = P. v.
Henoch. P. papulOsa, purpura, waarvan de vlekken zich boven de huid verheffen als pukkeltjes. P. pulicOsa (pulex
gen. pulici s, vlo), purpura na vlooiebeet.
P. rheumatic a, purpura met rheumatische gewrichtspijnen; syn. peliosis rheumatics, rheumatokelis. P. s c o r b ü t i c a,
scheurbeuk; vgl. Scorbut. P. sen ills (Lat.,
tot de ouderdom behorend), purpura,
die bij oude lieden van zelf ontstaat ( yolksnaam : kerkhofbloempjes) of kan worden
opgewekt door strijken (P. sen i I is fact 1c i a). P. simplex (Lat., eenvoudig), purpura
zonder verdere verschijnselen. P. soliri s,
door felle zonnestralen. P. ti rt i can s, op
urticaria (zie aid.) gelijkend uitslag bij P.
simplex. P. variol Os a (zie Variolae),
bloedige, zwarte pokken. Zie ook Anaphylactoide P.
Purpurine (uro-erythrine), = porphyrine
(zie aid.).
Purpurinurie, = porphyrinurie.
Purulentus (p u s, gen. puris, etter), etterig.
Ptirus (Lat.), zuiver.
Pus (Lat.), etter. P. bonum et laudabile
(Lat.), goede, prijzenswaardige etter; de
roomachtige etter in gewone, hete abscessen.
Pastula (Lat., biaas), een met etter gevuide
huidblaar of een abscesje onder de opper-
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huid. P. malfgna (Lat., kwaadaardig), vgl.
Anthrax.
PustulOsis vaccinifOrm is, variolifOrmis,
acute vorming van pustulae, voornameiijk
bij eczema, gelijkende op waterpokken of
pokken. Soms dodelijk.
Putimen (Lat., schil), het buitenste, bruinachtig rode deel van de lenskern (vgl.
Nucleus lentiformis).
Putrefactio, = putrescentia.
Putrescentia (p u t r e s c o, rotten), stinkende
rotting. P. Ca e r i (B o 6 r), zeer hevige
endometritis (zie aid.) met rottend versterf, waarbij de gehele wand van de baarmoeder betrokken is; syn. tympanites
uteri, physometra.
Putrescine, tetramethyleendiamine; een niet
vergiftig ptomaine (zie aid.), dat bij de
rotting van eiwitlichamen, vooral in het
lijk, ontstaat.
Putride (Fr.) rottend. Putrid fever (Eng.),
typhus. P. infe ct i e, besmetting met rottingsbacterien. P. intoxi cat i e, vergiftiging met de stofwisseiingsproducten van
rottingsbacterien; vgl. Toxinaemie, Septikaemie.
Pyaemiden, viekjes, etter- en bioedbiaasjes
op de huid bij pyaemie, ontstaan door
metastase, pyaemische dermatitis.
Pyaemie (rci3ov, etter; octv.cc, bioed), „bloedvergiftiging", besmetting van het gehele
lichaam met etterkiemen ; vgl. Septikaemie.
Pyappendix (zeer siecht samengesteid woord),
etterige ontsteking van het wormvormig
aanhangsel.
Pyarthros s. pyarthrOsis (40.pov, gewricht),
gewrichtsontsteking met vorming van etter
in het gewricht.
Pycnische lichaamsbouw (n-uxvOq, ineengedrongen), gedrongen gestalte, in hoge mate
eurysoom, zie aid. Tegengesteld: visqueus.
Pycnocardie (TCUXVOC, dicht, snel na elkander,
veelvuldig ; xap8i,oc, hart), syn. voor tachycardie (zie aid.), doch juister, omdat TOCX1S;
= celer, terwiji frequens (zie Pulsus celer en
frequens) wordt bedoeid (L a n d o i s).
Pycno-epilepsie, vallende ziekte met vele
kleine toevallen; syn. p y c n o I e p s i e. Vgl.
Narcolepsie.
Pycnometer, 1. een instrument om de dikte
van een vast voorwerp te meten; 2. een
fiesje om de dichtheid, het s.g. van vioeistoffen te meten, door het gewicht van
een bekende hoeveeiheid er van te vergelijken met dat van water.
Pycnomorphe (zenuwcellen), zenuwceilen,
waarin de lichaampjes van N i ss I dicht
op elkaar liggen en tairijk zijn.
Pycnophrasie (noxv6c, dik; cppciaLc, spraak),
met een dikke tong spreken.
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Pycnopm5ea, versnelde ademhaling; syn.
polypnoea.
PycnOse, verdichting van de celkern door
waterverlies; vgl. Caryorrhexis; bijv. nw.
pycn6tisch (pycnotische celkern).
Pyelectasie (rn'yeAoc, waskuip, kom; vgl.
Ectasie), verwijding van het nierbekken.
Pyelitis (nOsAoc, waskuip, kom), ontsteking
van het nierbekken. P. ca I c u lOsa, pyelitis,
veroorzaakt door stenen. P. h a e m o r r h ag i ca, suppur at iv a, pyelitis, gepaard
gaande met bloeding, ettering. P. u rat i ca,
pyelitis, veroorzaakt door urinezure zouten.
Pyelocystitis (xUaTcc, blaas), ontsteking van
het nierbekken en de urineblaas.
Pyelographie (y0cpco, schrijven), doorstraling van het vooraf met een contrastvloeistof
gevulde nierbekken door middel van X-stralen. lntraveneuse P., als de contraststof
in een vena wordt ingespoten en snel door
de urine uitgescheiden. Retrograde P.
als de contraststof wordt ingespoten van de
blaas uit. Vgl. Urographie en Nephrografie.
PSfelolithotomie (X1,,aoc, stee p ; TONG), snijden) operatieve opening van het nierbekken
om nierstenen to verwijderen.
Pyelonephritis (vgl. Nephritis), gelijktijdige
ontsteking van de nieren en het nierbekken;
vgl. Pyonephrose.
Pyeloplicatio (p I i co, vouwen), operatieve
verkleining van het verwijde nierbekken,
door het maken van een plooi.
Pyelotomie, operatieve opening van het
nierbekken.
Pjfelum, nierbekken.
Pye(me)sis, het braken van etter; vgl. Emesis.
Pygmleen (Truyllcdoc, een vuist lang), een
yolk van dwergen.
Pygmalionismus (naar het beeld van Pygmalion, waarop de beeldhouwer verliefd
werd), afwijking der geslachtsdrift, bestaande in het zoeken van bevrediging door
het schenden van beelden.
PygOmelus (-rcuy), de stuit; ti.6Xoc, lid), misgeboorte, waarbij een overtollig been als
„parasiet" aan de stuit verbonden is; vgl.
Epipygus.
PygOpagus (ciNvutit., verbinden), misgeboorte, bestaande uit twee vruchten, die met
de stuit aan elkander verbonden zijn.
Pylephiebectasie (vgl. Pylephlebitis en Ectasie), verwijding van de poortader.
Pylephlebitis (nOki , poort; cpA6tp, gen.
cpXepOc, ader), ontsteking van de poortader.
P. adhaesiva (Lat., ad haero, aankleven),
P., waarbij de ader dicht groeit door vorming van bindweefsel. P. suppurativa
s. purulenta, etterige P.
Pylethrombcisis (vgl. Thrombose), vorming
van een bloedstolsel in de poortader; vormt
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het zich in de aanvoerende takken der
poortader, dan heet dit rad icu laire
P.; in de stam — trunculaire P. en
in de evertakken — terminale P. (De
Josselin de Jong).
Pylorectomie (vgl. Pylorus), uftsnijding van
de portier van de maag.
Pylorismus, = pylorospasmus.
PylOromyotomfe, zie Pylorotomie.
Pylciroplastiek (TruXcopOc, portier;70■001TDCh,
vormkunst), operatieve verwijding van de
(niet door een kwaadaardig gezwel) vernauwde portier (H e i n e k e).
PylOroptOsis (ine3aLc, het vallen), verzakking van de pylorus.
PylOrospasmus (airccallOc, kramp), portier.
kramp; aanval van krampachtige, met
pijn gepaard gaande vernauwing van de
portier; syn. pylorism us.
Pykirotomie (-repo), snijden), doorsnijding
van de hypertrophische, vernauwende pylorus bij de zuigeling. Syn. Pyloromyotomie,
operatie van Weber-Fredet-Romstedt.
Pylorus, portier, het aan de darm grenzende
uiteinde van de maag. P.-reflex (Paw low),
de automatische sluiting van de portier,
als de zure inhoud van de maag in de darm
is gekomen, zOlang totdat het alvleeskliersap de thymus (zie aid.) neutraal heeft gemaakt. P.-resectie (resectio, uitsnijding), het uitsnijden van de portier, gevolgd
door vereniging van het ondereinde van de
maag met het boveneinde van de twaalfvingerige darm.
Pyoblennorrhciea (ntiov, etter), blennorrhoea (zie aid.) met rijkelijke afscheiding
van etter.
Pyocele (xVal, breuk), etterige ontsteking
van de tunica vaginalis propria testis (zie
ald.); vgl. Hydrocele. P. retro-u terina
(ret ro, achterwaarts), ophoping van etter
achter de baarmoeder, in het cavum rectouterinum.
Pyocephalus (xecpo0A, hoofd), de aanwezigheid van etter in de hersenkamers.
Pyochezia (zgco, ontlasting hebben), de aanwezigheid van etter in de ontlasting.
PyocOccus, ettervormende bacterie.
Pyovielia (xotaCce, holte), de aanwezigheid
van etter in de buikholte.
Pyocolpocele, colpocele (zie aid.) door ophoping van etter achter de baarmoeder.
PyocOlpos (xanoc, schede), ophoping van
etter in de schede bij atresia vaginae (zie
aid.).
Pyocyaneus, vgl. Bacillus pyocyaneus; het
bacteriolytisch en proteolytisch ferment
daaruit heet pyocyanise; de blauwe
kleurstof, die door de bacil wordt gevormd
pyocyanine.
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Pyoctten, ettercellen.
Pyodermie, pyodermitis (86ptioc, huid), huidontsteking, die met ettering gepaard gaat,
door exogene infectie.
Pyodermite vegetante (H allopea u) (Fr.),
pyodermitis met zeer kleine etterblaasjes,
die tot grotere samenvloeien en na genezing bruine vlekken achterlaten.
Pyogeen, etter vormend; bijv. staphylococcus, streptococcus prOgenes. Pyog elle
infecti e, besmetting met etterkiemen,
vgl. Pyaemie. Pyogene mem braan
(m e m b r a a n, viies), bedekking van de
binnenzijde van abscessen, bestaande uit
vergane leucocyten en fibrine.
Pyohaemie, = pyaemie.
Pyohaemothcirax (cctiloc, bloed; ,a6p4, borstkas) etter en bloed in de borstholte.
Pyoied, etterachtig.
Pyolabyrinthitis, etterige ontsteking van het
Iabyrint.
Pyometra (11-1)-7poc, baarmoeder), ophoping
van etter of kraamvloed in de baarmoeder.
Pyomkelos (peX6c, merg), ettervorming in
het ruggemerg.
Pyomyositis (vgi. Myositis), spierontsteking,
waarbij zich abscessen vormen; een Afrikaanse ziekte, veroorzaakt door een Pasteurella (zie aid.).
Pyonephritis (vecppOq, nier), nierabsces.
Pyonephrolithiasis, ettervorming in de nier
door een steen.
PyonephrOse, verettering van een nier zodat
deze in een etterzak verandert, ten gevoige
van pyeionephritis.
Pyo-ovarium, verettering van de eierstok.
Pyopericardium, aanwezigheid van etter in
het hartezakje.
Pyoperitonieum, pyoperitonitis, aanwezigheid van etter in de buikhoite, etterige
ontsteking van het buikvlies.
Pyophthalmie, pyophthalmitis, pyophthalmos, ettering in het oog.
Pyophysometra (cpikroc, wind), aanwezigheid
van iucht en gas in de baarmoeder.
Pyopneumopericirdium, vgi. Pneumopericardium.
Pyopneumothcirax, pneumothorax (zie aid.)
met ophoping van etter in de borstviieshoite. P. subphrenicus (V. Leyden),
= subphrenisch absces (vgi. Absces).
Pyoptysis (nT6co, spuwen), het opgeven van
etter.
Pyorrhoea (vgi. Diarrhoea), ettervioed. P.
u re t h r a I is, druiper; syn. Gonorrhoea.
P. al veolaris (alveolus, tandkas),
chronische aandoening van het beenviies
der tanden en tandkassen en van het tandvlees met voortdurende afscheiding van
etter; syn. ziekte van Riggs, biennorrhoea
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aiveoiaris (verouderde term), p y o r r h 6s is.
Pyosalpinx (crecAncy, trompet; hier: baarmoedertrompet, eiieider), ophoping van
etter in de eiieider.
Pyosepthaemie, = septico-pyaemie.
Pycisis, verettering.
Pyosperma (anipp.cc, zaad), etterige catarrh
van de zaadkanaien en de urinebuis, waardoor het zaad met etter gemengd is.
Pyosplenitis (crickip, milt), miitabsces.
PyothOrax, = empyema (zie aid.). P. h y p oof subphrenicus; vgi. Pyopneu mothorax
subphrenicus.
Pyovarium (siechte woordvorming), ettervorming in de eierstok.
Pyramidalis (nopatliq, pyramide), pyramidevormig ; zie Musculus. Of betrekking hebbende op de pyramide (zie aid.).
Pyramide, uitpuiiende piaatsen ter weerszijden van de middellijn aan de buikzijde
van het veriengde merg. P.-ban en, de
motorische banen van de beide voorste
centraie windingen naar de pyramiden. P.cell en, grote, driekante ganglioncellen
van de schors der grote hersenen. P.k r u iswe g, kruising van vezeibundeis u it
de pyramiden beneden aan de buikzijde
van het veriengde merg in de middellijn
(voorste kruising), en van de lisvezels aan
de buikzijde van het centraal-kanaal van
het veriengde merg (syn. decussatio lemniscorum, bovenste, sensibele pyramidenkruising). P.-I aag, de laag, waarin zich
de pyramidecellen bevinden. P.-u itstee ks e Is, de mergstraien der nieren; syn.
processus Ferreini, processus medullares.
P.-voorst re n g, het middelste deel van
de vOsOrstreng van het ruggemerg; syn.
fasciculus cerebrospinalis ant., fasciculus
ant. P.-zijst re n g, het middenwaarts liggende, achterste deel van de zijstreng
van het ruggemerg; syn. fasciculus pyramidalis lateralis.
Pyramides renales (Malpighi) (Fr.), nierpyramiden; de kegelvormige afzonderiijke
delen van het merggedeelte der nieren.
Pkramis, pyramide. P. ossis temporalis,
slaapbeenpyramide. P. vérmis, pyramide
van de onderworm der kieine hersenen.
P. v est ibul i, het voorspringende bovenste
uiteinde van de crista vestibuli (zie aid.).
P. ce rebel! i, pyramide der kieine hersenen, een kegelvormig uitsteeksel, vormende
het middengedeeite van de onderste worm.
P. van La lou ette, de eerste kwab van de
schiidkiier.
Pyrenine, de stof van de nucleoli; syn. paranucieine, plastine.
Pyretica (nupeT6c, koorts; nl. remedia)
koortsmiddelen; syn. antipyretics.
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Cauarantaine

Pyrophobie (cp6Poc, vrees), ziekelijke vrees
voor vuur en brand.
PyrOsis:(Tc6povn.q, heCbranden), „het zuur";
gevoel van branden in de maag en de keelholte, vaak gepaard gaande met zuur of
bitter „oprispen" (zie Ructus).
PyrosOma (p i r u m, peer; ailliacc, lichaam), =
Babesia (zie aid.).
Pyrotoxinen, koortsverwekkende bacterievergiften.
Pythogeen (nu w, doen rotten), weinig gebruikelijke uitdrukking in plaats van saprogeen (zie aid.).
Pythogenic fever (Eng.), = typhus abdominalis (M u r c h i s o n).
Pyurie (75ov, etter; oi5pov, urine), lozing van
met etter gemengde urine.

Pyretogeen, koortsverwekkend.
Pyretologie, de leer der koorts.
Pyretotherapie, behandeling van dementia
paralytica door verwekking van malaria.
Pyrexia (onjuist gevormd woord van Tropi-rao,
de koorts hebben), koortstoestand (in Engeland gebruikelijke uitdrukking); vgl. Apyrexie.
Pyrgocephalie (776pyoc, toren; xecpc0A, hoofd)
torenschedel, abnormaal hoge schedel; syn.
Turricephalus.
Pyridoxine = vitamine B6.
PyrifOrmis, = piriformis.
Pyrogallolismus, vergiftiging door pyrogallol.
Pyrogeen, koorts verwekkend; ook: door
koorts teweeggebracht; syn. pyretogeen.
Pyromanie (rci5p, vuur; vocvEcc, waanzin),
ziekelijke aandrift om brand te stichten.

Q
Q.1., afkorting voor quantum libet, zoveel
gij wilt; Q.p., = quantum placet, zoveel
belieft; Q.s., = quantum satis, quantum
sufficit, zoveel als voldoende is, op recepten;
Q.v. afkomstig van quantum vis, zoveel gij
wilt.
Q-koorts, een Rickettsia-infectie, afkomstig
van runderen en overgebracht door teken.
Aanvankelijk alleen in Queensland bekend,
maar later ook elders. Met Q is niet bedoeld
de beginletter van Queensland, maar van
query (Eng., vraagteken) omdat Derrick
in den beginne een vraagteken invulde als
diagnose. Syn. Tekentyphus van NoordQueensland.
Q.R.S. complex, de werking van de ventrikels van het hart, zoals die zichtbaar is
in de schommelingen van het electrocardiogram, aangeduid met de letters Q. R. en S.
Quack (Eng.), een kwakzalver; Quackery,
kwakzalverij; Quack remedies, kwakzalversmiddelen.
Quaddelprobe (Q uadde I, D., bult, bobbel),
zie Mantou x, Aanhangsel.
Quadrangularis (Lat.), vierhoekig; vgl. Cartilago.
Quadrant-anopie, quadranthemiopie (quadrant = het vierde gedeelte van de oppervlakte van een cirkel, hemiopie (zie aid.),
waarbij slechts een deel van de helft van
het gezichtsveid ontbreekt.
Quadrant-elastometer, toestel om de stugheid van de oogwand te meten.
Quadratum (sc. os), vierkant been; het korte,
proximale stuk van de eerste viscerale
boog (vgl. Palato-quadratum).
Quadratus (Lat.), vierkant; vgl. Musculus

quadratus, caro quad rata ; homo qu ad rat u s, vierkante breedgeschouderde persoon.
Quadriceps (Lat.), vierhoofdig; vgl. Musculus quadriceps.
Quadriga (Lat., vierspan), verband over de
borst; syn. cataphracta.
Quadrigeminus (Lat.), viervoudig, uit vier
delen bestaande; vgl. Corpora.
Quadriplegie (vgl. Diplegie, Hemiplegie),
verlamming van alle vier ledematen.
Qualimeter (q uali s, hoedanig), electrometer, die in verbinding staat met de
anticathode van een ROntgenbuis, om de
hardheid daarvan te meten (H. Bauer).
Qualitatief, de hoedanigheid betreffend; Q.
scheikundig onderzoek betreft de aard der
stollen, waaruit een verbinding of mengsel
is samengesteld; vgl. Quantitatief.
Quantimeter (q u a n t u s, hoe groot), toestel
van K i e n b ö c k, om door de mate van
invloed op photographisch papier de werking
der Rontgenstralen te meten (vgl. Dosimeter).
Quantitatief, de hoeveelheid betreffend; vgl.
Qualitatief.
Quantum libet (Lat.), zoveel als men wil
(op recepten).
Quantum sufficit (Lat.), zoveel als voldoende
is (op recepten).
Quantum vis (Lat.), zoveel gij wilt (op
recepten).
Quarantaine (Fr., veertigtal dagen), tijd, gedurende welke een schip of reizigers nog
niet tot een land of haven warden toegelaten, indien er verdenking bestaat van een
besmettelijke ziekte; in vroeger tijden was
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de duur hiervan voor pest bepaald op veertig
dagen.
Quartana (q u a r t u s, de vierde), vierdedaagse (koorts), vgl. Febris quartana en
Malaria. Q. duplicata (duplicatus, verdubbeld), Q. met twee aanvallen in de drie
dagen. Q.-pa r as i et, vgl. Plasmodium malariae.
Quengelgyps (D., quengeln, slingeren), gipsverband uit twee stukken, die het gewricht
vrij laten, verbonden door een houten
apparaat in de vorm van een spanzaag, zodat
door zeer voorzichtige wringing de stand
der verbandstukken en van het gewricht
verandert. Syn. Spanzaagverband (M i I o).
Querschnitt-anaesthesie (D., gevoelloosheid van een dwarse doorsnede), inspuitingen, die de gehele dwarse doorsnede van
een lid gevoelloos maken.
Querulantenwaanzin (q u e r u I u s, klagend),
een vorm van waanzin (paranoia), waarbij
de zieke zich tegen vermeend onrecht,
hem aangedaan, met alle mogelijke middelen, vooral door klachten bij de rechter,
verweert. De lijder noemt men querulant.
Quickening (Eng., het levendig worden), het
tijdperk der zwangerschap, waarin de
bewegingen van het kind voelbaar worden.

Radiltio

Quiet necrosis (Eng., quiet, rustig, onschadelijk; vgl. Necrosis), de langzame, door
chronische ontsteking teweeggebrachte uitstoting van stukjes kraakbeen of been,
die door een verwonding in een gewricht
zijn losgeraakt (Paget).
Quigila, een Braziliaanse, op lepra gelijkende
besmetting; misschien hetzelfde als ainhum
(zie ald.).
Quinsy, Eng. voor cynanche (zie ald.). N e rv o u s quinsy, = globus hystericus.
Quintana (q u i n t u s, de vijfde), vijfdedaagse
(koorts); malaria-aanvallen met telkens drie
vrije tussendagen.
Quinte (Fr. van q u i n t u s, de vijfde), oorspronkelijk de hoestaanvallen van teringlijders, waarvan men meende, dat zij om
5 uur 's middags heviger worden; of een
hoest bij kleine kinderen, waarvan om
de vijf uren een aanval komt. Thans: een
hevige aanval van hoest (quinte de toux):
vgl. Tussis quints.
Quintus (sc. nerves), de vijfde hersenzenuw
= n. trigeminus.
Quotidiana (q u o t i d i e s, dagelijks), malaria
met dagelijkse aanvallen. Q. duplicata,
Q. met twee aanvallen per dag.

R
R., zie Recipe. Ook Radium-eenheid (r).
Rabies (Lat., van r a b o, razen), hondsdolheid; syn. hydrophobia, lyssa. R. canina
(caninus, tot de hond behorend), hondsdolheid. R. falsa s. spUri a, schijnbare
hondsdolheid bij angstige personen, die
door een gezonde hond gebeten zijn. R.
felina (felinu s, tot de kat behorend),
kattedolheid. R. para I3t i ca (zie Paralysis),
het stadium van verlamming bij rabies. R.
s p LI r i a, = R. falsa. R. t a n acet i ca, schijnbare rabies bij konijnen, waarbij men een
aftreksel van tanacetum (boerenwormkruid)
heeft ingespoten.
Racemeus of racemisch mengsel mengsel,
van optisch actieve, rechts- en linksdraaiende
stoffen, zodanig samengesteld, dat het geheel
optisch inactief (zie ald.) is; gelijk acidum
racemicum.
RacemOsus (Lat.), druiventrosvormig.
Rachitis en andere daarvan afgeleide woorden,
zie Rhachitis, enz.; de spelling zonder h

wordt meestal verkeerd geacht, doch door
sommigen van rickets afgeleid.
Racketsnede (racket, Eng., balslag-net),
ovate amputatiesnede.
Raclage, raclement (Fr.), afkrabbing, afschaving.

Radesyge, Noorse benaming voor in Noorwegen heersende slepende huidziekten,
meestal syphilis, ook melaatsheid, lupus enz.,
vgl. Spedalskhed, Syphiloiden.
Radiad, = naar de radiate zijde.
Radiair, radiaal (rad i u s, straal), straiig,
straaivormig, in de richting van de straal.
Rad iale vezels, steunvezeis van het netvlies, beginnende aan de membrana limitans interna, met een kegelvormig gezwollen
gedeelte (D. Rad ialfaserkeg el) en eindigend aan de membrana limitans externa;
syn. vezels van M 0 I I e r.
Radialis, 1. straalsgewijze; 2. tot de radius
behorend, zie Arteria, Musculus, Nervus.
R.-phaenomeen (V. Strumpell), bij
parese van cerebrale oorsprong ontstaat
overstrekking van de hand bij krachtige
poging om een vuist to maken. R.-r e f I e x,
samentrekking van de musc. brachioradialis
of musc. biceps bij kioppen op het ondereinde van het spaakbeen.
Radiatio, uitstraiing. R. centrilis, =
corona radiata; de vezels, die uit de capsula interna, thalamus en corpora quadrigemina uitstralen naar de schors der grote
hersenen. R. cci rporis call& i, baikstraling, uitgaande van de dwarse vezels van het
29
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corpus callosum. R. cOrporis striati,
straling van het corpus striatum. R. occ 1p i t o-t h a I im i ca, vezelstraling uit de lobus
occipitalis cerebri, grotendeels naar de
capsula interna = „Sehstralung" van
G rat i o I et of tractus thalamo-occipitalis.
Radicale operatie (rad i cal i s, Iaat-Latijn,
van rad i x, gen. rad i cis, wortel), in het
algemeen een afdoende operatic, die het
kwaad met wortel en tak uitroeit; in het
bijzonder de lediging van het chronisch
etterend ontstoken middenoor (Kiister,
1889) of de sluiting van een breukpoort
ter opheffing van een breuk. Het radicale
karakter van een operatic noemt men haar
radicaliteit.
Radicotomie (radix, gen. rad i cis, wortel;
Teilv), snijden; beter r h izotom i e, van
fSLZ:cc, wortel), doorsnijding van wortels van
ruggemergzenuwen; syn. rhizectomie, operatie van Forster.
Radiculair, tot een wortel behorend. Rad iculai re inner vat i e, innervatie (zie ald.),
die van een bepaaide ruggemergswortel
uitgaat; zie Head (Aanhangsel). Rad i c uI a i re ne u ra I g ie, neuralgie, uitgaande
van een ruggemergswortel. Rad i c u I a i re
v e r I a m min 9, verlamming door vernietiging van een motorische ruggemergswortel.
Radiculaire pylethrombose, zie Pylethrombose.
Radiculitis, neuritis (zie aid.) van een ruggemergswortel.
Radiergummisymptom (D.) (Brauer), als
men bij ernstige gevallen van viektyphus
over de hand wrijft, ontstaan schilfers,
evenals wanneer men papier met vlakelastiek wrijft.
Radii lends, lensstraien (van het oog); de
stralen van de ster der lens.
Radio-actief (a c t i o, handeling), tot stralende
werking in staat; van stoffen, die stralen
van Becquerel uitzenden, gelijk radium,
mesothorium, enz. Zelfst. nw. rad i oact ivitei t.
Radio-actinium, eerste trap van ontieding
van actinium; de voigende trappen zijn:
actinium X., actinium-emanatie, actinium
A, B, C en D.
RadiOben, radiObien (13i,oc, leven), onder
invioed van radium in bouillon ontstane
korreling, welke Bu rke voor levende
wezens houdt, ontstaan door generatio
spontanea.
Radio-Blei (D. B I e i, lood). = Radium D.
Radio-carpaal gewricht, het gewricht tussen
het spaakbeen en de handwortel (zie Carpus).
Radio-dermatitis, huidontsteking, veroorzaakt door radium- of Röntgen-stralen; zie
ROntgendermatitis.

Radix

Radio-diagnosis, diagnose door middel van
X-stralen.
Radio-elementen, = radio-actieve elementen.
Radiogeen, een der stoffen, bereid uit emanatie-bevattend diatomeeenslijk. R.-m odd e r, modder, die radium bevat.
Radiographic (ypcccA, schrift), het photographisch opnemen van voorwerpen door
middel van Röntgen-stralen; het verkregen
beeld heet Radiogram.
Radioiogie, de kennis van de X- en radiumstralen; de beoefenaar dier kennis heet
Radioloog.
Radiometer, instrument ter dosering van
Röntgen-stralen.
Radioneuritis, radiculaire neuritis.
Radioprixis, toepassing van X- en radiumstralen, enz.
Radioscopie (axon , bezien), onderzoek met
Rontgen-stralen, zonder dat een X-photo
gemaakt wordt; alleen door het beeld op
een scherm te bezien.
Radiosensibiliteit (s e n s i b i I i t as, gevoeligheid), gevoeligheid voor X-stralen (K ienb o c k).
Radiostol, Acterol, Praeformin, handeisnamen voor oplossingen van geactiveerd Ergosterol (vitamine D, beter vitasterol D.).
Radiotelitirium, = radium F. = polonium.
Radiotherapie Repancla, behandeling), toepassing van stralen, voornl. X-stralen en
radiumstralen, voor behandeling van ziekten; niet te verwarren met radium-therapie
(zie aid.).
RadiothOrium, derde ontledingstrap van
thorium (mesothorium I en II, radiothorium, thorium X, thorium-emanatie, thorium A—D).
RadiotOxisch (vgl. Toxisch), door vergiftiging,
door X-stralen veroorzaakt; vgl. Ale u ki e.
Radium, element, dat cx-, (3- en y-stralen
uitzendt, benevens R.-e manatie (e m anat i o, uitstraling,) een gasvormig product
van de zelfontleding van radium, dat zeif
weder radio-actief is, nl. cc-stralen uitzendt.
Syn. Radon. R. drainage (vgl. Drainage),
het inbrengen, door een operatiewond, van
een draineerbuis, voorzien van radiumbuisjes, in het kleine bekken, ter behandeling
van kanker van het coilum uteri (Dad Is).
R.-p rae p a raa t, zeer kleine hoeveelheid
radiumzout, in een omhulsel van gias,
caoutchouc of lood. R.-therapie (vgl.
Radiotherapie), behandeling met radium of
met radium-emanatie; zie Emanatie, Emanatorium.
Radius (Lat., de straal, spaak van een wiei),
het spaakbeen.
Radix (Lat.), wortel (in de ontleedkunde).
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R. anterior en posterior nervOrum
s pi ri I i u m, voorste en achterste wortels
van elke ruggemergszenuw. R. arcus
vertebrae s. collum arcus, de wortel
van de wervelboog aan weerszijden. R.
asandens nervi trigérnini, opstijgende wortel van de n. trigeminus. R.
clitOridis, = crus clitoridis (zie ald.). R.
cochlearis nervi acUstici, achterste
wortel van de gehoorzenuw. R. dentis,
tandwortel. R. descendens nervi
trigémin i, afdalende (trophische) wortel
van de n. trigeminus. R. late ral is en
medians tractus Optici, zijdelingse en
middenwaartse wortel van de tractus opticus.
R. linguae, wortel van de tong. R. m es e ncephilica (Meynert), deel van de trigeminuswortel, die uit het dak der middenhersenen ontspringt. R. m es enter i, wortel
van het darmscheil, waar dit in het wandbuikvlies overgaat. R. n as i, neuswortel.
R. nervi faciilis ascendens en descenden s, opstijgende en neerdalende wortel van de aangezichtszenuw. R. pen is, =
crura penis, de wortel van het mannelijk
lid. R. p i I i, haarwortel. R. paramolar is,
zie Paramolaris. R. p u l m 6n is, wortel van
de long; de bundel vaten en bronchi, die de
long binnenkomen; vgl. Hilus pulmonis.
R. anguis, nagelwortel; syn. margo occultus unguis = verborgen rand van de nagel.
Radon = radium-emanatie (zie Radium).
Raffinise, enzym, dat raffinose ontleedt.
Ragpickersdisease (Eng.), voddenrapersziekte. Anthrax van long en pleura met algemene verschijnselen van infectie, door besmetting met bacillus anthracis.
Raie meningitique (Fr., raie, streep), de
rode, lang zichtbaar blijvende streep, die,
vooral bij meningitis, op de huid ontstaat,
als men met de nagel erover heen strijkt
(T r ousseau); vgl. Autographismus, Urticaria facticia, Dermographie.
Raillietina, een zeldzame soort lintworm.
R. demerariensis in Guyana, R. madagascariensis, op Madagascar, R. q u ite n s i s in Ecuador. De laatste waarschijnlijk gelijk aan de eerste.
Railway brain (Eng., „spoorweghersenen"),
de door de schrik veroorzaakte geestesstoornissen na een spoorwegongeluk. R.
spine (Eng., spine, ruggegraat), rugget: mergverschijnselen ten gevolge van een
spoorwegongeluk.
Rainbow-worm, (regenboogworm), = herpes
iris (zie aid.).
Rile (Fr.), reutelgeluid; syn. rhonchus. R.
p u lsati le (Fr., kloppend), hart-longgeruis.
Ramex (Lat.), 1. breuk; 2. varicocele.

RImus

Ramificatio (ram us, tak; facio, maken),
vertakking.
Rimulus (Lat.), takje, van eenlzenuw of
bloedvat.
Minus (meerv. rami), tak, van een zenuw,
bloedvat of luchtpijp. R. a c ó st i cus, =
R. petrosus superficalis art. meningeae mediae; de oppervlakkige rotsbeentak der
art. mening. med. R. ad sanden s, opstijgende tak (van verschillende zenuwen
of bloedvaten). R. an asto mOt i cus, (vgl.
Anastomosis), verbindingstak tussen zenuwen en zenuwknopen. Ram i bronch i ales
vertakkingen der hoofdluchtpijpen. Rami
collate riles, zijdelingse takken (van
verschillende zenuwen). Rami co mmun ica n t e 5, verbindingstakken tussen de ruggemergszenuwen en de sympathische zenuwknopen, of ook tussen andere zenuwen.
Rami cutin e i, huidtakken (van verschillende zenuwen). Rami den ta I es, voor de
tanden bestemde takken van zenuwen en
slagaderen. Rami des ce ndènt es, afdalende takken van verschillende zenuwen
en slagaderen; hieronder in 't bijzonder
R.descendens nervi hypoglOssi, syn.
(nervus) descendens noni, d.i. van de 9de
hersenzenuw, naar de vroegere telling der
hersenzenuwparen. R. e parte riál is
(b r o n c h i) (inf., boven), de luchtpijptak
die over de rechter tak der longslagader
heengaat (vgl. ramus hyparterialis, onder
die tak). Rami epiplOici (vgl. Epiploon),
net-takken van de art. gastro-epiploica.
R. g ist ri ci, maagtakken (van de art.
gastro-epiploica, van de n. vagus). R. intérnus nervi laringei superiOris, binnenste tak van de bovenste zenuwen van
het strottenhoofd; van het slijmvlies der
stembanden tot het foramen coecum (zie
ald.). R. lumbilis (adscendens) arteriae i I e o-co e ci I is, bovenste, naar boven
gaande tak van de r. internus van de art.
iliaca. Rami mammari i, takken voor de
borstklieren (van de zenuwen en slagaderen). Rami musculares, voor de
spieren bestemde takken. R. o btu r atOriusa rt. epig ist r i cae inferiOris,verbindingstakje van de art. epigastrica inferior
en de art. obturatoria. Ram i orb ital es,
voor de oogkuil bestemde slagadertakken.
Rami palpeb riles, voor de oogleden
bestemde slagadertakken. Ram i pan creat i c i, voor de alvleesklier bestemde slagadertakken. Rami parietiles (paries, gen.
pa r i et is, wand), wandtakken van verschillende slagaderen. Ra mi pa rotid e i,
voor de oorspeekselklier bestemde takken
Rami perforantes (perforo, door
boron), doorborende takken van slag
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aderen, die een of andere scheidingswand
doorboren. Ram i profti n d i, diep liggende takken. Rami spinal es, voor de
ruggegraat bestemde slagadertakken. Rami
supe rf iciales, oppervlakkig liggende takken. Rami vestibulares, voor het
vestibulum van het labyrint bestemde
zenuw- en slagadertakken. Rami visce r a..
les (v is ce r a, ingewanden), ingewandstakken.
Rana esculenta (Lat.), eetbare kikker.
Randkeratitis, ontsteking van de rand van
het hoornvlies.
Randsinus, = sinus circularis der placenta
(Mechel).
Randsymptoom, zie Homonoom.
RankenneurOma (D.), = neuroma plexiforme, zie ald.
Rinula (Lat., kikkertje), kikvorsgezwel, slijmcyste onder de tong, voor het tongriempje;
aangeboren of door verwijding van een
verstopt speekselkanaal. R. p a n c r e at i c a,
verwijding van de uitlozingsbuis der buikspeekselklier ten gevolge van verstopping
daarvan.
Rape (Fr., rasp.) Bruit de rape (Laennec), raspgeluid, ruw hartgeruis.
Rapport (Fr. betrekking tot lets), geestelijke
verbinding, die bij de hypnose ontstaat
tussen medium en hypnotiseur, zodat de
eerste alleen reageert op vragen, gedachten
en bevelen van de laatste.
Riptus (Lat., ruk; van rapi o, wegsleuren),
plotseling ontstaande zielsstoornis. R. m elancholicu s, plotselinge aanval van angst
en wanhoop bij lijders aan melancholie;
vaak oorzaak van moord en zelfmoord.
Rarefacteur (Fr., verdunner; zie Rareficatio),
toestelletje om de lucht in de uitwendige
gehoorgang beurtelings te verdunnen en
te verdichten, om het trommelvlies beweeglijker te maken.
Rarefictio, rareficatio (r a r u s, zeldzaam,
ver uit elkander staande; faci o, maken),
verdunning, schrompeling van een orgaan
of weefsel, of van de vormbestanddelen
daarvan; meestal van beenweefsel gebruikt;
vg 1. ostitis rareficans, beenontsteking
met vorming van holten.
Rash (Eng.), roodheid van de huid of algemene
rode uitslag, vooral voor het uitbreken van
de pokken.
Rasorismus, de leer van Giovanni Rasori
(Ital. arts 1766-1837), dat voor de gezondheld evenwicht nodig is tussen twee tegengestelde krachten, stimulus en co ntr as timulu s; bij stoornis van dit evenwicht ontstaat ziekte, die door toediening
van als stimulans en contrastimulans werkende middelen wordt genezen.

Reagine

RaspatOrium (Lat.), schaafijzer, instrument
om het beenvlies los te maken en of te
schaven.
Rasterkeratitis, zeldzame vorm van hoornvliesontsteking waarbij zich een net van
uiterst fijne strepen vormt onder het
epithelium.
Ratbite fever (Eng.). Zie Rattebeetziekte.
Rationeel (rat i o, rede), op wetenschappelijke gronden of feiten berustend; bijv.
rationele therapie.
Rattebeetziekte, een slepende infectie-ziekte
door Spirillum minus, wordt in Japan Sodokoe genaamd, of door streptobacillus monilifOrmis, beide overgebracht door de beet
van een rat. Eng., Ratbite fever.
Rattle (Eng.), = rile (zie ald.).
Raucedo s. raticitas (Lat.), heesheid. R.
syphiliti ca, chronische heesheid bij laryngitis syphilitica.
Rauschbrand (D. ruisvuur), besmettelijke
ziekte bij dieren, vooral runderen, waarbij
de met gas gevulde en tot versterf overgaande aangedane plekken bij druk een
knetterend gevoel geven; Eng. black leg.
Reactie (re, opnieuw, weder; ag o, werken),
de terugwerking die op een werking (verrichting, prikkel) volgt. In de scheikunde,
iedere waarneembare verandering na samenvoeging van verschillende stoffen (zie
Reagens). React i et ijd, de tijd, die verloopt tussen prikkel en reactie.
Een u itg este Id e R. geeft blijk van herinneringsvermogen. Wanneer b.v. een poos
tang voedsel is verborgen op dezelfde plaats,
kunnen alleen de mens, hoge mensapen en
insecten dit enige dagen onthouden en daar
op reageren.
Reactief, zich voordoende als reactie; bijv.
reactieve krankzinnigheid is krankzinnigheld die het gevolg is van overweldigende
of plotselinge aandoeningen, bijv. het
uitbreken van een oorlog.
Reactiveren, opnieuw actief maken; bijv.
een serum zonder complement (geInactiveerd serum) door vers serum, dat complement bevat, eraan toe te voegen.
Reldfictio, herhaalde bevestiging van een
zwerfnier.
Reageerpapier, papier, gedrenkt met een
reagens.
Reagens, meerv. r e a g e n t i a, scheikundig
lichaam, dat dient om een bepaalde scheikundige reactie teweeg te brengen in geval
een ander scheikundig lichaam aanwezig is,
en dit daardoor aan te tonen („reageren”
op een stof).
Reagine (C it ro n), naam voor de antilichamen bij de reactie van Wasserman n.
Ook een bestanddeel van het serum, waar-
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mee het allergeen zich verbindt en allergie
ontketent. Vgl. Antireagine.
ReaktionskOrper, de stoffen, die in het
lichaam ontstaan door parenterale toediening van eiwit; te zamen met „complement" en „anaphylactogeen" doen zij
„anaphylotoxine" ontstaan (zie ald.).
Rec. (op recepten), = recente r, pas geleden, vers.
Recent (re ce n s), pas geleden gebeurd,
Jong, nieuw (bijv. van geschriften).
Recept (r eceptu m, algemeen aangenomen,
gebruikeiijk, misschien in verband staande
met recipe, neem); geneeskundig voorschrift.
Recepticulum (van recipio, opnemen),
alles, waarin iets wordt opgevangen; vat,
zak. R. c h y l i, = cisterna chyli (zie aid.).
R. pendunculOrum, de hoek van de brug
der kleine hersenen, waarin de pedunculi
worden opgenomen; syn. recessus acustico-cerebellaris, angulus pontis. R. s 6 m in is, zakje bij sommige vrouwelijke (vooral
gelede) dieren, waarin het mannelijk zaad
wordt opgevangen.
Receptieve stoffen (Langley), die bestanddelen der cellen, die reageren op de werking
van scheikundige en zenuwprikkeis en op
haar beurt invloed hebben op de stofwisseling der cellen.
Receptoren, 1. in de aigemene pathologic
(E h r I i c h), bepaalde groepen van molecuien van het levende protopiasma, die de
voedingsstoffen, vergiften, enz. aan zich
binden en de oorzaak zijn van de vatbaarheid (receptibiliteit) van het organisme
voor een bepaaid vergif; vgl. Haptinen,
Haptophore groep. Receptoren van de eerste
orde bezitten 66n specifieke haptophore
groep, die zich alleen met de haptophore
groep van een toxine verbindt; hiertoe
behoren de antitoxinen. Receptoren van
de tweede orde (o.a. voor de eiwitmoleculen van het voedsel) bezitten een haptophore groep om die moleculen vast te houden
en een tweede specifieke (zymophore)
groep, die maakt dat de molecule wordt
ontleedt door het ferment; hiertoe behoren
de aggiutininen en de praecipitinen. De
receptoren van de derde orde (voor lysinen)
bevatten een haptophore groep voor de
ontledingsproducten der bacterien, rode
bloedlichaampjes, enz. en een tweede groep,
die tot zich trekt de co nn plemente n,
welke zich in het bloed bevinden en de
rol vervullen van de zymophore groepen
in de receptoren van de tweede orde;
zij heten daarom am boce pto re n (am bo,
beiden; capio, grijpen), en die van de
eerste en tweede orde uniceptore n;

Recessus

vgl. Chemoceptoren ; 2. in de zintuigs- en
zenuwphysiologie, = zintuigjes; de eindorganen der zintuigzenuwen, onderscheiden
in photo-, chemo-, tango-, soni-, bara,
noci-, thermo- of calori-, frigoriceptoren, of
-receptoren, de eindorganen voor Licht,
scheikundige prikkels, aanraking, geluid, gewicht, pijn, warmte, koude. Syn. ProprioceptOren.
Receptorisch (D., van recipi o, ontvangen),
in ontvangst nemend; receptore zenuwvezelen ; gevoels- en zintuigzenuwvezelen;
syn. centripetaal.
Receptuur, de kennis of de arbeid van het
recepten gereed maken.
Recessief (r e c e d o, achteruitgaan, waarnaast
re c es s us, achteruitgang), op de achtergrond gerakend; van kenmerken, die bij
de overerving niet of in geringere mate
verschijnen dan de dominant e, overheersende kenmerken (M ende I).
Recessus (Lat.), terugwijking, uitpuiling,
inzinking, verborgen plaats. R. aceti bu II,
=--- fossa acetabull, de groeve in het actebulum (zie aid.). R. ac6stico-cerebelliris, hock tussen de kleine hersenen en de
pons Varoli. R. cochlearis, slakkenhuisbocht, tussen de benen der crista vestibuli
van het benige labyrint. R. cy m b HO r m is
(x6 ii.p71 , beker), in de zijwand van de aquaeductus cerebri. R. duodenojejunalis,
uitpuiling van het buikvlies bij de flexura
van die naam. R. el lipticus s. ovilis,
eironde groeve van het vestibulum van het
benige labyrint. R. e pity m pani cus, uitpuiling in de trommelholte boven het
trommelvlies. R. fo I I 1 cu lires, de kuiitjes
der tongfollikels. R. g lossoepig lOtticus, „pillengroeve" tussen tong en strotklepje. R. h y poty m pa nicus (6=6, onder),
„kelder" der trommelholte, beneden het
trommelvlies. R. fleo-coecilis ant. (s.
sup), inf. (s. ileo-appendicularis),
uitpuilingen van het buikvlies boven en
onder de uitmonding van de kronkel in de
karteldarm. R. infu n d Mull, uitpuiling
van de 3e hersenkamer, de punt van het
infundibulum (zie aid.). R. lie nails (lien,
milt), voortzetting der bursa omentalis,
achter het lig. gastrolienale. R. m e mbrfinae tympani ant., post., en sup.,
voorste, achterste, bovenste zakjes van het
trommelvlies. R. Opticus s. chiasmatic u s, boven het chiasma (zie aid.) liggende
spleet, samenhangend met de 2e hersenkamer. R. p h a rn g e us, = groeve van
Rosenmalle r, zie Aanhangsel. R. pineal i s, holte voor in de glandula pinealis,
samenhangend met de 3e hersenkamer.
R. pirifórmis (Lat., peervormig), inzinking
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aan weerszijden van het strottenhoofd tussen
de plica ary-epiglottica (zie Plica) en het
schildkraakbeen. Syn. Sinus piriformis. R.
sp hie ri cus (acpacipa, bol), ronde groeve
van het vestibulum van het benige labyrint.
R. subcoecalis s. retrocoecalis
Tre itz, tussen het colon ascendens en
de buikwand. R. subcru ri I is, een soort
recesses van de kniegewrichtskapsel. R.
triangularis (Lat., driehoekig), klein
bochtje in de 3e hersenkamer. R. v e n Os u s
(Broesike), = R. duodenojejunalis. R.
vent ric uli qua rti, = rec. lateralis fossae
rhomboideae, zijwaartse uitpuiling van de
4e hersenkamer.
Rechtsdistanz (D.), afstand naar rechts; de
afstand tussen het meest naar rechts liggende punt van de hartschaduw bij orthodiagraphie (zie ald.) en de middellijn (M or i tz).
Rechtsverschuiving, zie Verschuiving naar
rechts.
Rechute (Fr.), weder-instorting van de zieke,
nieuwe verheffing van de ziekte tijdens het
herstel (vgl. Recidief). Fiêv re a rechutes
(Fr.), = typhus recurrens.
Recidief (re c i d i v u s, terugkomend), nieuwe
aanval ener reeds doorstane en genezen
ziekte (vgl. Rechute, Recrudescentie, Relaps).
Recipe (Lat., neem!), het gebruikelijke opschrift van een geneeskundig recept; meestal afgekort (Rp). geschreven; dit Rp. zou
echter niet recipe betekenen, maar uit het
astronomisch teken van Jupiter (2k) zijn
ontstaan, en bij de Romeinen en de alchemistische artsen de betekenis hebben gehad van een aanroeping van Jupiter. Volgens
sommigen van de Egyptische god Ra. Intussen hebben wij reeds in de 14e-eeuwse
Hebr. handschriften recepten ontmoet, die
met het Hebr. woord qach (neem) beginnen, terwijl het teken 2I in Lat. handschriften een verkorting is van een woord of
een eindlettergreep, die met r beginnen
(bijv. van de uitgang r u m), dus mogelijk
ook van recipe.
Reciprociteit (r e c i p r o c i t a s, wederkerigheid) (optische wet der —), de weg, die
door stralen wordt afgelegd, welke van
uit een punt A een zeker optisch stelsel
doorlopen en een punt B bereiken, is,
In omgekeerde richting, dezelfde, als welke
door stralen van uit B dat stelsel zouden
doorlopen.
Reclinatie-gipsbed (Loren z), gipsbed, waarin de lijder aan kyphose (zie aid.) achterover ligt in zodanige hooding, dat de verkromming, voor zover mogelijk is, wordt
opgeheven.

Rectoplastiek

Reclinatio (Lat.), achterwaartsbeweging. R.
catarictae, het door middel van een
staarnaald achteroverdrukken van een troebele lens; vgl. Depressio.
Reconvaiescentie (c o n v a I e s c o, gezond
worden), het herstellingstijdperk ener ziekte.
RecOrdspuit (re co rdo r, zich to binnen
brengen, herinneren; het Eng. record,
duidt aan, hetgeen meer dan andere soortgelijke dingen „on record", in de herinnering blijft; dus het beste, voortreffelijkste),
reclamebenaming voor een spuit voor
onderhuidse inspuitingen, waarvan de cylindervormige glazen zuiger juist in het spuitje
past.
Recrementiele secretie (recerno, in omgekeerde richting afscheiden) (Berzelius),
afscheiding van stollen, die opnieuw worden
opgenomen (inwendige afscheiding; vgl.
Endocrine klieren), in tegenstelling met
excrementieel (e x c e r n o, afscheiden).
Recrudescentie (r e c r u d e s c o), weder rauw
worden): nieuwe verergering ener ziekte,
nadat de beterschap al begonnen was;
syn. recidief.
Recruitment (Eng., versterking), toeneming
tot het maximum van de gevolgen van een
prikkel, als deze aanhoudend werkt.
Rectaal (vgl. Rectum), tot de endeldarm
behorend (bijv. rectale voeding, rectaal
onderzoek); vgl. Pararectaal. R e cta le
reflex, = anale reflex. Rectale instilI at i e, druppel-lavement.
Rectavistglazen (re ct us, recht, juist; vis us
gezicht), handelsnaam voor brilleglazen,
die een zeer nauwkeurig beeld vormen.
Recti, musculi recti (abdominis, capitis,
femoris, oculi).
Rectitis, ontsteking van de endeldarm; vgl.
Proctitis. R. vermiculiris (vermicula,
wormpje), R. ten gevolge van ingewandswormen.
Rectocele (x47), breuk), uitzakking van de
endeldarm.
RectocOccygopexie (x6xxIA, gen. x6xxoyoc,
staartbeen; 71-7 cq, aanhechting), operatieve
vasthechting van de achterzijde van de
endeldarm aan de voorzijde van het staartbeen.
Rectogenitaal syndroom, ulceratief proces
aan de endeldarm en de vulva, met elephantasis en fistelvorming; veelal bij puellae
publicae; gevolg van lymphogranuloma
inguinale en andere infecties.
Rectoperineorrhapie (Pcapl;, naad), hechting
van het ter weerszijden van de aarsopening
doorsneden perinaeum, ter genezing van
uitzakking van de endeldarm.
Rectoplastiek (nAoccrnxil, vormkunst), food-
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rechte insnijding van de achterwand van de
endeldarm, gevolgd door aaneenhechting van
de randen dier insnijding in dwarse richting,
om vernauwingen op te heffen.
Rectorominoscople, onderzoek met het
speculum (zie aid.) van de endeldarm en het
S. Romanum.
Rectotomie, = proctotomie.
Rectum, (sc. intestinum), endeldarm.
Recto-vaginilis, op de endeldarm en de
schede betrekking hebbend.
Rectus-schede, de schede der musculi recti
abdominis, gevormd door de beide bladen
van het peesblad der buikspieren.
Rectirrens (Lat., teruglopend, terugkomend).
1. (sc. febris), = typhus recurrens; Afrikaanse recurrens = tekenkoorts; 2. zie
Arteria, Nervus. R.-s pirillen of R.s p i roc h a et e n, de verwekkers der febris
recurrens (0 bermeie r, 1868).
Recurrerend, terugkomend.
Recurrerende sensibiliteit (r e c u r r o,
teruglopen), pijngevoel bij prikkeling van de
voorste, motorische wortels van het
ruggemerg, veroorzaakt doordat enkele gevoelsvezelen uit de achterste wortels overr gaan naar de voorste.
Recurvitus, achterover gebogen; vgl. Genu
recurvatum.
Redia, het tweede larvestadium van sommige
trematoden.
Redoxprocessen, reductie-oxydatieprocessen.
Redressement (Fr.), het op zijn plaats brengen
van een deel, dat van zijn normale ligging
is afgeweken; vgl. Repositie, Coaptatie,
Reductie, Taxis. R. force, geweiddadige
redressie, door grote krachtsaanwending,
in tegenstelling van modellerende
redressie, door Iangzamerhand het lichaamsdeel nader te brengen tot de normale stand.
Redresseur (R. Coli n), instrument om
vreemde lichamen uit de urineblaas te verwijderen.
Reduceren, terugbrengen (zie Reductie), ook
tot een meer eenvoudige samenstelling,
bijv. het gereduceerde oog van List i n g, een schematisch oog (ter vereenvoudiging van ophthalmologische constructies
en berekeningen), dat slechts uit een brekend
\flak bestaat, begrensd door Iucht en water;
het bezit dus slechts 1 brekingsindex, 1
hoofdpunt, 1 knooppunt, en 2 brandpunten.
Reductie-deling (Weis m an n), de ceideling
bij het rijpen van de ei- en zaadcellen,
waardoor het aantal hunner chromosomen
wordt teruggebracht (gereduceerd) tot de
helft van hun aantal in de overige lichaamscellen. R.-phase, die phase der caryokinetische deling, waarin de reductie der
chromosomen plaats heeft.
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Reduction (Fr., het terugbrengen). R. e n
masse, = reposition en masse (zie ald.).
Reducton, een sterk reducerende stof, oxymethyleenglycolaldehyde.
Reduplicitio, verdubbeling.
Redux (terugleidend), zie Crepitatio.
Re-educatie (e d u c o, opvoeden ; wederopvoeding), stelselmatige oefening van het
Iichaam ter overwinning van een verkregen
gebrekkigheid.
Revel (van res, gen. re I, zaak), zakelijk,
werkeiijk (van een optisch beeld).
Re-evolutie (e voluti o, ontwikkeling), hernieuwde ontwikkeling van het spraakvermogen na een aanval van epilepsie, nadat
eerst woord-doofheid heeft bestaan, daarna
de woorden wel worden vernomen, doch
niet begrepen en het verschijnsel van
echolalie (zie aid.) zich vertoont, en eindelijk de woorden, zonder dat zij worden begrepen, worden nagesproken (H ughlings
Jackson).
Reference (Eng., verwijzing), het verloop
ener scheikundige reactie met bekende
hoeveelheden ter vergelijking met een
andere met onbekende hoeveelheden.
Referred pain (Eng.) viscerale pijn uitstralend
naar bepaalde delen van de huid.
Reflectie (r eflect o, terugbuigen, teru g
-zend),htwerkasnvhetlicof
het geluid.

Reflector, 1. het zenuwcentrum, dat zetel
van een reflex is; 2. ook een spiegel, oogspiegel enz. die opgevangen licht terugwerpt naar het te onderzoeken lichaamsdeel.
Reflectorisch (D., betrekking hebbende op
reflex; zie aid.). Reflectorische Pupillenstarre (D.), onbeweegiijkheid van de
pupil bij inwerking van de licht- (niet van
de convergentie-) prikkel, bij tabes dorsalis.
Reflex, overbrenging van een prikkel van
centripetale zenuwen, bijv. zintuigzenuwen,
door de zenuwcentra heen, naar centrifugale zenuwen (beweeg-, vasomotorische-,
afscheidingszenuwen). R.-a m a u rose (zie
aid.), biindheid, waargenomen na prikkeling van tandzenuwen (?). R.-a p h as i e, =
aphthongie (zie aid.). R.-b eweg in g, beweging, die het gevoig is van een reflex;
evenzo R.-afscheidingen. R.-boog, de weg,
die door een reflex wordt gevolgd, tangs
de centripetale zenuw, het R.-centrum
en de centrifugaie zenuw. R.-co I I at eralen (K o I I i k e r), zijtakjes van de achterste
worteivezels, die in de richting van de voorste hoorncellen trekken en daardoor gevoeisprikkeis overbrengen naar de beweegzenuwen; vgl. Collateraai. R.-e pilepsi e,
zie Epilepsie. R.-h allu ci n at i e (Ka h I-
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b a u m), zinsbedrog, daardoor ontstaan, dat
een waarneming, langs een bepaald zintuig,
tevens een ander zintuiggebied in werking
brengt; het gevoel van een stoot te krijgen
als iemand ziet, dat een stoot tegen hem
alleen g e richt wordt; onaangename gevoelsgewaarwordingen bij het zien van bloed.
R.-m u l t i p l i cat o r, toestel om de pees-,
vooral de kniereflexen op te tekenen
(Somme r). R.-paralyse, verlamming, die
(volgens verouderde begrippen) ontstaat
door een prikkel, die de ingewanden, de
urineorganen, enz. treft, doch in werkelijkheid het gevolg is van neuritis en andere
aandoeningen. R.-remmin g, wat de afloop
van de reflex tegenhoudt. Ref{ exe co ntralaterale (Brudzinsky), sterke passieve buiging van een been bij meningitis
doet buiging ook van het andere been
ontstaan. R.-t onus de tonus (zie aid.) der
skeletspieren, die volgens B r o n d g e e s t
(zie Aanhangsel) berust op een voortdurende
prikkeling der gevoelszenuwen. R. v a n
H. E. H e r i n g, druk op de bifurcatie van de
carotis (bij de bovenrand van het schildkraakbeen) of daarboven veroorzaakt vertraging van de hartswerking; druk daaronder
versnelling. Verkreg e n R. b.v. speekseiafscheiding bij de hond na een signaal, dat
aan de voeding voorafgaat, ook wanneer er
geen voeding op volgt (Paw low); kan ook
ontstaan buiten de hersenschors om. Syn.
Voorwaardelijke R.
Reflex bladder (Eng.), benaming voor de
toestand, die bij „spinal cord bladder" (zie
ald.) soms ontstaat, dat ni. de gevuide blaas
zich om de paar dagen reflectorisch, on willekeurig ledigt.
Reflexograaf (ypcicpco, schrijven), toestel om
de peesreflexen op te tekenen (Bec hterew).
Reflux (Lat., refkixus, terugvloeiing), het
terugvloeien van urine in de ureter.
Refracta dosis, zie Dosis refracta.
Refractair (refractarius, weerstand biedend), ongevoelig, tot tegenstand in staat
(van diersoorten, die ongevoelig zijn voor
de werking van sommige bacterien). Ref ra ct ai re phase (zie Phase), de tijdelijke
onprikkeibaarheid van het hart, terstond
na het begin ener samentrekking, of van
een zenuwcentrum of spier, onmiddellijk
na een eerste sterke prikkel.
Refractie (r e fr a ct i o, breking), 1. lichtbreking van het oog; toestand van het
oog, wat betreft zijn brekende kracht; 2. in
de chirurgie (re, hier: opnieuw; fractio,
breuk), het opnieuw breken van een in
verkeerde vorm genezen been na een breuk.
R. an p malie, afwijkin9 van de normale
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breking van het oog, bijziendheid, enz.
R.-o phthalm os c6 o p, oogspiegel met
draaibare schijven, die verschillend brekende lenzen bevatten en waarmede men
de refractie kan bepalen.
Refractometer, toestel om het lichtbrekend
vermogen van vloeistoffen te meten of om
het verste punt van het oog te bepalen.
Refractureren (f r a ct u r a, breuk), het opnieuw breken van een slecht genezen beenbreuk; vgl. Osteoclasie.
Refrigerintia (nl. remedia), afkoelende middeien, dorstmiddelen.
Refrigeritie (refrigeratio, van frigus,
gen. frigoris, koude), het koude- vatten.
R.-v erlammin g, verlamming bij neuritis
en rheumatismus, die door koudevatten
wordt veroorzaakt.
Regeneritio (Lat.), hernieuwing van het
ontstaan, herstel, genezing; vgl. lntentio,
Reorganisatio, Restitutio; zie Regeneriervorrichtung.
Regeneritorgas, mengsel van kooloxyde,
koolzuur en stikstof, gebruikt om ratten
op schepen te verdelgen.
Regeneriervorrichtung (D.), regeneratie-inrichting, toestel waardoor een hard geworden ROntgenbuis, door vermeerdering van
het gasgehaite, weer zachter kan worden
gemaakt.
Regenstrassen (R e i c h m a n n) (D.), lange
fijne lijnen op de Riintgenfoto van de hilus
pulmonum naar het middenrif, bij silicose en
bij cirrhotische processen in de longen.
Regimen (Lat., leiding, regering), ziekendieet. R. sale rn itin u m, geneeskundig
leergedicht van de school van Salerno.
Regio (Lat., streek; meerv. regiones), lichaamsstreek. R. epigastrica s. epigastriu m (ini, boven; yowl*, bulk), middengedeelte van de bovenbuik, tussen de
navel en het borstbeen. Reg i 6 n e s h y pochondr ia c a e, de flanken, tussen de
ribbenkraakbeenderen en de' darmbeenskam. R. hypog as trica (un6, beneden)
s. hypogastrium, onderbuikstreek, beneden de lijn, die de voorste bovenste
darmbeensdorens verbindt. Reg i 6 n es i ng uinale s, liesstreken. RegiOnes lu mba I e s, lendenstreken, terzijde van de R.
mesogistrica (viaog, midden) s. M esogastriu m, middenbuikstreek, tussen' epien hypogastrium. R. o I factO ri a (o leo,
rieken ; fa c i o, doen, veroorzaken), reukstreek, het gedeelte van de neusholte, waarin
zich de neuszenuw uitspreidt. R. su bth al am i c a, onder de thalamus opticus.
Regionair, tot een bepaalde streek behorend. Regionaire anaesthesie, vgl.
Locale anaesthesie, Regionaire kli g re n,
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de Iymphklieren, welke de Iymphvaten uit
bepaalde gedeelten van het Iichaam in zich
opnemen. Regionaire metastasen, metastasen (zie aid.) in regionaire kiieren.
Registreertoestel (Fr., registre, Iijst, van
Lat. r e g o, rangschikken), toestel, waarop
een beweging — verschil van druk, samentrekking van spieren, enz. — wordt opgetekend.
Regressie (in de oorheeikunde), de toestand,
dat men des te minder doofheid vindt,
naarmate men onderzoekt met sterkere geWiden.
Regressief (reg red io r, achteruit gaan),
achteruit gaand. R eg ress i eve m et amorph ose, 1. ontleding (door oxydatie
en splitsing) van zeer samengestelde bestanddelen van het lichaam of het voedsel
tot meer eenvoudige verbindingen (vgl.
Metamorphose); 2. verandering van een
weefsel in een van mindere waarde. R egressieve toestanden, atrophie, degeneratie, necrose.
Reguliris, voigens de regel, regelmatig.
Regulatie-ei (in de embryologic) een ei,
waarin uit elk blastomeer een volledig
embryo kan ontstaan, zodat de structuur van
het embryo nog niet is vastgelegd tot een
mozaiek. Vgl. Mozaiek-ei.
Regurgitatie (re, terug; gurges, kolk,
keel), 1. het oprispen van slijm of voedsel
terstond na het doorslikken; 2. het terugstromen van ingesiikte vioeistoffen door de
neus bij verlamming van het gehemelte;
3. het terugstromen van bloed door de ostia
van het hart bij insufficientie der kleppen.
Reimplantitio (i m plant o, inplanten) dentium, het opnieuw in de tandkas zetten
van een uitgetrokken tand.
Reinduratie, nieuwe verharding; zie Chancre
redux; vgl. Induratie.
ReTnfectie, nieuwe besmetting. R On fè c t i o
syph II It i ca, nieuwe besmetting met syphilis bij iemand, die reeds daaraan heeft
geleden.
Reinkalorie (D.), zuivere, netto-calorie; de
verbrandingswarmte van dat gedeelte van
een voedingsstof, dat in het lichaam wordt
verbruikt (ongeveer 92 perc. der „Rohkalorie"; zie aid.).
Reinkultur (D.), zuivere kweek ; een kweek,
waarin zich alleen een soort van microorganismen bevindt.
Reinversie (i n ve r to, omkeren, omstulpen),
het zich terug omstulpen van een in- of
omgestulpt orgaan, bijv. de baarmoeder.
ReTt. (op recepten), = r eit e r et u r, worde
herhaald, opnieuw bereid.
Reitbahnbewegung (D.), manegebeweging ;
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het in een kring rondlopen als het verlengde merg aan een zijde gekwetst is.
Reiterchen (D., ruitertjes), troebelingen aan
de omtrek der lens, die „als ruitertjes" op
haar rand zitten.
Reithosenanaesthesie (D.), gevoelloosheid in
het gebied dat door een rijbroek bekleed
wordt; aarsstreek, bilnaad, balzak en binnenzijde der dijen; bij ziekten der cauda
equina (zie ald.).
Reithosenbein, -- phlegmasia alba dolens,
wegens de witte kleur van de gezwollen dij.
Reitknochen (D., rijbeenderen), vgl. Myositis
ossificans progressiva.
ReizkOrpertherapie (D., R e i z, prikkel). Het
gebruik maken van prikkels (bijv. colloiede
metalen; zie Colloied-therapie), om het
protoplasma te prikkelen tot verweer;
zie Protoplasma-activering.
Reizleitungssystem (D.), stelsel van de prikkelgeleiding van het hart; een smalle
spierstrook (bundel van H is), die zenuwvezels bevat en van de rechter boezem naar
het tussenschot der kamers loopt en zich
daar in de spieren verdeelt. Reizleitung sstO r u n g, stoornis in de prikkelgeleiding.
Reizschwelle (D.), prikkeldrempel; die sterkte (drempelwaarde) van een prikkel, welke
nog juist kan worden waargenomen, of nog
juist tot een gevolg voert.
Reizserum (D.), vloeistof, die wordt afgescheiden als een wondvlakte geprikkeld
wordt; geschiedt dit met een harde sjanker
of een syphilitische papel, dan bevat de
vloeistof spirochaeten.
Reizungsformen (D.), prikkelingsvormen;
grote leucocyten met rondovale kern en
basophiel protoplasma zonder granulaties:
pathologische myeloblasten (zie aid.), die
bij vergiftiging, bloedarmoede en besmettingen in het bloed voorkomen.
Rejectie (r e j i ci o, terugwerpen), het terugvloeien van de inhoud van de maag in de
mond, bij het herkauwen (vgl. Ruminatio)
Relaparotomie, herhaalde laparotomie.
Relips (r e I a p s u s, herhaalde val), = rechute
(zie aid.).
Relapsing fever (Eng.), typhus recurrens.
Relatief (re I at i v u s), betrekkelijk, tot iets
in betrekking staand. Relatieve vergiftigheid (V. Behring), verhouding
tussen de gift van een antisepticum die
voor 1 kg muis of konijn dodelijk is, en
de gift van hetzelfde middel, die in staat is
om in 1 kg bloedwei de groei van miltvuurbacillen te beletten. Relatieve insu fficientie van een hartklep, het onvermogen van de kleppen van een ostium van
het hart om dit te sluiten, ten gevolge van
verwijding van het hart of de bloedvaten,
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en niet ten gevolge van een gebrek aan de
kleppen.
Relaxintia (r e I ax o, losmaken ; nl. remedia),
middelen, die de weefsels, vooral de spieren,
doen verslappen; bijv. de antispasmodica,
emetica, emollientia.
Relaxitio (Lat.), verslapping van weefsels.
R. diap h rag matica, uitpuiling in de
borstkas, van een slap gedeelte van het
middenrif, gevuld met buikorganen, meestal
darmlissen.
Relaxine, een stof, die verantwoordelijk wordt
gesteld voor het tosser worden van symphyse
en ligamenten op het einde van de zwangerschap.
Remedium (Lat., geneesmiddel), R. a dj
vans (Lat., ondersteunend), een middel,
dat de werking van het hoofdbestanddeel
van het recept ondersteunt. R. in c e ps
(Lat., twijfelachtig), middel van twijfelachtige werking. R. card inile (c a r do,
gen. cardi n i s, knoop), het hoofdbestanddeel, de basis van een recept. Re m é d i a
galen ic a, galenische middelen (zie aid.);
tegenstelling van Rem ed ia spag irica
(zie Spagirische kunst), middelen uit het
deifstoffenrijk afkomstig of langs scheikundige weg bereid. R. in ce ps mélius
quam nulium (Ceisus), een twijfelachtig geneesmiddel is beter dan Been.
Remineralisatie, herstel van het gehaite aan
anorganische bestanddelen (Fe, Ca, enz.)
van het menselijk lichaam, na een geleden
verlies daarvan.
Remissio (Lat., verpozing), onvolledige daling
van de koortstemperatuur; vgl. lntermissio,
Febris.
febris remittens (zie aid.).
Remittens,
Ren (Lat.), nier. R. arcuatus (arcus,
boog), con cr6t u s (Lat., samengegroeid)
s. CingulifOrmis (unguia, hoef), hoefijzernier; het samengegroeid zijn van de
twee nieren aan de onderste pool. R.
qsticu s, cystennier; aangeboren misvorming, waarbij het nierweefsel is veranderd
in kieinere en grotere holten, die vioeistof
bevatten (cystische ontaarding); syn. hydrops
renum cysticus; vgl. Sackniere. R. i n f o r m is
(Lat., vormioos), kiompnier. R. móbilis
(Lat., beweegiijk), zwerfnier. R. scut ulit us (s cut u I a, schotel), schoteinier, koekng u I iform s, = R. arcuatus.
nier. R.
Renilis, tot de nier behorend ; zie Arteria,
Vena, Giycosurie.
Reniculi (Lat., niertjes), de afzonderlijke kwabben van de nier bij een ongeboren vrucht,
soms ook na het foetale !even nog zelfstandig.
Renifleurs (Fr., re n i fl e r, opsnuiven), men-
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sen, die door de inademing van urinelucht
geslachtelijk geprikkeld worden.
RenifOrm, niervormig.
Renipunctuur, prik in de nierkapsei.
Rennine (Renn, verwant met gerinnen
(D.), stollen), het melk stremmend enzym
van het maagsap, het pancreassap, dat ook
voorkomt in sommige orgaansappen (testis
bijv.); syn. chymasine. Renn (in) ag een,
voorstaat van rennine.
Renorenale reflex, pijn in 66n nier, veroorzaakt door een stoornis in de andere.
Renottphus, = nephrotyphus (zie aid.).
Renversee (Fr.), het omslaan van een zwachtel,
bij het zwachtelen van een naar boven
dikker wordend lichaamsdeel, zodat de
bovenrand onderrand wordt, ten einde to
zorgen, dat het verband zich aansluit bij
de opperviakte van het lichaamsdeel. Het
door renversees gevormde verband heet
dolabra (zie aid.).
Reorganisitio (Lat., van 6pycevov, werktuig),
genezing door vernieuwing van weefselelementen, die door een ziekteproces waren
verioren gegaan; vgl. Regeneratio.
Reoxyclitie, het weer opnemen van 0.
Rep., verkorting van Re pet at u r (Lat.,
worde herhaaid), aanduiding op recepten,
dat een vroeger voorschrift nogmaais,
moet worden uitgevoerd; syn. iteretur,
reiteretu r.
Reparatiepannus (r e par o, herstellen, vervangen), pannus (zie aid.) die ontstaat,
doordat nieuw gevormde bioedvaten in de
bodem van een hoornviieszweer binnendringen en de stollen tot aanvulling aanbrengen.
Repellentia (repell o, terugdrijven; nl.
remedia), middelen tot onderdrukking van
oppervlakkige ontstekingen.
Repens (Lat.) kruipend, = serpens.
Reperceptie, door Kahlbaum veronderstelde wijze van het ontstaan van haiiucinaties, nl., dat, van een herinneringscei
uit, een prikkei de weg terug neemt naar
de piaats, waar de prikkei oorspronkelijk
tot waarneming kwam; re, weder, pe rce ptio, waarneming.
Repercussie, bij letsel van een periphere
zenuw verhoging der chronaxie (zie aid.)
in hetzeifde zenuwgebied van de extremiteit
der andere zijde, zij het ook in geringere
mate dan in de verwonde extremiteit zeif.
Replacement (Eng., ruil). Zie Exsanguination.
Replantatio, inplanting van een weggenomen
orgaan of weefsel op zijn oude piaats; vgl.
ReImpiantatio, Transplantatio.
Replastiek, herhaling ener plastiek.
Repletie (re p let io), vulling.
Reponibel (reponibili 5, verpiaatsbaar), van
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een breuk, waarvan men de inhoud weder
in de buikholte kin terugbrengen; ook
van een ontwrichting, die kan worden
hersteld.
Repositio (Lat., terugplaatsing) het „inbrengen" van breuken en ontwrichtingen;
syn. reductio, taxis. Reposition en
masse, en bloc, het inbrengen van een
breuk in haar geheel, met breukzak en vergroeiingen erbij, zodat de breuk beklemd
blijft.
Reprise (Fr., van reprendre, hernemen),
de gierende inademing bij kinkhoest (F II at o w).
Reproductie (p rod u c o, voortbrengen),
voortplanting, vermeerdering, het zich te
binnen brengen of opnieuw mededelen van
een voorstelling (in de psychiatric of psychologic).
Reproductieve vormen, van bacteridn; blijvende vormen, sporen.
Reptilsie (repello, terugdrijven), afstoting,
ook terugstoot.
R.E.S., afkorting voor het reticulo-endotheliale systeem (zie aid.).
Reseceren, zie het volgende.
Resectabiliteit, geschiktheid voor resectie.
Resectie (resect i o, afsnijding), het uitsnijden van gedeelten van zenuwen, Barmen, beenderen en gewrichten. Osteoplastische R. zie Osteopiastiek. Het werkwoord is rese ce re n, niet resecteren.
Rese ct io apici s, operatieve verwijdering
van de apex dentis.
Resectoscoop (axonia), bezien), een instrument, waarmee men, in de urinebuis
k ij k e n d e, een gedeelte van de voorstaanderkiier kan wegnemen. Zeer barbaars
samengesteld woord.
Reserve (Fr., reserve, hetgeen achtergehouden wordt). R.-b I o ed, het bloed, dat
bij de geboorte van de placenta nog daaruit
geperst wordt en het kind ten goede
komt. R.-I u c ht, de lucht, die na een gewone uitademing nog met inspanning kan
worden uitgeademd; vgl. Vitale capaciteit.
R.-a I ca I i, het in het lichaam tot neutralisering van zuren beschikbare alcali.
Residuaal (residuu m, overblijfsel). R.
bloed, = reservebloed. Residuale
lucht, = reservelucht. Residuale stikstof, die in het bloed overblijft, nadat alle
proteinen zijn neergeslagen. Residuale
urine, de urine, die bij sommige ziekten
na de urinelozing nog in de blaas achterbiijft.
Residuale verlamming, de blijvende
verlamming na een beroerte.
Residuum) (Lat.), overblijfsel, het achtergebievene.
Resilient (r es i I i o, terugspringen), terug-
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springend; van stricturen, die zich terstond
na de verwijding weer vernauwen.
Resistance globulaire, zie Resistentie.
Resistentie (r e s i s t o, weerstaan), 1. het
gevoel van weerstand bij het betasten van
gezwellen of van de buikwand; 2. het
weerstand biedend vermogen van rode
bloedlichaampjes aan hypotonische vloeistoffen = resistance globulaire (vgl. Haemolyse).
Resolutie (r es oluti o, oplossing), 1. het
verdwijnen van ontstekingen, gezwellen,
exsudaten zonder ettering; vgl. Resorptie;
2. remming van de bewegingen in gevallen
van psychische depressie, in tegenstelling
met de catatonia, die ontstaat door gelijkmatige spanning der spieren.
Resolventia (nl. remedia), oplossende middelen, die resolutie (zie boven) van ziekteproducten teweegbrengen.
Resonanten, m- en n-klanken.
Resonantie (reson o, weerklinken), 1. het
medetrillen van de lucht in een lucht bevattend lichaam (klankbodem) in de nabijheld van een geluid, waardoor dit versterkt wordt; 2. het soms waarneembaar
medeklinken van de luchtruimten in de
schedelbeenderen.
Resonator, bolvormig resonerend lichaam,
dat met het verlengstuk in het oor worth
gestoken (H elm holt z), en waarmede het
mogelijk is in een uit verschillende tonen
samengesteld geluid de toon te onderscheiden, waarmede de resonator meeklinkt; 2. (bij de „haute-frequence-stromen") een draadspoel, gekoppeld aan een
pool van een condensator, die zich door een
vonk ontlaadt; de spoel is „gestemd" op
een met de ontladingsfrequentie overeenkomende wijze.
Resorbentia (nl. remedia), middelen, die de
resorptie bevorderen.
Resorberen (r e s o r be o, opnieuw opslorpen), het opnemen van vloeibare bestanddelen in de vochtmassa van het lichaam.
Resorptie (een vaak voorkomende verkeerde
spelling is Resorbtie), het resorberen.
R.-k oort s, de temperatuurstijging na bloedingen in de weefsels, ten gevolge van
resorptie der bestanddelen van het bloed.
Respiribel (re spir o, ademen), inadembaar;
van al of niet vergiftige gassen, die door
de longen in het bloed kunnen worden
opgenomen; tegenstelling irrespirabel.
Respiratie, ademhaling. R.-a p paraat, toestel voor proefnemingen over de ademhaling. R.-b unde I, ------- solitaire bundel;
de uit het halsmerg opstijgende wortels
van het IX. en X. hersenzenuwpaar. R.epitheliu m, de bekieding der long-
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blaasjes en der fijnste Iuchtpijptakjes.
R.-quotient (P f I 0 g e r), de verhouding
tussen de voluum-hoeveelheid koolzuur
en zuurstof, die gedurende een zelfde
tijdsverloop worden uit- resp. ingeademd,
uit welke verhouding kan worden afgeleid,
in welke mate in het lichaam vet en koolhydraten worden verbrand. Co I late rale
R. = Collaterale ventilatie. Zie Ventilatie.
Respiratiebundel van Gierke, = tractus
solitarius.
Respiratiepyelogram, twee Röntgenphoto's,
ken genomen bij diepe inspiratie en ken
bij diepe expiratie, waaruit de beweeglijkheid der nieren kan blijken.
Respirator, beschermende kap voor neus en
mond tegen vergiftige gassen.
Respiratorisch quotient. Zie Respiratie.
Respiratbrius, behorende tot de ademhaling;
zie Tractus respiratorius.
Respirometer, = spirometer.
Restbacillus (D.), hetgeen van de tuberkelbacil overblijft, als hij van bepaalde vergiftige stollen bevrijd is (C. v. B e h r i n g).
Restharn (D.), = residuale urine (zie aid.).
RestifOrmis (r e s t i s, strik), strikvormig; zie
Corpus restiforme.
Restitutio (Lat.), herstel. R. ad i n t e g r u m
(i n t e g e r, ongedeerd), volledig herstel tot
de normaie toestand.
Restraint (Eng.), dwang, dwangmaatregelen
tegenover krankzinnigen ; n o-r est r a i n t,
verpleging van krankzinnigen zonder dwangmaatregeien.
Restrophisch (rpOnoc, richting), werking
uitoefenend op R.E.S., het reticulo-endotheliale systeem.
Reststickstoff (D.), zie Residuaal.
Resynthese (vgi. Synthese), vernieuwde vorming ener stof, die (geiijk bijv. de bestanddelen van het spierweefsei bij de spiersamentrekking) een verandering kan ondergaan.
Retarditio (Lat.), vertraging ener beweging.
RetardInen (reta rd o, vertragen), remlichamen; anti-lichamen tegen de meer
samengesteide ontledingsproducten van het
eiwit, weike de werking dezer producten
(verschijnselen van vermoeienis) opheffen.
!tete (Lat., net), net van kieine bloedvaten.
R. acromiale, articulare cóbiti,articulare genu, calcineum, siagaderiijke
netten (S. *) op het acromion, het ellebooggewricht, het kniegewricht, de hiel.
R. canal's hypoglOssi, aderiijk net
(A.), dat de n. hypogiossus omgeeft. R.
carpi s. cirpeum dorsale proftin*) S = slagaderlijk net; A = aderiijk net.
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dum et superficiale, diep en opperviakkig liggend S. op de rug van de handwortel. R. carpi s. carpeum volare,
S. aan de buigzijde van de handwortel. R.
cu b it i I e, = R. articulare cubit'. R. d o rsale pedis, S. op de rug van de voetwortel. R. foraminis oval's, A. in de sinus
spheno-parietaiis. R. malleo lire I at erale et mediate, S. op de buiten- en
binnenenkel. R. Malpigh i, zie Stratum
germinativum. R. m iribi le (m i rib! lis,
wonderlijk), een siagaderlijk net in het
verioop van een siagader, geiijk in de
giomeruii (zie aid.) der nieren. R. m ucosum, = rete Malpighi. R. olec ran I, =
rete articulare cubit!. R. pate I I ae, S. aan
de voorzijde der knieschijf. R. t a rs e u m
d o rsi I e, = rete dorsale pedis. R. test is,
het net der rechte zaadbuisjes in het middenviies (mediastinum) van de zaadbal. R.
unguicu lire (u ng u is, nagel), schijnbaar
slagaderlijk net aan de buigzijde van het
nagellid. R. vasculOsum Halleri, =
rete testis. R. venosum canalis cardst i ci, = plexus venosus caroticus internus.
R. venosum condyloideum, = rete
canalis hypogiossi. R. v e n6s um dorsal e
m an u s, p e d i s, A. aan de rugzijde van de
hand, de voet. R. venosum foraminis
laceri oval's, A. in het foramen lacerum
ovate (zie aid.). R. ven6sum mirabile,
= corpus cavernosum (zie aid.). R. ve n 6sum plantire, A. aan de voetzooi. Retia
venOsa vertebrirum, de adernetten
der werveliichamen.
ReteliOma, sarcoma van het reticulo-endotheliale systeem.
Retentiecyste, retentiegenvel, zie Cyste.
Retentiehypothese (C h a u v e a u), verkiaring
van de immuniteit door de veronderstelling, dat na de eerste besmetting zekere
stofwisseiingsproducten der bacterien zijn
achtergebieven, weike de vermeerdering
van later binnendringende bacterien van
dezeifde soort beletten.
Retentietoxicose, zeifvergiftiging van het
lichaam bij verstopping.
Retentio (Lat.), 1. terughouding, weerhouding ; het vasthouden van lets wat in gewone
omstandigheden het lichaam moest verlaten (R. urinae, placentae) of zich naar
een andere piaats moest begeven. R. de nt i s, zie Geretineerd. R. testis, weerhouding van de zaadbal, zodat deze niet naar de
baizak afdaait; syn. cryptorchismus, onderscheiden in R. T. abdominal's, buikbai
en R. T. ing ulna' is, liesbal, als de bal in
de buikhoite, resp. in het lieskanaal blijft
zitten; 24volgens de terminoiogie der
Engelse psychologen dat deel van het ge-
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heugen, dat betreft het vermogen om verkregen indrukken vast te houden.
Reticulair (r e t e, net), netvormig. R. bin dweefse I, bindweefsel met netvormig vezelgeraamte. Reticulaire lagen (van het
netvlies), le de inwendige gegranuleerde of
moleculaire laag, tussen de inwendige
korrellaag en de ganglioncellenlaag; 2e de
uitwendige reticulaire of tussenkorrellaag,
tussen de beide korrellagen.
Reticulitis, reticulesis, vergrote Iymphklieren, milt en lever, koorts, lichte veranderingen van het bloedbeeld (vermeerdering
van het aantal reticulocyten).
Reticulocyten (x6-roc, cel), jeugdige rode
bloedlichaampjes, die een netwerk van
kleurbare elementen bevatten, en bij overvloedige vorming van nieuwe bloedcellen in
grote getale in het bloed verschijnen
(Reticulocyten-reactie). Reticulocyte ncr is is, zeer sterke vermeerdering van het
aantal reticulocyten.
Reticulocytopenie (=via, armoede), vermindering van het aantal reticulocyten.
ReticulocytOse, vermeerdering van het aantal reticulocyten.
Reticulo-endotheliaal systeem, de cellen
van het steunweefsel en de hilus van de
milt, de lymphklieren, de K u pffer'sche
cellen van de lever, en de endotheelcellen
van het beenmerg (Aschoff).
Reticulo-endotheliale cytomycosis, infectie
met een fungus, histoplasma capsulatum. Zie
H istoplasma.
Reticulo-endotheliema, gezwel van het
reticulo-endotheliale systeem.
Reticulo-endotheliesis, ziekte of woekering
van het reticulo-endotheliale systeem. 0.a.
de bloedziekten.
Reticulo-sarcOom, zie E w i n g, Aanhangsel.
Reticuloses hyperplasiques (Fr.), een deel
van de reticulo-endothelioses, o.a. de
mononucleosis en de ziekte van Besnie rBoeck. (Zie Aanhangsel).
Reticulose lipomelanique van Pau trier
(Fr.), erythrodermie met pigmentveranderingen.
Reticulum (Lat., netje), een net van bindweefvezelen, die het steungeraamte vormen
van een parenchym (bijv. van de lymphklieren, het beenmerg, de milt), ook, de netmaag der herkauwende dieren.
Retina (Middeleeuws Lat., netje), netvlies
van het oog.
Retinicula cutis (r e t i n e o, terughouden),
bindweefselbundels, die de huid bevestigen
aan de onder haar liggende laag. R. m a mm a e, bindweefselbundels in het vetweefsel
der vrouwelijke borst, welke de klier met
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hare omgeving verbinden. Retiniculum
Morg ag n i, = R. valvulae ileo-coecalis. R.
musculOrum peronaeOrum, peesachtige bundels aan de zijrand van de voet,
over de pezen van de m. peronaeus longus,
brevis. R. p ate II a e, twee voorste versterkingsbanden van het kniegewricht, ontspringende aan de pees van de m. quadriceps femoris en de basis patellae. Retinaculum valvulae ileo-coecilis, de rand
waar de beide delen der valvula ileocoecalis
samenkomen.
Retinilis, tot het netvlies behorend.
Retinitis, ontsteking van het netvlies; syn.
Dictyitis (8Lcruov, net). R. al b u m i n 6rica, brightica, nephritica, de retinitis bij nierziekten, vooral schrompelnier.
R. circi nita, retinitis, waarbij de witte
vlekken in een kring rondom de gele
vlek liggen. R. d iscifOrm is serOsa (Lat.,
discus, schijf), waarbij een omschreven deel
van het netvlies een weinig wordt opgelicht
door vocht. R. exsudativa externa van
Coats, met een grote verheven geel-witte
plek of plekken in het netvlies (littekenweefsel na diepe bloedingen). Kan worden verward met glioma. R. haemorrhigica,
retinitis met bloedingen in het netvlies. R.
metastitica, retinitis, ontstaan door de
vorming van kleine etterhaardjes bij pyaemie; vgl. Metastase. R. pig mentOsa,
retinitis, waarbij zich pigment op het
netvlies afzet; bij deze ziekte blijft de
pigmentvorming soms weg (R. pig me ntOsa sine pig mento) of in plaats daarvan vormen zich honderden witte vlekjes
(R. punctita albescens). R. prolfferan s (vgl. Proliferatie), vorming van dichte
bindweefselmassa's, die, van het netvlies
uitgaande, in het glasvormig lichaam binnendringen. R. striita (stria, streep), retinitis met grijze strepen op het netvlies.
RetinoblastOma, blastoom (zie aid.) van het
netvlies. Syn. Glioma retinae.
Retino-chorioiditis, vgl. Chorioretinitis.
RetinocytOma, glioma retinae met jonge
visuele cellen, gerangschikt in rozetten
(Stephanocyten).
Retino-papillitis, ontsteking van het netvlies
en de papilla nervi optici.
Retineschisis, (axtat.c, spleet), het ontstaan
van spleten in het netvlies.
Retinoscopie (axon6co, bezien), = sciascopie
(zie ald.).
Retort, toestel, in de scheikunde gebruikt,
om vloeistoffen of droge stollen te destilleren, en bestaande uit een bol vat met
een lange buis.
Retotheel, afkorting voor reticulo-endotheel.
Retractie (r e t r a c t i o, terugtrekking), ver-
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korting, samentrekking; vooral van littekens.
Retractilite du caillot (Fr.), de snelheid
waarmee een bloedkoek inkrimpt.
Retractor, (Lat. terugtrekker), zie M. retractor penis.
Retrad (r e t r o), = achterwaarts (dorsaalwaarts of caudaalwaarts) liggend.
Retraherend, retractie teweegbrengend.
Retransfusie (vgl. Transfusie), het weder inspuiten van eigen bloed in de ader van een
zieke; syn. autotransfusie.
Retrecissement (Fr.), vernauwing. R. t h o r ac i q u e, intrekking van de borstkas ten
gevolge van verschrompeling der long,
R. urethral, = strictura urethrae; zie aid.
Retro-actieve amnesic (r e t r o, achterwaarts), = retrogade amnesic; zie Amnesic.
Retro-auricularis, achter het oor.
Retrobronchialis, achter de longpijpen.
Retrobuccalis, achter de mondholte.
Retrobulbair, achter de oogappel.
Retrocoecial, achter de blinde darm.
Retrocollis spasmOdicus, houding of beweging van het hoofd naar achteren door kramp
van de nekspieren.
Retrodeviitie (d e v i o, afwijken), = retropositie.
Retrofixitie, het operatief achterwaarts bevestigen van de hats der baarmoeder bij
Retroflexio uteri, achteroverbuiging van de
baarmoeder.
Retrognathle (yvdc,aoc, kaak), het naar achteren staan van de kaken, achter het viak
van het voorhoofd; vgl. Prognathie.
Retrogriad (g rad i or, schrijden), teruggaand. Retrograde amnesic, zie Amnesie. Retrograde breukbekiemm i n g, (M a y d I), bekiemming van een
breuk, n i et in de breukzak, maar in de
buikholte, nabij de breukpoort. Ret rog rid e m et as tas e n, metastasen (zie aid.), die
ontstaan zijn tegen de richting van de bloedstroom in. Retrograde pyelographie,
zie Pyelographie.
Retronasial, in de neuskeeihoite.
Retro-oculair, = retrobuibair.
Retroperitoneial, achter het buikvlies.
Retroperitonitis, ontsteking van het retroperiotoneale celweefsel.
Retropharyngeial, achter de keeiholte (r. ph.
absces).
Retropositio uteri, verpiaatsing van de baarmoeder in haar geheel naar achteren.
Retroptibisch, achter het os pubis.
Retroptilsie, gedwongen achterwaartse beweging bij paralysis agitans (vgl. Propulsie).
Retrosternial, achter het borstbeen.
Retrotonsilliir, in het bindweefsel achter
de amandeien.
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Retrovaccinitie, terug-enting van de mens
op het rund; de hierdoor gewonnen entstof heet retrovaccine.
Retroversio Uteri, achteroverkanteling van
de baarmoeder.
Retrtisie (Lat., r e t r u d o, terugstoten), to ver
naar achteren doorgebroken snijtanden.
Return-cases (Eng., gevallen bij terugkeer),
gevaiien van roodvonk, die soms in een
gezin ontstaan als hersteide huisgenoten
uit het ziekenhuis zijn teruggekeerd.
Revaccinatie, herinenting; vgl. Vaccinatie.
Revalidatie, weer valide (zie aid.) maken of
worden.
Reversibel (r e v e r s i b i l i s), omkeerbaar, van
een scheikundige reactie. Vgi. lrreversibel.
Revertor, iemand, die een tijdlang positief
heeft gereageerd op tuberculine-reacties,
maar deze gevoeiigheid heeft verioren.
Revoldtio cordis (r e v o I v o, omwentelen),
een volledige beweging van het hart, nl.
een systole, distoie en pauze.
Revolver (r evolv o, omdraaien), draaibaar
aanzetstuk onder aan een microscoopbuis,
waarin verschillende objectieven bevestigd zijn en beurtelings in het verlengde
van de buis kunnen worden geplaatst.
Revulseur (Fr.), instrument, voorzien van
fijne naaidjes, die wondjes in de huid maken
waarin mosterdolie wordt gewreven; tegen
rheumatiek.
Revalsio (Lat., wegscheuring), afleiding; het
herstel van een ziekteproces op een bepaaide piaats ten gevolge van aanwending
van een prikkel (tegenprikkel) op een
andere pints.
Revuisiva (nl. remedia), afleidende middelen,
die revuisie teweegbrengen; vgl. Derivantia, Epispastica.
Rhabdia (fSocpaiov, staafje), de fibrillen van
een spiervezel.
RhabditifOrm, geiijkend op rhabditis.
Rhabditis (p«.138og, staf, streep), een gesiacht
der ronde wormen. R. stercoral is, verouderde naam voor anguiiiuia stercoralis
(stercus, gen. st e r co r is, uitwerpselen)
s. intestinalis (zie aid.).
Rhabdoldes, op een staafje geiijkend: sutura
rhabdoides = sutura sagittalis.
Rhabd6men, de staafjes en kegeitjes van het
netviies.
Rhabdomy6ma, vgl. Myoma.
Rhabdonema intestinale (Alla, draad),
vroegere naam voor strongyloides stercoralis, zie strongyloides.
Rhabdonemiasis, = strongyloidosis (zie aid.).
Rachialgie (pcfacc, ruggegraat; clAyoc, pijn),
pijn in de ruggegraat; syn. Rhachiodyn
Rhachianaesthesie, = lumbale anaesthe
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(zie aid.), bijv. met stovaine (r h a c h istovainisatie).
Rhachiodynie (686v7), pijn), = rhachiaigie.
Rhachicipagus (n-iiyvvv.t, vastmaken), dubbeie
misgeboorte, samengegroeid aan de ruggegraat.
Rhachiotomie, = rhachitomie.
Rhachisigra (iypcx, val, kiem), jicht van de
ruggegraat.
Rhachischisis (aximc, spiijting), aangeboren
spiijting van werveibogen; syn. spina bifida
aperta.
Rhachistovainisatie, zie Rhachianaesthesie.
Rhachitis (Poczi-clq, ziekte van de ruggegraat, wat oorspronkeiijk met het woord bedoeid zou zijn). Francis Glisson heeft
het in 1650 het eerst gebruikt voor de beenziekte, die in Engeland reeds de enigszins
overeenkomstig klinkende naam rickets
had: Engelse ziekte. R. ad o I es ce ntiu m,
beenziekte, waarschijnlijk meestai osteomaiacie, in de jongelingsleeftijd. R. tard a
(tardus, traag), rhachitis op latere leeftijd.
Rhachitomie (repco, snijden), openbeiteiing
of dOOrsnijding (bij embryotomie) van de
ruggegraat.
Rhagade, rhigas (iSocycic, gen. kcyci8o5,
scheur), kioof, „keen", in de huid of in het
siijmviies, vooral van de lippen, de aarsopening, de borsttepel, de tong, de vingers,
. de gewrichten.
.rhagie (van kyvvv.t., scheuren) (in verbindingen), 1. sterke afscheiding, bijv.
biennorrhagie; 2. bioeding; bijv. haemorrhagie, metrorrhagie.
Rhaphinia, = ergotismus. R. mais id i ca
(door maIs veroorzaakt) = pellagra.
Rhaphe (i5occpii, naad), de middellijn van het
ver!engde merg, waarin de fibrae arcuatae
internae elkander kruisen. R. chorio id eae, dunne streep in het vaatviies van
het oog, rest van de spleet in de foetale
oogbiaas evenais de rhaphe scierae. R.
externa corporis callosi, = striae
longitudinalis et medialis corporis callosi;
syn. rh. superior. R. ling u ae, de groeve in
de lengte, het midden van de rug der tong.
R. medullae oblongitae, = rhaphe
zonder meer. R. pa I at i dur i, de bieke
streep in het midden van het harde gehemeite. R. palpebralis lateralis, buitenwaartse naad van de oogleden; een strook
bindweefsel van de musc. orbicularis oculi
naar de proc. frontosphenoidalis van het
jukbeen, in het ver!engde van de buitenooghoek. R. penis, naad van het mannelijk
lid; verdikte lijn, in de middellijn, van de
aarsopening tot het toompje der voorhuid;
het middengedeelte heet rhaphe scroti, het
achterste gedeelte R. perinie i, een lit-
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tekenachtige streep in de huid op .:de:middellijn van de bilnaad. R. p h a r ^rng Is,
keeinaad, streep in de middellijn van de
achterwand der keeiholte. R. p o n t i s, de
naad, welke de linker- en rechterheiften van
de pons Varoli scheidt. R. pteryg o-m a ndi b u I a r i s s. ligamentum pterygo-mandibulare (zie ald.); stevige, bindweefselachtige streng der fascia buccinatoria, tussen de hamulus pterygoideus en de crista
buccinatoria. R. sclerae, dunne streep
op de harde oogrok; vgl. Rhaphe chorioideae. R. s c rot i, naad van de baizak, verdikte
lijn over het midden van de baizak; zie
Rhaphe penis. R. s u p e rio r, bovenste naad
= stria longitudinalis et medialis corporis
callosi.
-rhaphie (pacp41 , hechting) (in verbindingen),
hechting, bijv. perinaeorhaphie.
Rhaphogeminintia, vgl. Ossa rhaphogeminantia.
Rhenchi (P6yzca, snorken), = rhonchi.
Rhenchospasmus (arcocay.6c, kramp), snorkkramp.
Rheobise (fSico, stromen; Pc'eatc, grondiijn),
stroomsterktedrempel, de kleinste spanning
bij weike door condensator-ontiading spiercontractie kan worden verkregen; vgi.
Chronaxie.
RheochOrd (xopal, snaar, draad), toestel tot
meting en dosering van galvanische stromen,
door de stroom door een dunne draad van
bekende lengte te leiden.
Rheometer, toestel om electrische stromen
te meten.
RheophOor (ceps), brengen), geleiddraden;
ook electroden.
Rheostiat (6Tocr6c, staande), toestel om bepaalde weerstanden in een electrische stroom
aan te brengen zonder de stroom af te
breken.
RheotOom (Titivo), snijden), toestel om een
electrische stroom af te breken.
Rhesasthenie (Piacc, het spreken; CcaUvace,
krachteloosheid), zwakte van stem bij sprekers.
Rhesus-factor (R h. facto r) een aggiutinogeen (zie aid.) het eerst gevonden in het
apengeslacht Rhesus, later ook bij 850/0 der
normale mensen (Rh. positi ef) terwijI het
bij de overige ontbreekt (Rh. neg at i ef).
Herhaalde transfusies van Rh. positief bloed
bij Rh. negatieve personen leidt tot haemolyse (zie aid.); evenzo zwangerschap van
een Rh. negatieve vrouw door een Rh.
positieve man of omgekeerd.
Rhesus-serum (R h. s e r u m), serum van
Rh. negatief bloed met Rh. positieve agglutinines.
Rheuma (P61),a, vloeistof), 1. „vloed" in
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het algemeen, bloedvloed, buikloop (diarrhoea), enz.; 2. een „ziektestof" die in het
lichaam rondtrekt, de oorzaak is van rheumatische aandoeningen, en uit de hersenen
omlaag zou vioeien; thans vaak gebruikt
als synoniem van rheumatismus.
Rheumarthritis (6),Opov, gewricht), rheumatische gewrichtsontsteking; vgl. Polyarthritis rheumatica.
Rheumatalgie, rheumatische pijn.
Rheumatisch, vroeger alle door rheuma (zie
aid.) veroorzaakte ziekten; thans ziekten,
die door koudevatten of onbekende atmospherische invioeden ontstaan en met hevige
„trekkende" pijnen gepaard gaan; vooral
spier- en gewrichtsrheumatismus. R h e um at ische di at hese (vgl. Diathese), aanleg tot rheumatische ziekten. Rheum at ische Schwielen (D.), verdikkingen in
spieren ten gevoige van rheumatismus.
Rheumatismus (peuu.cmaithc, van (Seutlocgotau, aan rheuma lijden), rheumatische aandoening van gewrichten, spieren, pezen
en peesbiaden. Door G. de Bail lou
(1538-1616) onderscheiden van de jicht
(arthritis). R. a rt i c u 16 rum ac t u s, acuut
gewrichtsrheumatisme polyarthritis rheumatica acuta. R. articulOrum chrOnicus, slepend gewrichtsrheumatisme =
arthritis rheumatica chronica. R. gono rrh6icus, druiperrheumatisme, gewrichtsontstekingen bij druiper. R. musculOru nn,
spierrheumatisme; vgi. Myalgia rheumatica.
R. nod Os us (Lat., vol knopen of knobbeis),
1. „knobbelrheumatiek", „rhumatisme noueux", siepende ontsteking, vooral van de
gewrichten der vingers, die tot knobbeis
misvormd worden; = arthritis deformans
(zie aid.); 2. rheumatische aandoening,
vooral bij kinderen, die kiepgebreken aan
het hart hebben, waarbij kieine bindweefselachtige knobbeitjes onder de huid worden
gevormd in de nabijheid der gewrichten. R.
sca r I at i n Os us, rheumatoide (zie aid.) bij
roodvonk. R. uteri, pijniijkheid van de
baarmoeder, die vermoedelijk berust op
spierrheumatisme.
Rheumatolde (G e r h a r d t), acute gewrichtsontsteking, die, in tegensteiiing met de
idiopathische (zie aid.) poiyarthritis rheumatica acuta, door een andere ziekte (roodvonk, druiper, dysenterie, pyaemie, roos)
wordt veroorzaakt; syn. infectieuse pseudorheumatismus.
Rheumatokelis (x7p4, viek, brandviek), =
purpura rheumatica (zie aid.).
RheumatOsen, rheumatische ziekten; behaive
het gewrichts- en spierrheumatisme, het
erythema nodosum, de peiiosis rheumatica, enz.

Rhinoliet
Rheungas-dermatitis, een huidontsteking,
dikwijis gepaard gaande met koorts, door
het sap van de rheungas, een Javaanse boom.
Rhexis (Mt.g), verscheuring; syn. ruptura;
haemorrhagia per rhaxin, bloeding
door verscheuring van een vat, in tegenstelling met haemorrhagia per diapedesin
(zie aid.).
Rhinagra (pic, gen. ()LvOc, neus; aypcc, kiem,
val), neusjicht; jichtige aandoening van de
neus, vooral van de huid (dermatitis uratica).
Rhinalgie (6Xyoc, pijn), neuspijn.
Rhinencephalon (iyxecpcaoq, hersenen), reuklob der hersenen; syn. lobus oifactorius.
Rhineurynter (e6p6wo, verwijden), een instrument, dat bij hevige neusbioeding in
de neus worth gebracht en dan met lucht
of water wordt gevuid, ten einde door druk
de bioeding te steipen (vgl. Colpeurynter).
RhinhaematOma (vgi. Haematoma), bioeding
in het neuskraakbeen.
Rhiniatriek (tocrptxi) Texvi) , geneeskunst),
neusheeikunde.
Rhinitis, catarrh van het neussiijmvlies. R.
atrophicans, vgi. Ozaena. R. mtitilans
(Lat., verminkend), een tropische, veelal
door framboesia veroorzaakte ontsteking,
die in de neus, de keelholte en hare omgeving grote verwoestingen aanricht; zie
Gangosa. R. nervosa s. vasomotOria,
hooikoorts.
Rhinoblennorrhciea (vgi. Blennorrhoe), etterige neuskatarrh.
Rhinocephalus, misgeboorte met een scurf
in piaats van de neus.
Rhinocciel (xoaoc, hoc), hoite in het rhinencephalon bij de foetus, samenhangende
met de zijkamer der hersenen; syn. ventricuius oifactorius.
Rhinodiaphanoscopie (8t.ccravco, laten doorschijnen ; axonico, bezien), het dooriichten
van de kaakhoite van de mond uit (H eryn g,
1889).
Rhinodistasis (814, verkeerd; aTiciaLc, stand),
scheve stand van de neusrug.
Rhinogeen, in de neus ontstaan, van de
neus uitgaande.
Rhinolilia (Xcaico, spreken), het door de
neus spreken; te onderscheiden in R.
clausa (Lat.), gesioten neusspraak, bij
verstopping van de neus; R. aperta (Lat.),
open neusspraak, als de neuskeeihoite niet
voidoende is afgesioten, ten gevoige van
veriamming van het zachte gehemeite, Of
als daarin een opening is en R. m i xt a,
gemengde neusspraak, als beide gevaiien
zich gel ijktijd ig voordoen.
Rhinoliet (Xik.oc, steen), neussteen afzetting van kaikzouten uit de neusvochten op
een vreemd voorwerp in de neushoite.
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Rhinologfe, leer der neusziekten.
RhinolOog, neusarts.
RhinomycOsis aspergillina, ziekte van de
neus door aspergillusschimmels; vgl. Aspergillosis.
Rhinopharyngitis, ontsteking van de neusen keelholte.
Rhinophirynx, zie Nasopharynx.
Rhinophonfe (cpcovi), geluid), = rhinolalie.
Rhinophthilmia, = cyclopia.
Rhinophthalmus, = rhinocephalus.
Rhinophtma (cp5tioc, gewas, gezwel), knolachtige gezwellen op de neus, door langdurige acne rosacea veroorzaakt, of uit
fibromen bestaande.
Rhinoplastiek (TrXoccra4 vormkunst), operatief herstel van een geheel of ten dele
vernietigde neus.
Rhinoreactie, afscheiding van vocht en vorming van korsten in de neus, na inbrenging
van een watje met 1 p.Ct's oplossing van
tuberculine.
Rhinorrhagle (frhyvola.ta, scheuren), hevige
neusbloeding; vgl. Epistaxis.
Rhinorrhaphe ((Sack, naad), neusnaad, operatie van Von Am m on tegen epicanthus,
(zie ald.), waarbij een elliptisch stuk huid
uit de neus wordt gesneden en de wond
wordt gehecht.
RhinorrhOea, hevige verkoudheid. R. cereb ros pi nilis, het afdruipen van cerebrospinale vloeistof door de neus; syn.
hydrorrhoea nasalis.
RhinorthOsis (80coacg, het recht zetten),
operatieve verbetering van de vorm en de
stand van de neus Ooze°.
RhinosclerOma(axX-hpcop.cc, verharding), chronische ontsteking van de huid en het slijmvlies van de neus en de neus-keelholte, met
vorming van zeer harde, gladde, scherp
omschreven verhevenheden; waarschijnlijk
verwekt door bacillus rhinoscleromatis
(H e bra 1870), thans Klebsiella rhinosclerOmatis genaamd.
RhinoscOop, neusspiegel.
RhinoscOpia (axonica, bezien), beschouwing
van de neusholte met een speculum, met
of zonder reflector. R. anterior, van
voren uit. R. posterior, van de neuskeelholte uit; worth daarbij ook deze onderzocht, dan heet dit pharyngo-rhinoscopie.
Rhinosporldium, protozoon, behorende tot
de sporozoa, gevonden in poliepen van het
neustussenschot bij de Indische bevolking.
Rhipicephalus (chni.c, waaier), teek, die de
Babesia (zie aid.) overbrengt. R. a n u I atus, australis, decolOratus, capensis, verschillende soorten, resp. in NoordAmerika, in Zuid-Amerika en Australia,
in Afrika.

Rhythme
RhizectOmia, rhizotOmia posterior (Pita,
wortel; bt-r6v,vco, uitsnijden), doorsnijding
van de achterste ruggemergswortels tat
opheffing van spastische verlammingen,
crises bij tabes, enz. (Forster, 1908); syn.
radicotomie.
RhodoOt (68ov, roos), = erythrocyt (zie
ald.).
Rhodokeratide, (xipac, hoorn), een rood
eiwit, waarvan de rode kleur van het haar
afhangt. Vgl. Melanokeratide, Leucokeratide.
Rhodopsine, gezichtspurper; vgl. Photaesthesine.
-rhoe(a) (in verbindingen), vloed, uitvloed;
(volgens Hirschberg is geen der woorden op -rhoea Grieks, behalve yovoppotx
(oorspr. zaadvloed, bij Galen os).
RhOeas en Rhtas, zekere ziekten bij de
Ouden, die met tranen der ogen gepaard
gaan.
Rhombencephalon (P6v poc, ruit), ruithersenen; de achterhersenen, bestaande uit de
isthmus rhombencephali, het myelencephalon
en metencephalon.
Rhomboideus, ruitvormig; vgl. Musculus,
Fovea, Fossa.
Rh6nchus s. rhenchus (P60(zoc, snorkgeluid;
cSeyx6), snorken), reutel, reutelgeluid; de
geluiden, die bij auscultatie worden waargenomen, en welke ontstaan door de trilling van de inhoud der luchtpijpjes in
de Iuchtstroom bij de ademhaling. R.
consonantes, klinkende rh. (Skoda),
voortgeleid door verdicht longweefsel. R.
crepitantes, subcrepitintes, knetterende, min of meer knetterende rh., bij
taaie inhoud der bronchi. R. si bi lintes
(can ori), piepende, sissende rh., als de
lucht door vernauwde of ten dele verstopte plaatsen heen moet. R. s i c c i, droge
Rh. R. so n 6 ri, welluidende, brommende,
snorrende rh.
Rhopaesthesfe (Pont), val, ocia-iaLc, gevoel),
het gevoel of men valt.
Rhophetica (Pocprinx6c, slurpend) (nl. remedia), vloeistof opzuigende geneesmiddelen,
zoals spons, strooipoeder.
Rhotacismus (p6, de letter r), spraakgebrek,
bestaande uit het gebruik van een keel-r
in plaats van een tong-r; vgl. Pararhotacismus.
Rhumatisme noueux, = rheumatismus_nodosus, zie aid.
Rhtas Ouciq, drup), druipoog, etterige ontsteking van de traanheuvel of caruncula
lacrimalis.
Rhtpia (Vynoc, vuil), = rupia (zie ald.).
Rhythme (puOv..6c, maatbeweging). At r i oventricu lair R., het hartrhythme, veroorzaakt door een prikkel op de grens
30
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tussen atrium (boezem) en ven‘riculus
(kamer). Nodal rhythm (Eng., van
n od us knoop), rhythme onder de invloed
van de knoop van Tawara (zie ald.) (M a ckenzi e); syn. Tawara-rhythme. „Nodal
rhytm" is verwarrend, omdat men ook aan
de sinusknoop zou kunnen denken. Bijv.
nw. rhythmisch. Vgl. Allorhythmie.
Lever-R., de dagelijkse afwisseling van
ophoping en afscheiding van glycogeen en
eiwitstoffen in de lever; het assimilatiestadium (maximum 2 uur 's namiddags) en
het dissimilatiestadium (maximum 2 tot 4
uur 's nachts).
RhyticlOsis corneae (puTE8wac5, rimpeling),
gerimpeld voorkomen van het hoornvlies
door sterke vermindering van de spanning
van het oog, vooral na verlies van kamerwater oflasvocht.
9
Riboflavine, een vitamine van de B-groep;
vroeger vitamine G genaamd. Syn. Lactoflavine.
Ribonucleinezuur, een bestanddeel der chromosomen.
Ricine, vergiftige, eiwitachtige stof uit de
ricinuszaden. R.-m et hod e (M. Jacoby),
bepaling van het pepsine-gehalte van maagsap door de hoeveelheid maagsap te meters,
die nodig is om een oplossing van ricine,
door zoutzuur troebel gemaakt, weder
helder te maken.
Ricinine, vergiftige, kristallijne stof uit de
ricinuszaden.
Ricinismus, vergiftiging door ricinuszaden.
Rickettsia Prowazeki, microbe, die voor de
verwekker van de vlektyphus worth gehouden. R. m u r ico la verwekker van de
murine vlektyphus. R. oriental is, R.
ts uts ugam CI s hi, verwekker van de tsutsugamushi, zie aid. R. ps Ittaci (c ETTaxoq,
papegaai), van de papegaaienziekte, R.
quintan a, van de febris Wolhynica.
Rickettsicisen, vlektyphus-achtige ziekten,
veroorzaakt door rickettsiae (zie ald.), zoals
Sumatraanse mijtenkoorts, shop typhus,
scrubtyphus en verscheidene andere (zie
o.a. bij Rickettsia).
Rictus lupinus (r i ct u s, het opensperren
van de mond; lupinus, bijv. nw. van
lu p us, wolf), wolfskeel; aangeboren spleet
van het gehemelte.
Rietziekte, hevig jeukend erytheem door
een zwam op arundo donax, canne de
Provence, een rietsoort die wordt gebruikt
bij de papiermakerij.
Riffzellen (D.), stekelcellen.
Rigide (Fr., van rigidus), stijf, niet buigbaar.
Rigiditeit (r igidit as), stijfheid.
Rigor (Lat.), verstijving, spierstijfheid door

Roborantia

extrapyramidale aandoeningen. R. m6rt 1 s
(mors, gen. mortis, de dood), lijkverstijving.
Rigoreus, streng, krachtig. Examen r igorOs um, het Duitse doctoraal examen in
de geneeskunde.
Rijpingsdissociatie, ongelijke rijping van
kern en protoplasma van bloedcellen.
Rima (Lat., spleet). R. chi nium (c lune s,
de billen), bilspleet. R. co r n ea 1 i s sclerae de gleuf in de harde oogrok onder de
rand van het hoornvlies, rondom de opening van de harde oogrok. R. cutis, huidkloof; syn. rhagas. R. g I Ott i d is, de stemspleet, tussen de stemlippen aan weerszijden; syn. glottis vera; onderscheiden
in R. G. externa s. muscularis s.
vocal is, = pars intermembranacea rimae
glottidis, en R. G. card lag inea s. posterior, = pars intercartilaginea rimae glottidis. R. or is, mondspleet. R. pal pebraru m, oogspleet. R. puden di, schaamspleet, tussen de grote schaamlippen. R.
transversa cerebri, = fissura cerebri.
R. v e s t i b u l i, voorhofsspleet, tussen de
ligamenta vestibularia van het strottenhoofd.
Rimula, spleetje. R. 916 t t i d i s, pars interarytaenoidea der rima glottidis.
Ringed hair (Eng.), Ringelhaar (D.), geringde haren, nl. met beurtelings donkere en
lichte gedeelten.
Rire en travers (Fr.), dwars lachen, met
breedgetrokken mondspleet, bij de type
facio-scapulo-humeral der progressieve spieratrophie en bij aandoeningen van het
verlengde merg.
R.I.S., afkorting voor reaction inhibiting
substance (Eng., een stof, die de — allergische — reactie verhindert). Syn. Antireagine, zie aid.
Risipcila lombirda (It. dialect; verkorting
van e r is ipél a, roos), = pellagra.
RisOrius (Lat., tot de lach, r is us, behorend),
vgl. Musculus.
Risus sardcinicus (r is us, gelach; in het Gr.
komt voor *Gag aocp8civLoc, grimlach), de
kramp der aangezichtsspieren bij tetanus,
waarbij het aangezicht tot een grimlach
vertrokken is.
Rivus lacrimalis (Lat.), tranenbeek; de fijne
driehoekige spleet tussen de oogappel
en de randen der gesloten oogleden, waardoor de tranen in de lacus lacrimalis (zie
ald.) vioeien.
Ro-vaccin, vaccin (zie ald.) tegen roodvonk;
vgl. D i r o-vaccin.
Rob (van het Arab. ro b b, plantensap), een
met suiker ingedampt vruchtensap.
Roborintia (nl. remedia; ro b u r, gen. rob o r i s, kracht), versterkende middelen.
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Rocheritis = petrositis, zie aid.
Rock-fever (Eng.), Malta-koorts.
Rocky mountain spotted fever (Eng.), een
rickettsiOse, zie Spotted fever.
ROdens (Lat.), knagend; zie Ulcus rodens.
Rohkalorie (D. ro h, ruw, ongezuiverd;
calorie, warmteeenheid, van het Lat.
cal o r, warmte), bruto-calorie, verbrandingswarmte van een voedingsmiddel in
haar geheel; de „netto-calorie" (Reinkalorie) is de verbrandingswarmte, van
het gedeelte der voedingsstof, dat na
opsiorping, het lichaam werkelijk ten nutte
komt.
ROhkost (D.), rauwe kost; een dieetvorm,
waarbij bij voorkeur van rauwe voedingsmiddeien gebruik wordt gemaakt.
Rollenabstand (D.), verschuiving der beide
kiossen van een inductietoestel ten opzichte van elkander.
Romanoscopie, vgl. Recto-romanoscopie.
Röntgen (zie ook Aanhangsel). R.-car cin oo m, kankerachtige huidziekte, die vaak
op de Röntgen-dermatitis volgt. R.-ca strati e, vernietiging van het voortplantingsvermogen door werking van de Röntgen-stralen op de kiemklieren. R. ca u s t i ek,
stralenbehandeling, waarbij het buisvenster
(van het ROntgencontacttoestel) op
de zieke plek wordt gebracht (D., Nahbestrahlung, Niedervolttherapie). R.-d e r m at i t i s, huidontsteking door ROntgenstralen.
R.-d os i s, de gezamenlijke hoeveelheid
energie van Röntgen-stralen, welke de
volumen-eenheid van het bestraalde lichaam
gedurende de bestraling ontvangt. R.-K at e r (K ate r, D., katterigheid), de algemene verschijnselen van onwelzijn, die het
gevolg kunnen zijn van ROntgenbestraling.
R. kymographi on, toestel dat de golflijn
optekent van de energie der Röntgenstralen.
Rantgenogram, de door ROntgenstralenyerkregen photographie.
ROntgenographie, het photographeren met
ROntgenstralen.
Rantgenologie, de kennis der Röntgenstralen.
Rantgenopaak, ondoorgankelijk voor Röntgen-stralen.
Riintgenoscopie (xonico, beschouwen), het
onderzoek door middel van ROntgenstralen
en het fluorescerende scherm.
Rantgenotherapie, toepassing van de ROntgenstralen bij de behandeling van ziekten.
Roosterleg (Eng., rooste r, haan, I eg, been),
zie Ooievaarsbenen.
Rosiceus, rooskieurig; zie Acne rosacea.
Roseola (Lat., roosje; verkleinw. van r os a),
kleine, roodachtige vlekjes op de huid,

Rubefacientis

waarvan de roodheid kan worden weggedrukt. R. balsam ica, soms na het gebruik
van copaivabaisem. R. i n fin t u m, exanthema subitum, zie aid. R. syphil it i c a, de
't vroegtijdigst verschijnende uitslag bij
syphilis. R. ty ph Os a, de vlekjes, die bij
febris typhoidea op de huid worden waargenomen. R. vaccini ca, kortstondige
roseola, die men soms waarneemt bij personen, die de koepokinenting hebben ondergaan. R. variol Os a, vlekkenuitslag v6Or
het uitbreken der pokkenblaasjes; vgl.
Erythema variolosum, Rash.
Rostellum (verkleinw. van rostrum, snuit),
snuitje aan de kop van sommige lintwormen,
dat kan worden in- en uitgestulpt, en van
een krans van haakjes voorzien is.
Rostraal (bijv. nw. van rostrum), in de
richting van de snavel of snuit (aangezicht)
liggend.
Rostrum (Lat., snavel, snuit), een vooruitspringend gedeelte. R. cOrporis cal lOsi,
de snavel van de hersenbalk; zie Corpus
callosum. R. laminae spiralis, het
vooruitspringend gedeelte (himulus, haak)
der lamina spiralis van het slakkenhuis. R.
sphenoidal e, wiggebeensnavel; spits,
soms gebogen uitsteeksel onder aan het
wiggebeenlichaam.
Rosy drop (Eng., rozenrode droppel), =
acne rosacea.
Rotatie (rotatio), draaiing. R.-dispersie
(d i s p e r s i o, verstrooiing), verstrooiing van
het licht bij draaiing van het polarisatieviak.
R.-k ramp en, = tic rotatoire, nystagmus
rotatorius (zie aid.). R. g e w r i c h t, draaigewricht.
Rotator, (Lat., draaier), draaispier.
Roteren (roto), draaien.
Ratula (verkleinw. van rota, rad) (in de
ontleedkunde), 1. knieschijf, syn. patella;
2. R. h u m e r i, = trochlea humeri (zie ald.).
R 6t u l a e (meerv.) (in de artsenijbereidkunde), suikerplaatjes of -bolletjes.
Rouget (Fr. van r o u g e, rood), = leptus
autumnalis (zie aid.).
Round worm (Eng.), spoelworm, ascaris
lumbricoides.
Rp. = Recipe (zie aid.).
R.R., afkorting van R i va-Rocci.
R.R.R. test van Singe r, ratten-reticuiocyten-reactie, een methode om leverpraeparaten to ijken, gebaseerd op de toeneming
van het aantal reticulocyten door voedering
van ratten daarmede.
Rubberdam, = cofferdam (zie aid.).
Rubbervena, zie Veinseeker.
Rubefacientia (r u befaci o, rood maken; nl.
remedia), middelen, die de huid rood maken
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een brandend gevoel veroorzaken, en meestal gebezigd worden als revulsive (zie aid.).
Rubella, in Engeland gebruikelijke naam voor
Rubeola.
Rubeola(e) (in het Latijn rubella), (r u be r,
rood), rode hond; een op mazelen gelijkende
uitslag; het enkelvoud wordt meer voor de
ziekte, het meervoud voor de vlekjes gebezigd. In Indid ook = lichen tropicus (zie
aid). door sterk zweten en wassen met zout
water. R. scarlatinOs a, een op roodvonk
gelijkende ziekte, vierde ziekte.
Rubeoline, een vergiftige ptomaine, bij rubeola in de urine gevonden.
Reber, rtibra, rtibrum, rood; bijv. nucleus
ruber.
Rubicundus (Lat., gloeiend_rood), met rood
aangezicht.
Rubigineus sputum (r u big o, gen. r u b igini s, roest), roestkleurige fluimen bij longontsteking.
Rtibor (Lat.), roodheid, roodheid van de huid
of van een slijmvlies: een der vier classieke
verschijnselen van ontsteking. R. es s e ntialis s. angioneur Ot i c u s, blos ten gevolge van een angioneurose (zie ald.).
Rubrophobie (r ubor en Opoc, angst), =
erythrophobie.
Rubrospinalis, zie Tractus rubrospinalis.
Rackstosselevation (D.), de verheffing van
de lijn van de polsgolf in het dalend gedeelte, veroorzaakt door de terugstoot,
die het bloed in de aorta tijdens de uitzetting van de kamers ontvangt door de
sluiting van de halvemaanvormige kleppen.
Rtictus, ruct(it)a.tio (Lat.), oprisping,,, boer".
Rudimentum (de ruwe, eerste proeve; van
r u d i s, ruw), een niet tot volkomen ontwikkeling gekomen of in de ontwikkelingsgang
teruggegaan orgaan (bijv. nw. r u d i m e ntair). R. processus vaginalis, een
soms voorkomende uitstulping van het
buikvlies in het lieskanaal, overblijfsel van
de processus vaginalis; syn. ruinae processus vaginalis.
Ruga (Lat., vouw, plooi; meerv. rugae).
R 6 g ae palatinae, de dwarse plooien
van het gehemelte; syn. plicae palatinae
transversae. Ragae pennif6 rmes (Lat.,
vedervormig), de plooien in het slijmvlies
van de hals der baarmoeder; syn. plicae
palmatae uteri. R CI g ae vag i nil es, de
dwarse plooien van het slijmvlies der
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schede, te zamen vormende de columnae
rugarum. Ragae ventricull, plooien
in het maagslijmvlies. R 6 g ae vesicae,
plooien in het slijmvlies der urineblaas.
Ruheniichterwert (D.), syn. voor basal metabolism; stofwisseling bij rust van het lichaiin
in nuchtere toestand.
Ruhestrom (D., rust-stroom), de electrische
stroom, die volgens Hermann bij een in
rust verkerende zenuw of spier kan worden
afgeleid van een ongedeerde plaats en een
plaats, waar de zenuw of spier doorgesneden
of gekwetst is; syn. demarcatiestroom.
Riihmkorff, inductie-toestel, genoemd naar
de werktuigkundige Rii h m korff of
Ruhmkorff(1803-1877).
Ruinae (Lat., puinhoop) processus vaginalis,
= rudimentum processus vaginalis.
Ruminitio humina (Lat., het menselijk
herkauwen), oprisping van spijs, welke dan,
na al of niet nog eens te zijn gekauwd,
opnieuw wordt doorgesiikt; soms als gevolg
van ziekelijke afwijkingen, soms als slechte
gewoonte (R. habituilis); syn. merycismus.
Rumor (Lat., geraas). R. confricatiOnis,
wrijfgeruis. R. pOcu 1 i fess i (Lat., van een
gebarsten beker), = bruit de pot MI6.
R. v e n Os u s, adergeruis, = bruit de diable,
bromtolgeluid (Nonnengerausch).
Rundschatten, primarer, (D.), ronde schaduw op de Rontgenfoto, afkomstig van een
beginnend longgezwel.
Rtipia s. rhtpia (Prcoc, ook Tic Prot, vuil),
uitslag met vuile harde korsten (Ka pos i
leidt, ten onrechte, het woord of van r u p e s,
rots). R. syphilitic a, een korstenuitslag
bij syphilis, die ronde zweren achterlaat.
Ruptara (breuk, van r u m po, breken), verscheuring, bijv. ruptura cordis, uteri. R.
vulvo-perinaealis s. periniei, inscheuring van de bilnaad bij de baring.
R. perine o-a nali s, inscheuring van de
bilnaad, doorlopende tot in de aars.
Rural typhus, (Eng., rural, landelijk), een
tropische vorm van vlektyphus bij landarbeiders. Zie ook Scrubtyphus, shoptyphus.
Russel-reflex (D., !tassel, scurf), het trekken
van een snoetje na het bekloppen van de
lippen met de percussiehamer, bij dementia
paralytica.
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S
S. = sign a, signetur (Lat., teken op, er
worde opgetekend), gebruiksaanwijzing op
het recept, ook: se u, sive = of; en ook (in
de chirurgie): afkorting voor sacrale wervel.
Verder hoofdletter S = secretor (zie aid.),
kleine letter s = non-secretor (zie aid.).
S. rominum, Romeinse S, een ongeveer
S-vormige darmiis tussen het dalende gedeelte van de karteidarm en de endeidarm;
syn. sigma, fiexura sigmoidea, colon sigmoideum.
Sabelschedetibia, scheenbeen, door Engelse
ziekte of syphilis misvormd tot een zijdelings, gelijk een sabelschede, afgeplat been;
vgl. Platycnemie.
Sabelschedetrachea, door druk afgeplatte
luchtpijp (bij krop, enz.) (S i m m o n d s).
Sabinismus, vergiftiging met delen van de
zevenboom (sabina).
Sibulum (Lat., zand) conarii (Lat., dennekegel), hersenzandkorreltje in de pijnappelklier.
Sabtirra (ballast; van sabulu m, zand), onverteerde stoffen in de maag (S. gastrica) of
in de darm. Bijv. nw. sa b u rraal; bijv.
saburrale amau rose, blindheid, volgens een vroegere mening, veroorzaakt
door saburra en te genezen door een braakmiddel. Sabur rile ton g, sterk beslagen
tong.
Saccade (saccad er, F., een ruk met de teugels geven), telkens afgebroken, van de
ademhaling.
Saccharise, = invertase.
Sacchari- en saccharometer, toestel om het
gehalte van vloeistoffen aan suiker te meten.
Saccharimetrie, bepaling van het gehalte van
vloeistoffen aan suiker.
Saccharomftes cerevisiae (s5.ccharum,
suiker; 1.2.6)qc, schimmel; ce re v isi a, oorspronkelijk ce r y is i a, Plinius, naar een
Keltisch woord, gerstebier), biergist. S.
il b i cans, = oidium albicans, zie aid.
S. k VI r, kefirschimmel; zie Kefir. S. n e ofórmans (Lat., nieuw-vormend), schimmel, die voor de oorzaak van kanker is
gehouden (S a n fe I i ce).
SaccharomycOse, ziekte, die door een gistschimmel wordt veroorzaakt, en waarbij
schijngezwellen (pseudotumoren) ontstaan,
gevuld met slijm en schimmeikolonies; syn.
blastomycose.
SaccifOrmis (Lat.), zakvormig.
Saccularis, behorende tot de sacculus (zie
aid.) van het labyrint.
Sacculus (Lat., zakje), syn. sacculus sphaericus. Sacculi alveolares, de zakjes

aan het uiteinde der ductuil alveolares van
de longen; syn. infundibula. S. caeca' is
(caecus, blind), = appendix ventriculi
laryngis, uitpuiiing van de ventriculus
laryngis, zie aid. Sacculi col i, = haustra
coli. S. commilnis s. ellipticus s. hemiellipticus s. semiovilis, = utriculus, zie aid. S. dentis, = folliculus dentis,
zie aid. Sacculi dUctuum lactifer6rum, = sinus lactiferi, zie aid. S. M org agni, = ventriculus laryngis. S. s p hiericus
(bolvormig, van apoctpa, bol) s. rotundus
(Lat., rond) s. pro p r i u s (Lat., eigenlijk).
s. sacculus (zonder meer): een klein rondachtig zakje in de voorhof van het vliezige
labyrint.
Saccus (Lat., zak). S. caecus (Lat., blind)
major, grote blinde zak = fundus ventriculi, zie aid. S. caecus minor, kleine
blinde zak = pars cardiaca ventriculi.
Sicci cieci retrosterno-cleido-masto id e I, blinde zakken achter de benedenuiteinden van de musc. sterno-cleidomastoideus. S. co njun cti vi I is, de zak
van het bindvlies van het oog; de ruimte
tussen de gesloten oogieden en het oog.
S. endolymphaticus, het verwijde uiteinde van de ductus endolymphaticus van
het labyrint; syn. zak van Cotugno-Bottcher.
S. epiplOicus minor, = bursa omentalis,
zie aid. S. hemielliptic us, = utriculus,
zie aid. S. lacrimali s, tranenzak. S. I act e us, = cisterna chyli, zie aid. S. Henan s,
= recessus linealis S. omentalis, =
bursa omentalis, zie aid. S. peritonea, 1.
peritoneum parietaie; 2. de buikviiesholte.
S. vuivo-scrotalis Macalister, zak aan
het benedeneinde van het lig. uteri teres.
Sackniere (D.), uitzetting van het nierbekken
door vioeistof (KO s t e r); vgi. Hydro-, Pyonephrose; en Ren cysticus.
Sacraal, tot het heiligbeen (os sacrum) behorend. Sacrale anaesthesie, gevoelloosheid van de bilnaad en de organen
van het bekken, teweeggebracht door inspuiting van een gevoelloos makende oplossing in het heiligbeenskanaal; syn. epiduraie, extradurale anaesthesie. S.-auton o o m, het benedenste gedeelte van het
autonome (zie aid.) zenuwstelsel, afkomstig
van het ruggemerg. Vgi. Craniaal autonoom.
Sacrale gezwellen, aangeboren gezwellen, meestal teratomen (zie aid.) in de streek
van het heiiig- en stuitbeen. Sacrale kern
(Stillin g), een groep cellen in het heilig.
beengedeeite van het ruggemerg, overeankomende met de zuilen van Clarke. S.
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m e rg, het heiligbeengedeelte van het
ruggemerg ; vgl. Conus medullaris. S ac rale
werve Is, de vijf wervels, die het heiligbeen vormen. Sacral e zen uwen, = nervi
sacrales.
Sacralisitie (zie Sacru m), afwijking in de
vorm van een dwars uitsteeksel van de vijfde
lendenwervel, zodat dit een vleugel van het
heiligbeen ten dele overdekt. VgI. Lumbalisatie.
Sacro-cocctgeus, tot het heilig- en stuitbeen
behorend; vgl. Plexus.
Sacro-cotyloldea (distantia) (xo-c6X7), beker, nap) (in de verloskunde), de afstand
van het promontorium tot de plek aan de
binnenzijde van het bekken, die aan de gewrichtskommen beantwoordt.
Sacrocoxalgfe (vgl. Coxalgia), ontsteking
(meestal tuberculeus) van de articulatio
sacro-iliaca en aangrenzende gedeelten der
beenderen.
Sacrodynie (68*, pijn), pijnlijkheid ter
hoogte van het heiligbeen, bij hysterie.
Sacroiliac strain (Eng.), pijn in de sacroiliacale gewrichten.
Sacroilitis, ontsteking van de sacro-iliacale
gewrichten, komt voor bij de ziekte van
Be c hte rew, zie Aanhangsel.
Sacro-lumbilis, vgl. Musculus sacro-lumbalis.
Sacrum, vgl. Os sacrum.
Sactosalpinx (aocx-76c, volgestopt; adartvg,
trompet), uitzetting van de baarmoedertrompet door etter.
Sadismus (naar de markies D e Sad e,17401814), ziekelijke afwijking van de geslachts1814),
drift, waarbij de geslachtelijke bevrediging
wordt bereikt door de geslachtelijke handeling te doen gepaard gaan met wrede of
gewelddadige handelingen (vgl. het schenden
van lijken; zie Necrophilie).
Saeptum (Lat. saepi o, omheinen, afsluiten),
zie Septum.
Saffraan (de stempels van crocus.) S.-1 e v e r,
vetlever bij geelzucht.
Sagittaal (sag itta, pip), in de richting van
een pip, die wordt afgeschoten, dus van
achteren naar voren. S. vlak (in de ontleedkunde), ieder vlak, door het lichaam
gelegd in de sagittale richting.
Sagittalis, = sagittaal; zie Sutura.
Sagomilt, amyloide ontaarding (zie ald.) van
de milt, waarbij de lymphknobbeltjes er
uitzien als doorschijnende korreltjes, gelijk
sago.
Saignee (Fr.), aderlating. S. rachidienne
(van Vcxr,c, ruggegraat), sterk verlies van
liquor cerebrospinalis bij steekwonden in
het ruggemerg.
Sakit besar, naam voor lepra (tuberosa) te
Batavia,

Salpingo-oiiphorectomfe

Salaamkrampen (Arab., s a I a m, vredegroet),
vgl. Spasmus nutans.
Salicitas (zelfst. nw. van s a I ax, wellustig),
abnormaal verhoogde geslachtsdrift; vgl.
Nymphomanie, Satyriasis.
Salicyldoofheid, doofheid na gebruik van
salicylverbindingen.
Salicylismus, vergiftiging door salicylverbindingen.
Salfnisch (D., van Lat. s a I, zout), zilt, van
purgeermiddelen en bronwateren, (S a I In e n, D.), die veel bitterzouten en glauberzout bevatten; vgl. Mittelsalze.
Saliva (Lat.), speeksel; bijv. nw. sal i vali s.
Salivintia (nl. remedia), = ptyalagoga.
Salivatio, speekselvloed; sterk verhoogde afscheiding van speeksel; syn. sialorrhoea,
ptyalismus.
Salivfne, diastatisch ferment van het speeksel; syn. ptyaline.
Salfvomanfe (tocvioc, waanzin), ziekelijke zucht
om aanhoudend speeksel uit te spuwen.
Salmonella, een bacteriengeslacht, waartoe
de bacterie van paratyphus R behoort.
SalmonellOse, ziekte door besmetting met
salmonella, de typhus- en paratyphusgroep.
Salolismus, vergiftiging door salol (phenylsalicylzuur-ester).
Salolproef (E w a I d), onderzoek naar het
voortstuwend vermogen van de maag
(motorische functie) door middel van toediening van salol; dit wordt eerst in de
darm ontleed, zodat, als salicylzuur in
de urine kan worden aangetoond, de inhoud
van de maag de darm moet hebben bereikt.
Salpingectomie (cscanLy, trompet; ixTitz.vca,
uitsnijden), operatieve verwijdering van de
baarmoedertrompet.
Salpingitis, 1. ontsteking van de baarmoedertrompet; 2. ontsteking van de oortrompet
(zie Tuba auditiva). S. is thmi ca n od Os a,
(Ea0116.,,,, nauwe toegang ; n o d 6 s u s, vol
knopen, knobbels), slepende ontsteking
van de baarmoedertrompet, waarbij omschreven gezwollen plekken ontstaan van
hyperplastisch (zie aid.) klier-, spier- en
bindweefsel, vooral aan het nauwe gedeelte, dat in de baarmoeder, uitmondt.
Later genaamd EndometriOse. S. profluens (Lat., overstromend), plotseling, bij
tussenpozen, afvloeien van grote hoeveelheden afscheiding der baarmoedertrompet
naar de baarmoeder.
Salpingographfe, het photographeren door
middel van X-stralen van de eileiders, die
gevuld zijn met een contrastvloeistof (zie
ald.).
Salpingo-oOphorectomie (zie 0Ophorectomie), operatieve verwijdering van de baarmoedertrompet met de eierstok.
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Salpingo-oOphorftis, gelijktijdige ontsteking
van de baarmoedertrompet en de eierstok.
Salpingo-phartngeus, zie Musculus.
Salpingostomie (a-70A, mond), het aanbrengen van een kunstmatige opening aan een
baarmoedertrompet.
Salpingotomfe (Tit.tvo), snijden), insnijding in
een door etter uitgezette baarmoedertrompet (pyosalpinx).
Silpinx, 1. baarmoedertrompet; syn. oviductus, tuba uterina; 2. oortrompet; syn.
tuba auditiva, Eustachii.
Saltatorischer Reflexkrampf (D., van s a !tato r, springer), springende of huppelende
bewegingen, veroorzaakt door clonische
krampen der kuitspieren bij hysterie, enz.
(Barn berger).
Salubriteit (s a I u be r, gezond), algemene
gezondheid.
Salutations (Fr., groeten), beurtelings buigen
en strekken van de romp bij een aanval
van grande hysterie.
Samaritervereine (D.), verenigingen van
„Samaritanen", d.i. personen, die bij ongevallen bereid zijn, de eerste hulp te verlenen naar de barmhartige Samaritaan in
het N.T.
SammelrOhren (D.), verzamelingsbuisjes; het
uiteinde der urinekanaaltjes in de nier, van
het schakelstuk (Schaltstiick, zie ald.), tot
waar zich een aantal van die buisjes verenigen
tot ductus papillaris (zie aid.).
Sanitio (Lat.), genezing. S. co m p I 6t a
(Lat.), volkomen genezing. S. per p rim am, s e c 6 n d a m, zie lntentio.
Sanatorium (s a n o, genezen), herstellingsoord, in het bijzonder voor tuberculoselijders; in Amerika noemt men deze inrichtingen sanitarium (van sanitas,
gezondheid).
Sang de rate (Fr., miltbloed), miitvuur.
SingerknOtchen (D., zangersknobbeitje), omschreven zwelling van het epithelium of
de submucosa der stemlippen of ontsteking van een daar liggende klier; door
te grate inspanning van de stem; syn.
laryngitis nodulosa, nodulus chordae vocalis.
Sangufnisch, zie Temperament.
Sanguinolent (sanguinolentus, bloedrood), bloederig.
Singuis (Lat.), bloed.
Sanguistiga (Lat., s u g o, zuigen), bloedzuiger ; syn. hirudo.
Sinies (Lat., wegsmelting), dunne etter; vgl.
Ichor.
Sanitair (Fr., sanitai r e, van Lat., sanitas,
gezondheid), wat op de gezondheid betrekking heeft.
Santonismus, vergiftiging met santonine.
Saphena (volgens sommigen van79cppilc,

Sarcocele

croccp-hc, zichtbaar; volgens anderen (H y rt I)
van het Arab. en Hebr. safi n, verbergend,
omdat men de ader niet door de huid ziet;
het Arab. woord zou weder volgens anderen
van het Griekse afkomstig zijn, wat met het
Hebreeuwse woord zeker niet het geval
is), vgl. Vena saphena; Nervus saphenus.
Saponificatie (sapo, gen. saponis, zeep;
fa c i o, maken), verzeping, in 't bijzonder
van lijken; de vorming van adipocire (zie
aid.).
Saponimentum, linimentum (zie aid.), dat
zeep bevat.
Saponinfsmus, vergiftiging met saponine of
met planten, die dit glycoside bevatten;
vgl. Sapotoxinismus.
Saporimetrie (s a p o r, smaak), bepaling van
de kleinste hoeveelheid ener stof, die nog
een smaakgewaarwording teweegbrengt;
vgl. Gustometrie.
Sapotoxine, vergiftig bestanddeel van saponine.
Sapotoxinismus, vergiftiging doorsapotoxine.
Sapphismus, geslachtelijke omgang tussen
vrouwen, amor Lesbicus, naar de dichteres
Sappho op het eiland Lesbos; syn. Lesbische
liefde.
Sapraemfe (cromp6c, rot; ct.toc, bloed), =
septikaemie; vgl. Copraemie.
Saprine, onvergiftige ptomaine in het menselijk lijk.
Saprogeen, rotting veroorzakend of door
rotting ontstaan.
Saprophtten (pu'r6v, plant, lets wat groeit),
rottingsschimmels; benaming voor de bacterien, die zich ontwikkelen op dode overblijfselen van planten en dieren; gebruikt
voor niet pathogene bacterien.
Sarcina (Lat., pak, bundel), bacterien, die
zich zowel in de breedte ais in de hoogte
delen, en tijdens de deling gelijken op
balen, met ijzeren banden in de iengte,
breedte en hoogte erom heen. S. v e n t r Ic u I i, maagsarcina, in het braaksel bij verwijding, soms ook bij kanker van de maag;
syn. merismopedia ventriculi. S. tett- agena (K o c h-G a ff k y), in de mondholte
van gezonde personen en in de longholten
van teringlijders gevonden; syn. micrococcus
tetragenus.
Sarcinurfe, aanwezigheid van sarcinae in de
urine.
Sarcoblist (crecpE, gen. aocpx6c, vlees; (3XceaTGCV(0, doen uitspruiten), cel, waaruit zich
een spiervezel ontwikkelt; syn. myoblast,
sarcopiast.
SarcocarcinOma, gezwel, dat zowel uit sarcoma als uit carcinoma bestaat.
Sarcocele (x47), breuk), „vleesbreuk", hernia
carnosa; syn, voor elephantiasis scroti,
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zie aid. S. syph lilt i c a, = orchitis syphilitica (zie aid.). S. mall e 6 s a, kwaded roesknobbel in de huid van de baizak.
Sarcocystine, het vergif der sarcosporidien
(zie aid.).
Sarcockstis Lindemanni, soort van de sarcosporidien, die ook bij de mens voorkomt.
SarcOde (6ccpx(27c, vleesachtig), contractiel
protopiasma, in 't bijzonder van de dierlijke
cellen (D ujard in).
SarcOglia (yMcx, lijm, Kuehn e), = sarcoplasma.
Sarcoleden, sarcoom-achtige gezwellen, vooral kleine huidgezwellen, die ook kunnen genezen; vgi. Miiiair lupoied (Boec k, 1900)
ook Tuberculide en Lupus pernio.
Sarcolemma plii.v.cc, schil), het omhulsel der
spiervezels.
Sarcoleukaemie, leukaemie bij sarcomatose
van het lymphatisch weefsel (zie aid.).
Sarcolyse (X66tg, oplossing), het vergaan van
dwarsgestreepte spiervezels.
Sarcoma (cro'cpxcoti.cc, vleesachtig gezwel, van
accpx6o), viezig maken), kwaadaardig gezwel van bindweefselachtige bouw, waarin
de cellen de overhand hebben boven de
daar tussen liggende (intercellulaire) stof.
S. al veo lire (alveolus, holligheid),
sarcoma waarin de cellen bij groepen tussen
een bloedvaten bevattend stroma (zie
aid.) liggen, zodat zij de indruk maken,
in holten van het gezwel to liggen. S. c a rt i1 ag i n Os u m, zie Chondrosarcoma. S. c ylindromat Os u m, zie Cylindroma. S. d eciduo ce ilula re, zie Deciduoma malignum. S. fasciculatum (fasciculus,
bundel), sarcoma, waarvan de cellen in regelmatige bundels zijn gerangschikt. S. f u socellulare (fus us, spoel), sarcoma met
spoelvormige cellen. S. g ig a n t o c e I I u I are
(yErcc, gen. yErcvs-oc, reus), sarcoma met
reuzecellen. S. gliocellulare, zie Giiosarcoma. S. globocellulare (globus,
bol), sarcoma met ronde cellen, onderscheiden in S. globocellulare simplex, met kleine cellen, en S. m acrocellu lire, met grote cellen met vele kernen
tussen de kleine cellen in. S. idiop it h icum multiplex haemorrhigicum
(K apos i), vorming in de huid van vele
gezwellen van verschiilende grootte, waarin
bloedingen plaats hebben, en die ten dele
genezen, ten dele doorbreken en zweren
vormen. S. medullar e, mergsarcoom,
sarcoom dat uit mergachtig weefsel bestaat.
S. melanOt i c u m, zie melanosarcoma. S.
m u cos u m, zie Myxosarcoma; vroeger ook
syn. voor elephantiasis Arabum. S. ost e ofd es, zie Osteoid weefsel. S. phyliOdes
(cp1SXXov, blad), bladerig gebouwd sarcoma,

SartOrius

vooral in de vrouweborst Oude benaming
voor fibro-adenoma mammae, dat op sarcoom gelijkt.
Sarcomattides, sarcoom-achtig.
SarcomatOsis, 1. vorming van tairijke sarcomen; 2. de sarcoomziekte, het verval
van krachten ten gevolge van sarcoom.
SarcOmphalos (61.tcpc0■14, navel), harde, bindweefselachtige stomp van de naveistreng,
: die soms achterblijft.
Sarcephaga carnaria'(vrouwelijke vorm, als
zeifst. nw. gebruikt, van een bijv. nw. op
— cpayoc, letter!. „viees etend", Lat.
c a r o, genit carni s, viees), vleesviieg, dambordvlieg, die in wonden en zweren eieren
Iegt, welke zich tot larven ontwikkelen,
welker iarven ook wel in de darmen geraken.
Sarcoplaisma, niet gedifferentieerd protoplasma der spiervezels, tussen de fibrillen
en rondom de kernen; syn. sarcoglia.
Sarcoplasten, de cellen, waaruit zich de
dwarsgestreepte spieren ontwikkelen; syn.
sarcoblasten.
SarcopskIla penetrans7(vaXoc, vio), zandvlo;
Zie bij Puiex.
Sarceptes hOminis (cicfcg, gen. crocpx6c, viees;
x6n-ro.), slaan, kwellen; vleeskweller; sarcocoptes zou dus juister zijn), de schurftmijt
van de mens; syn. sarcoptes scabiei, acarus
scabiei.
Sarcásis bulbi, vleesgezwel van het oog;
oude benaming voor exophthaimia fungosa
(B e e r). Ook bij oude Griekse artsen in gebruik.
Sarcosporidia, sporozoa, waarvan de sporen
zich in de spieren van de mens en de zoogdieren ontwikkeien ; syn. buizen van Rai n e yMiescher (Rainey-Mieschersche
Schiauche).
Sarcotripsie (-c-pi4Lc, het wrijven), &rasement, onbloedige afkiemming van gezwellen.
Sarcous elements (Eng.), viees-elementen;
de deeltjes, waarin de spierfibrilien worden
ontleed onder de werking van water, verdund zoutzuur, enz.
SardOnicus, zie Risus sardonicus.
Sargdeckel (D., deksel van een doodkist),
benaming van kristallen van ammoniummagnesiumphosphaat in de urine, wegens
hun vorm.
Sarggeburt (D., baring in de doodkist), het
geboren worden van een kind na de dood
der moeder, door lijkverstijving van de
baarmoeder, of door druk van de rottingsgassen in de buik.
Sartenziekte, vgi. Pascha-choerda; syn. Aleppobuil (zie aid.).
SartOrius (s a rto r, kieermaker), vgl. Musculus sartorius, kieermakersspier; aldus
door S p i g e l i u s genoemd, omdat hij meen-
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de, dat met deze spier de ene dij over de
andere kon worden gelegd (kleermakershouding).
Satellietenvorm (s at élle s, trawant; satelliet = begeleider, o.a. van een planeet
door haar maan of manen), een vorm van
syphilitische uitslag, waarbij bleke, schijfvormige plekken worden omgeven door
vele kleine papeltjes; L es s e r noemt die
vorm Bombensyphilid, omdat hij herinnert
aan een uit elkander gebarsten born.
Satellites venae, aderen, die een slagader
begeleiden.
Saturninus (S at u r n u s, alchimistische naam
voor lood), betrekking hebbende op lood;
ook, door lood veroorzaakt.
Saturnismus, vergiftiging met lood en loodzouten, onderscheiden in S. acutus en S.
chronicus.
Satyriasis (axrupicco14, van acfcTupoc, woudgod), 1. abnormaal sterke geslachtsdrift
bij de man; vgl. Salacitas, Priapismus; 2.
= leontiasis (zie aid.), omdat het aangezicht
daarbij op dat van een satyr gelijkt.
Sauerlinge (D.), bronwateren, die in 1 liter
meer dan 1 gram vrij koolzuurgas bevatten;
bevatten zij daarbij minder dan 1 gram
opgeloste vaste stoffen, dan heten zij
„einfache Sauerlinge"; syn. anthracocrenen.
Sauna, de Finse badhut, waarin men baadt
in weinig heet water en zeer verhitte lucht,
terwijI men dadelijk daarna in een koude
rivier springt.
Saurfasis (croci5poc, hagedis), = ichthyosis serpentine (zie aid.).
Sawah-keratitis (West hoff), naam in Indie
gebruikelijk voor keratitis nummularis.
Scabies (Lat.), schurft. S. cr u st Os a s. n o rveg i ca s. Boecki, korstenschurft of
Noorse schurft, door Bo e ck en Danie Ise n het eerst bij lijders aan spedalskhed
(zie ald.) waargenomen; het is gewone
schurft, waarbij het tot vorming van korsten komt, doordat de lepralijders door de
ongevoeligheid van hun huid zich niet
krabben. S. si cca pa p u lOsa, = prurigo
(zie ald.).
Scabritia s. scabrities (Lat., ruwheid), 6 ng u i u m, ontaarding der nagels, waardoor
deze dunner en vezelig worden.
Scala media (Scala, trap; medius, middelste), middentrap, het gedeelte van de
slakkenhuisgang in het binnenoor, dat tussen de scala tympani en de scala vestibuli
ligt; vgl. Membrana Reissneri. S. timpani
(t y m p a n u m, trommelholte), het gedeelte
van de canalis spiralis van het slakkenhuis,
dat naar het ronde venster der trommelholte
voert. S. vest Ibul i, voorhofstrap, het overige gedeelte der canal's spiralis.
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Scalenus (axcarp6c, scheef, ongelijkzijdig
driehoekig), vgl. Musculus scalenus. S.sp lee t, de spleet tussen de musculus
scalenus anticus en medius, waar de plexus
brachialis en de arteria subclavia doorheen
gaan. S. synd room, verschijnselen van
druk op de plexus brachialis en de slagaderen, die naar de arm lopen, welke verschijnselen soms verdwijnen na doorsnijding
van de musculus scalenus of verwijdering
van een halsrib.
Scalpel (s calpellu m, verkleinw. van s c a 1p r u m, van s cal po, snijden), heelkundig
mes met een vast heft; vgl. Culter, Bistouri.
Scalperen, de behaarde huid van de schedel
aftrekken.
Scanderend (scand o, stijgen; Fr. scan d e r,
een vers uitspreken met onderscheiding
van de versvoeten), de slepende, eentonige
wijze van spreken, met afzonderiijke uitspraak van lettergreep voor lettergreep,
bij sommige ziekten, als: multiple sclerose.
Scansion (Fr.), scanderende spraak.
Scapha (axOccm, boot), gleuf van de oorschelp
tussen helix en anthelix.
Scaphocephalie (xepakh, hoofd), lange, smalle schedel met dakvormig tot elkander hellende wandbeenderen.
Scaphoideus, bootvormig; vgl. Os scaphoideum = os naviculare.
Scapula (Lat.), schouderblad. S cap u I ae
a I at ae (Lat., gevleugeld), als vleugels uitstaande schouderbladen bij magere, weinig
gespierde personen, bij paralytische borstkas (zie ald.) en bij verlamming van de
musc. serratus anticus. S. scapho id ea
(axcir) , boot), schuitvormig schouderblad
met convexe binnenrand; bij overgeerfde
syphilis.
Scapulair, betrekking hebben op het schouderblad. S. krake n, gewaarwording van
kraken bij druk op het schouderblad of
bewegingen van de schouderbladen; o.a.
bij exostosen (zie ald.) of breuken aan de
ribben of het schouderblad. S cap u I ai re
I ij n, loodrechte lijn, getrokken op de
rug door de punt van het schouderblad,
als de armen slap hangen. S cap u I ai re
reflex, optrekking van het schouderblad
naar binnen en boven, als de huid tussen
ruggegraat en schouderblad met een stomp
voorwerp wordt gestreken.
Scapulalgie, schouderpijn; bij leverabsces.
ScapulodOia rheumitica (6867/) , pijn),
rheumatische pijn in de schouderspieren.
Scapulozeina (Wv.n, gordel), schoudergordel.
Scipus (Lat.), schacht. S. pen i s, = corpus
penis. S. p i I i, haarschacht.
Scarificatie (Laat Lat., van scarifo, met een
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stift krabben, bij Pliniu s, vandaar s c ar ific o), het maken van een aantal kleine
insnijdingen.
Scarificitor, mes tot het maken van scarificaties, of kopsnepper.
Scarlatina (nieuw-Lat., s ca r I a t u m, scharlaken), roodvonk, febris scarlatinosa. S.
laevig it a (zie Laevigatus), de gewone
vorm van roodvonk met in elkander vloeiende vlekken. S. m i I i a r i s (zie miliair), roodvonk met korrelachtige blaasjes (Friesel,
D.) met troebele inhoud. S. papul Os a,
roodvonk, waarbij de rode stipjes zwellen
tot kleine pukkeltjes, waaruit zich weder S.
miliaris kan ontwikkelen. S. p et echialis
(zie Petechiae) s. h ae morrh ig i c a, roodvonk met bloedingen in de huid en de ingewanden. S. p u e r p e ri I is (zie Puerperium),
kraamvrouwenroodvonk, een septische uitslag in het kraambed, met het voorkomen
van roodvonk. S. sine exanthemate,
roodvonk zonder of met slechts een onbeduidende uitslag. S. varieg at a (zie Variegatus), roodvonk met verspreid staande
vlekken. Bijv. nw. ScarlatinOsu s.
Scarlatinoied, = rubeola scarlatinosa, vierde
ziekte, morbus quartus.
ScatOI (axip, gen. axas-6q, uitwerpselen), bestanddeel van de uitwerpselen, afkomstig
van de rotting van eiwit.
ScatOma, drekgezwel; vgl..Coproliet.
Scatophagie (oxccrocpciyoc, drek etend), het
drek eten van krankzinnigen; syn. coprophagie.
Scatox0, oxydatieproduct van scatol.
Scitula (Lat.), doos (voor geneesmiddelen).
Scelet, beter: skelet (zie aid.).
Schachteiton (D., Schachtel, doos; Ton,
toon), voile, welluidende (sonore) percussieklank, gelijkende op het geluid bij het
bekloppen van een kartonnen doos.
Schallwechsel (D.), verandering van toon;
zie Gerhardt en Wintrich in het Aanhangsel.
Schaltknochen (D., einschalten, tussenvoegen), = sesambeen.
Scharbock (D.), scheurbuik; zie Scorbutus.
Schaufelfuss (D., Schoffelvoet), een platvoet,
waarbij de middelvoetsbeenderen convex
naar beneden zijn gebogen.
Schaukelstellung (D., kantelstand), de stand
van het schouderblad bij verlamming van
de must. cucullaris; de onderste hoek
staat hierbij meer nabij de ruggegraat, de
schoudertop is gedaald (D u c h e n n e). Fr.,
mouvement de bascule.
Schaumorgane (E r n s t), organen in het lijk,
waarin men gasbelien vindt, als lijkverschijnsel; dikwijls na gasgangreen of gasphiegmone.

SchistosOma haematOblum

Scheelietscherm, versterkingsscherm van
scheeliet = calciumwolframaat; scheellum
= wolfram, genoemd naar de Zweedse
scheikundige Scheele.
Schema (axijp.a, vorm), afbeelding in algemene, kenmerkende trekken; schets van
een gang van zaken of een plan in hoofdzaken ; bijv. nw. Schematisch. S c h e m atisc h oog, gereduceerd, d.i. tot zijn
hoofdeigenschappen teruggebracht oog, een
toestel waarmede men wel de eerste oefeningen in het oogspiegelen verricht.
Schenkelblock (D., Schenkel, dij; hier: een
dikke tak), hartblock van een hoofdtak
van de bundel van H i s. Zie Bundeltakblok,
vgl. ook Arborisatie.
Scheppern (D.), = bruit de pot fele.
Schepperziekte, breuk van de doornuitsteeksels der ruggegraatwervels.
Scherljewo, = skerljewo (zie aid.).
ScherOma, = xeroma (zie aid.).
Schichtaufnahme (D.), laagsgewijze Röntgen-opname. Syn. Planigraphie.
Schiff'sche Wellen (D., golven van S c h i ff),
een golfbeweging, die in beide richtingen
ontstaat op een spier na bekloppen, wanneer
de prikkelbaarheid van de spier is verhoogd.
Schijnzwangerschap, bij de vrouw: graviditas nervosa (zie aid.), bij de rat en vele
andere dieren de progestatieve reacties op
inspuiting met bepaalde hormonen.
Schindylesis (axLv8uXkco, splijten) (in de ontleedkunde), gleufnaad, waarbij een scherpe
rand of scherp uitsteeksel van een been
past in een gleuf of insnijding van een
ander been, of gevormd wordt door twee
beenderen.
Schinkenmilz (D., Schinken, ham), milt,
waarvan de doorsnede een glazig voorkomen heeft door amyloiede ontaarding
(zie aid.) der pulpa; is de milt daarbij bleek,
dan wordt zij spekmiit genoemd; vgl.
Sagomilt.
-schisis (axEmq)3(in samenstellingen), ontleding, splijting; bijv. rhachischisis.
Schistisoma (csZtac, lichaam), een (gespieten)
iichaam hebbend, = schistosoma.
SchistoOten (azto-r6q, gespieten), kieine
lichaampjes, die van oude bloedlichaampjes
zijn afgesnoerd (E hrlic h); vgl. Microcyten.
Schistoglossie (yX6Scraoc, tong), aangeboren
splijting der tong.
Schistoprosopie (npOatorov, aangezicht), aangeboren splijting van het aangezicht; diepe
kloven tot in het gehemelte aan een of beide
zijden van de neus.
SchistosOma haemat6bium, = bilharzia (zie
Bilharziosis); vgl. Schistisoma. S. j a p 6 n ic u m, in Oost-Azie (ook op Celebes), ver-
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wekt Katayama-ziekte. S. Manson i, veroorzaakt een Egyptische vorm dezer ziekte.
Schistosomiasis, 1. misgeboorte met uitpuiling van de buikingewanden en zeer gebrekkige ontwikkeling der ledematen; 2.
(in de ziektekunde), Iijdend aan Schistosoma.
Syn. BilharziOsis, zie aid. S. japonica =
Katamayaziekte, zie aid.
Schizoblepharie Pipapov, oogiid), = coioboma paipebrae (zie aid.).
Schizocephalus, misgeboorte, waarbij het
hoofd in de lengte gespieten is.
Schizogenie, een generatie van schizonten
(zie aid.).
Schizogonie, voortpianting door deiing (zie
aid.) Schizog on id n, lagere organismen,
die zich voortpianten door deiing.
Schizomyceten Wx.rc, gen. lthx-irroc, schimmel), spiijtzwammen, bacterien.
Schizoid (cl8oc, vorm), op schizophrenie
(zie aid.) gelijkend.
Schizoidie, de toestand van schizoide psychose.
Schiz6nt (a)gcov, spiijtend), het stadium in
de ontwikkeling van een protozoon, dat
voorafgaat aan het te voorschijn komen
der gameten uit het moederdier.
Schizonychie (g vIA, gen. &wog, nagei),
spiijting der nagels (U n n a).
Schizophrenie (epkv, middenrif als zetel der
ziel; de ziel), benaming voor dementia
praecox, aanduidende een tegenstrijdigheld in de verschijnseien der zieisziekte,
daar deze meer de wil en het gemoed dan
het verstand aantast (B I e u i e r).
Schizothymie 01*6c, gemoed), aanieg tot
schizophrenie (K r et s c h n e r).
Schizotrypinum Cruzi, een trypanosoma
(zie aid.) in Brazilie, dat zich door schizogonie (zie aid.) voortpiant en vooral
bij kinderen ernstige ziekteverschijnselen
veroorzaakt. (Ziekte van C h ag as, zie Aanhangsel).
Schlagvolumen (D.), de hoeveeiheid bioed,
die bij elke hartsiag in de lichaams- en
iongslagader wordt gestuwd.
Schiammfieber, zie Modderkoorts.
Schlauchlahmung (D.), veriamming door te
langdurige of te vaste omsnoering van een
lid door de slang (Schlauch) van Esmarc h.
Schleifenkreuzung (D.), lissenkruising; de
kruising der lisvezelen in het verlengde
merg aan de buikzijde van het centrale
kanaal; syn. decussatio lemniscorum, sensibele pyramidenkruising.
Schlitten-apparaat (D.), slede-toestei van
Du boi s-R eymon d; inductietoestel, waarvan de secundaire kios op een siede min of
meer ver over de primaire kios kan worden
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geschoven, om de sterkte van de inductiestroom te regelen.
Schlottergelenk (D.), (schlottern, waggelen), versiapt gewricht, door verlamming der omringende spieren, door grote
rekking van de beursband of doordat de
samenstellende beenderen vervormd zijn.
Schlummerzeiien (D., sluimercellen), zie
Mumienzellen.
Schliissel-erlebnis (D.), gebeurtenis van zo
bijzondere aard, dat men in zijn zwakste
punt wordt getroffen en hierop reageert
met neurotische of psychotische verschijnselen. Specifiek traumatisch werkende beleving.
Schnietterlingsbruch (D., Schmetterling
viinder; Bruch, breuk), spiinterbreuk door
schotverwonding, waarbij zich aan weerszijden der beide openingen een grote
beenspiinter bevindt in de vorm van een
vlindervleugel.
Schmierende Sprache (D., smerende spraak),
spreken met zeer slappe articuiatie; bij
dementia paraiytica.
Schmierplatten (N e i s s e r), piaatcuituren,
die dicht bezaaid zijn met verschillende
soorten bacteriekolonien.
Schneeberger Lungenkrebs (D.), longkanker van Schneeberg; kwaadaardig longgezwel (kanker, endotheiioma of lymphosarcoma) bij de arbeiders in de kobaitmijnen
van Schneeberg (Ertsgebergte).
Schneilende Finger, Hiifte, (D.), verende
vingers, knipmesvingers, verende heupen;
vgl. Doigt a ressort.
Schnittentbindung (D.), keizersnede.
Schotsche douche, sproeibad met aiwisselende koude en warme stralen.
Schuifladephenomeen, verschuifbaarheid van
het onderbeen in de knie naar achteren en
naar voren, als de ligamenta cruciata zijn
verscheurd.
Schuimcelien = histiocyten, zie aid.
Schummerung (D., beschaduwing in een
tekening), het beeid van luchtbelletjes op
de Rontgenfoto bij chronische gastritis.
Schiittelkrankheit, (D.), ---- paralysis agitans,
zie aid. Vgi. Polyscleradenitis.
Schutzkolloid (D.), colloied (zie aid.), dat
een emulsie in stand houdt; bijv. het hulsel
der vetbolletjes in de meik.
Schwannoom, een goedaardig gezwei uitgaande van de zenuwschede, genaamd naar
Schwan n (zie Aanhangsel).
Syn. Neurilemmoma.
Schwarte, verdikking van een weivlies (vooral het borstviies) na ontsteking; zie Pleuraschwarte.
Schwarzwasserf ieber(D.), zwartwaterkoorts
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haemoglobinurie (zie aid.) bij tropische
malaria.
Schwatzepilepsie (schwatzen, D., babbelen), epileptische aanval, waarbij enkele zinloze woorden automatisch worden herhaald
syn. epilepsie' marmotante.
Schwebefillung (D., langzaam, als uit zwevende toestand, neerslaan van kleurstof
uit een opiossing op een histologisch voorwerp (U n n a).
Schwebelaryngoscopie (K i I I i a n), het
rechtstreeks bezien van het inwendige van
het strottenhoofd bij een patient, wiens
hoofd omiaag hangt.
Schwellenperkussion (G o l d s c h e i d e r),
(S chwell e, D., drempel), zeer zachte percussie op de grens van het hoorbare, ten
einde de werkelijke grootte van het hart te
bepalen.
Schwellenreiztherapie, = ReizkOrpertherapie, zie aid.
Schwellenwert (D.), drempelhoogte; de
geringste sterkte van een prikkel, die nog
een reactie of gewaarwording kan teweegbrengen (F echne r).
Scia , zie Skia-.
Sciatique (Fr., van het Lat. sciaticu s, afgeleid van Eaxtoc8tx65, en dit van tazEocc,
afgeleid van taxEov, heupbeen; vgl. Ischiadicus en lschias), = ischias (zie aid.). S.
variq ueuse (vgl. Varix), ischias ten
gevolge van stuwing in de aderen van de
plexus sacralis of in de vaten der heupzenuw.
Scientismus, = Christian Science, zie aid.
Scillismus, vergiftiging door zee-ajuin (scilla
maritima) of bereidingen daarvan.
Scintillans (s c i n t i I I o, flikkeren), flikkerend;
zie Scotoma.
Scintillitio (s cintill o, flikkeren), 1. (in de
natuurkunde) het vonkend iicht geven van
een fluorescentiescherm met zinksulfide,
onder de invloed van X-stralen; 2. (in
de geneeskunde) syn. voor Photopsie (zie
aid.).
SciOpticon, zie Skiopticon.
Scirrhus (axEppoq, ieder hard lichaam, verharding, verhard gezwel), hard kankergezwel, bindweefsel- of vezelkanker; syn.
Carcinoma fibrosum s. scirrhosum.
Scisstira (Lat.), spleet, gleuf.
Scissurite (Fr., ontsteking in een scissur e,
spleet), interlobaire pleuritis. Zie Pleuresia.
Sclera (ale.X7) p6c, hard), de lederhuid van het
oog; bijv. nw. scieraal. Scleraring,
witte ring rondom de papil van de gezichtszenuw, veroorzaakt door het ontbreken der chorioidea daar ter plaatse.
Scleradenitis (3c8i)v, kiier), klierverharding,
Zie Polyscleradenitis.

Sclerema

Sclerectasie (IxTccatc, verwijding), uitpuiling van een deel der sclera; syn. staphyloma (zie aid.) sclerae.
Sclerectomie (iwripco, uitsnijden), operatic
tegen glaucoma, bestaande in uitsnijding
van een stuk der sclera (Lag rang e).
Sclerema, huidverharding, huidverstijving;
zie Scleroderma, Scleroedema; verharding
en verdikking der huid, doordat het celweefsel met serum gedrenkt wordt en later
verhardt. S. neonatOrum (neonatus,
pasgeboren); scl. bij onvoidragen en zeer
siecht gevoede pasgeboren kinderen; syn.
aigor (Lat., koude) progressivus (toenemend), wegens de snelle dating der lichaamswarmte. S. ad i pOs u m (ad e ps, gen.
a d i pi s, vet), vetsclerema, verstijving van
het vetweefsel na uitputtende ziekten. S.
ad u Itoru m (ad ti ltus, volwassen); scl.
bij volwassen personen.
Sclererythrine (s c I e r6t i u m, knolachtig
iichaam, zoais o.a. het moederkoorn, aan
het mycelium van vele zwammen; ipu4p6c,
rood), rode kleurstof in het moederkoorn,
weike als bewijs dient van de aanwezigheid
van moederkoorn in het brood.
Scleria, scleriasis, bij de Ouden een naam
voor chronische blepharitis (zie aid.).
Scleritis, ontsteking van de sclera.
Sclerochorioiditis, ontsteking van de sclera
en het vaatviies te zamen.
Sclerodactylie (adocruXoq, vinger), tot de
vingers of tenen beperkte vorm van scieroderma; vgl. Acrosclerose.
SclerodacOlia panatrOphica (H a n n e m a),
scl. waarbij de atrophic alle weefseis der
vingers heeft getroffen.
Scleroderma, ook sclerodermie (841,ta,
huid), chronische, zich uitbreidende ziekte
der huid, waarbij, zonder ontsteking, het
bindweefsei in de lederhuid en het celweefsel toeneemt, zodat dit hard wordt
en zich verkort; zie Sclerema, Scleroma,
Sclerosis, Sclerostenosis cutanea, Carcinus
eburneus, Cutis tensa chronica, Elephantiasis sclerosa, Sclerosis corii, Keloied van
Addison, Morphea, Adiponecrosis. S. g en i to-s uprap LI bicum neonatOrum,
driehoekig scleroedema boven het schaambeen bij pasgeboren kinderen.
Scleroedema, = scierema.
Sclerogene methode, methode van L a n n elong u e ter behandeling van tuberculeuse
aandoeningen van beenderen en gewrichten,
welke daarin bestaat, dat zich, door inspuitingen, een wand van hard, vaatarm weefsel
rondom het aangedane gedeelte vormt.
Sclerema (a)04pcoti.a), 1. = scleroderma
2. verharding in het aigemeen, in het bijzonder van de siijmviiezen der bovenste
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luchtwegen; rhino-, pharyngo-, laryngo-,
tracheo-, bronchoscleroma, S.-b a c i I, vgl.
Rhinoscleroma. S. respi rat Oriu m, =
rhinoscleroma (zie ald.).
Scleromalacie (1.1,Acodoc, weekheid), plaatselijke verwekingen der sclera. S. senilis,
op hoge leeftijd. S. pe rfOrans (Lat. doorborend), waarbij gaatjes ontstaan in het
hoornviies.
Scleromeer, = been-metameer; zie Scierotoom.
Scleromeninx (1/,:ipvg, viies), = dura mater
(zie ald.).
Sclerometer, = hardheidsmeter.
Scleronychfe (64 gen. Ovuxog, nagel), verdikking en verharding der nagels.
Scleronfxis (vgrac, steek), doorboring van
de sclera met een staarnaald om de staar
neder te drukken; zie ook Keratonyxis.
Sclerophthilmia, siechte beweeglijkheid van
het oog door verharding der oogleden; bij
de oude Griekse artsen.
Scleroproteinen, = eiwitten der steunweefsels (albuminoieden).
SclerOse (ax)4pwat,g, verharding), zie Initiate
sclerose.
Sclerose en plaques, of disseminee, Fr.
voor sclerosis disseminata. S. tubereuse
ou hypertrophique des circonvolutions cerebrales (Bourneville), vorming van grauwe, verharde knolachtige
piekken in de hersenschors en andere gedeelten der hersenen, tevens van gezwellen
van de meest verschillende bouw in alleriei
organen; zie Tubereuse sclerose. Behoort
tot de phacomatosen (zie ald.).
SclerosifOrm monorecidief (v.6vog, enig;
vgl. Recidief), recidief van syphilis, bestaande
in een enkele aandoening in de vorm der
initiate sclerose (zie ald.).
Sclerosis, verharding in het aigemeen, ook
in samenstellingen, als arterioscierose, osteoscierose, otoscierose. S. aUrium (Lat.,
der oren), zie Otoscierose. S. d i s s e m i n ata, s. insuliris (insula, eiland) s. multiplex, (= encephalo-myelitis disseminata),
verspreide of multiple verharding ; ziekte van
de hersenen en het ruggemerg, waarbij,
onregelmatig over deze organen verdeeld,
een aantal harde haardjes ontstaan. Naar de
piaats, waar deze zich in hoofdzaak ontwikkelen, wordt de sclerose onderscheiden in
cerebrale, spinale en cerebrospinale; zie
Alzheimer, Aanhangsel. S. tuberOsa,
zie Tubereuse sclerose.
SclerostenOsis (aTivcoatc, vernauwing) cutanea (F orge t), = scleroderma.
SclerOstomum (crrOpice, mond) duodenale,
vroegere naam voor ankylostoma duodenale.

Scorbuut-diarrhoea

Sclerothrix (axkiw6c, hard; ,9.pE, haar),
droge, harde haren.
SclerOtica, = sclera.
Scleroticectomfe (ixTelivo), uitsnijden), uitsnijding van een stukje sclera.
Scleroticonixis, = scleronyxisSclerOtisch, verhard.
Scleroteimen (Tog, snede, afdeling), de
eerste aanduidingen ener segmentale verdeling in wat later de ruggegraat zal zijn;
oersegmenten.
Sclerotomie (TONG), snijden), snede in de
sclera ter behandeling van glaucoma (We cker en Stellwag).
SclerozOnen (Vwri, gordel), de plaats van
aanhechting der myomeren (zie ald.) aan
het bijbehorende beensegment. .
Scolecoiditis (ax6X7), zie Scolex), ontsteking
van het wormvormig aanhangsel; door
Nothn ag e I voorgestelde benaming in
piaats van het gebruikelijke appendicitis.
Scolex, meerv. scOlices (axca-i, worm), 1.
het kopje van de lintworm; 2. het wormvormig aanhangsel.
Scolio-lordOse, scoliose (zie beneden) qepaard gaande met lordose (zie ald.).
ScoliOsis (cntoXicoaK, verkromming), zijwaartse verkromming van de ruggegraat. S.
ca pitis, = caput obstipum (zie aid.). S.
habitualis (habitus, houding); S. door
een tot gewoonte geworden verkeerde
houding. S. is c h i ad i ca, scheve houding,
die de lijder aan ischias aanneemtom de pijn
zoveel mogelijk te vermijden. S. n e u r6g e n e s, S. ten gevolge van spierverlamming.
S. s t at i c a (aTocTi,x6c, tot stilstand brengend)
S. die door de stand van de ruggegraat,
nl. door scheve stand van het bekken of
door ongelijke belasting der beide lichaamshelften, wordt veroorzaakt.
-scoop (axorcio), bezien) (in samenstellingen),
instrument om lets zichtbaar te maken.
-scopie (axon6w, beschouwen) (in samenstellingen), het onderzoek door middel van
het oog, met of zonderinstrumenten, bijv.
endoscopie.
Scorbutic lattice (Eng., I at t i ce, traliewerk),
de zone tussen been en kraakbeen, waarin
bij rhachitis de beenbalkjes onregelmatig
gerangschikt en gebroken zijn.
Scorbtitus (oorsprong misschien Slavisch),
scheurbuik, scheurbot, in het Duits Scharbock; algemene voedingsstoornis, o. m.
gekenmerkt door verzwering en bloedingen
van het tandvlees. Purpura haemorrhagica
(zie aid.) wordt ook landscorbuut genoemd.
S. alpinu s, = pellagra (zie aid.). S. i nfi ntill s, syn. voor ziekte van Barlow.
Scorbuut-diarrhoea, = indische spruw; zie
Aphthae lndicae.
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Scotodinfe (ax6Toc, duisternis; &Nog, duizeling), duizeling met bezwijming.
ScotOma (ax611.4to, duizeling; van axo-r6co,
donker, duizelig maken), donkere vlek in
het gezichtsveld, als zodanig door de patient
waargenomen (subjectief scotoma), of door
de onderzoekende arts bepaald bij het
onderzoek van het gezichtsveld (objectief
scotoma). Ook wordt het ontbreken van
de gehoorwaarneming op bepaalde afstanden
van het oor gehoorsscotoma genoemd. S.
ce ntrale, scotoma in het midden van het
gezichtsveld; rings cot oo m, scotoma
rondom het midden van het gezichtsveld.
S. scintillans (Lat., flikkerend), trilscotoma; een snel heen en weer bewegend
subjectief scotoma.
Scotophoble (pOpoc, vrees), angst voor
duisternis.
Scotopsie (S4)Lc, het zien), = mouches volantes.
Scotoptisch zien, het zien bij adaptatie aan
zeer zwak Iicht. VgI. Photoptisch zien.
Scototherapie, geneeswijze door volledige
afsluiting van Iicht.
Screw-worm (Eng.), schroefworm; de met
sterke klauwen gewapende larve van cochliomyia macellaria, die het slijmvlies van de
neus-, voorhoofds- en keelholte doorboort,
vaak met dodelijk gevolg.
Scratchreflex (Sherrington), de krabreflex bij de hond.
Scrobiculus (verkleinw. van scrobi s, kuil)
cordis (gen. van co r, hart), hart- of maagkuil.
Scrofulous, betrekking hebbend op, berustend
op, lijdend aan scrofulose (zie ald.); syn.
strumeus.
Scrofulide, huidaandoening, die in verband
staat met scrofulose; door B az i n gebezigd als synonym van lichen scrofulosorum.
S. boutonneuse benigne(Fr., bouton,
knoop, knobbeltje, pukkel; benign e, goedaardig), = lichen urticatus (Bazi n). S.
erythem at euse (Fr., zie Erythema);
= lupus erythematodes. S. tuberculeuse
m a I i g n e (Fr.); = lupus vulgaris; vgl.
Tuberculide.
Scrofuloderma, huid-tuberculose met harde
knobbeltjes; als deze verzweren, spreekt
men van S. ulcerOsum, door jadassohn
colliquatieve huidtuberculose genoemd. S.
Wi lson i, = lupus vulgaris. S. milia re
(Neisser), S. papulOsum (Auspitz),
= lichen scrofulosorum.
ScrofulOsis (scrofula, klierzwelling aan de
hats), klierachtigheid, lymphatische diathese, een afwijking van het gestel, waarbij
grote neiging bestaat tot ontstekingen
van de huid, vooral aan het hoofd, van

Seborrh6ea

de slijmvliezen, de lymphklieren, de beenderen. Onderscheiden in S. erethica
(ipe.aiCto, prikkeien), scr. met vermagering,
prikkelbaarheid van de geest en neiging
tot snelle ettering der scrofuleuse aandoeningen en S. tO rpida (torpidus, verstijfd ; vgl. To r po r), scr. met opgezetheid
van het aangezicht, bleke huid, trage geest.
De spelling met ph is fout.
Scrotalis, tot het scrotum behorend. S c r otale reflex, rimpeling van de huid van
de balzak bij aanraking daarvan of van de
omgeving.
Scrotum, balzak.
Scrubtyphus, (Eng., to scrub, zwoegen),
een rickettsiose, een klinische variant van de
mijtekoorts zonder primair affect. Zie
Ruraltyphus, pseudotyphus.
Scrum-pox (Eng.), een op acne gelijkende
huidziekte bij voetbalspelers in Engeland.
Scrupel (scrupulu m, verkleinw. van scr up u s, scherpe steen), oud medicinaal gewicht van ongeveer 1,25 gram.
Scutellitio (s c u t u m, schild), = ichthyosis
congenita.
Sctitula (Lat., een plat schoteltje), vgl. Favus.
Scutulitus s. scutiformis, schotel- of schildvormig, met een inzinking (del) in het
midden; aanduiding voor sommige vormen
van huiduitslag.
Scpala (meerv. v. crx6fiocAov, afvai, drek),
harde massa's ontlasting.
Scyphus (ax6cpoq, beker), het trechtervormig
aanhangsel van de derde winding van de
lamina modioli (zie Modiolus). S. Vieu sseni I, = infundibulum cochleae (zie aid.).
Seat-worm (Eng. seat, de zitdelen), aarsmade; zie Oxyuris vermicularis.
Sebaceus (van s e b u m), op talk, smeer
gelijkend, talk bevattend of voortbrengend;
vgl. Glandulae sebaceae.
Seboliet (sebum en xi‘aoc, steen), talksteen ; kalkafzetting in smeerklieren en
dermoiedcysten (zie ald.).
Seborrh6ea (se b u m, verder gevormd als
diarrhoea), afscheiding in ziekelijke mate
van schiifers der opperhuid, gedrenkt met
huidsmeer, waardoor het voorkomen der
huid vettig (S. ad i pOsa, oleOsa) of
schubbig is (S. sicca s. sq u a m cisa) (si ccus, droog; sq u a m a, schub); syn. acne
sebacea, pityriasis furfuracea, tinea furfuracea, steatorrhoea, fluxus sebaceus. S.
ca pilliti i, van het hoofdhaar, S. (cipitis)
neonatOrum (neonatus, pasgeboren
kind), „berg op het hoofd" bij kieine
kinderen ; schubbige korsten. S. circin it a,
= eczema seborrhoicum (zie ald.). S. co ng est i v a (H e b r a), = lupus erythematosus
(zie ald.). S. c6 r po r is, S. van de romphuid.

Sebum

— 479 —

S. n ig ri cans (zwartgekleurd) (pal p eb ts ar u m, = blepharomelasma (zie aid.).
S. sicca s. squamOsa (schubbig) neonat6rum, = cutis testacea (zie aid.). S.
unive rs a I is, = vorming van huidsmeermassa's over de gehele huid, bij pasgeboren
kinderen (S. sicca neonatorum) of bij verval
van krachten (pityriasis tabescentium).
Sebum, talk, huidsmeer. S. cutin eu m,
huidsmeer. S. pal pe bral e, de afscheiding van de kiieren van Meybom aan
de oogieden. S. p rae p Lit' i, = smegma
praeputii.
Sebumwarze (D., Warze, wrat), syn. voor
Comedo, Molluscum contagiosum, Verruca
senilis.
Secateur (Fr., van Lat. secare, snijden),
instrument om vastzittende vreemde lichamen in de urinebiaas te verkleinen (Ca u dm o n t); ook beenschaar.
Seceren, het verrichten van een lijkopening;
zie Sectio.
Secerneren (s e c a r n o), afscheiden ; vgl.
Secretio.
Secessus (Lat., het heengaan) inscii, involuntarii (inscius, onbewust; involuntari us, onwillekeurig), onbewuste, onwillekeurige lozing van urine of ontiasting. S.
retinae, = abiatio, sublatio, dialysis
retinae.
SecItisio pupillae (Lat.), afsluiting van de
pupil; nl. zo, dat de voorste van de achterste
oogkamer wordt afgesloten door ringvormige aangroeiing; zie Synechia; vgl.
Occlusio pupillae.
Second wind (Eng., tweede wind), de verlichting van de aanvankelijke luchthonger,
die tijdens athletische verrichtingen wordt
waargenomen en die ontstaat, nadat de
overmaat van kooizuur, die door de toename
van het meikzuur in het bloed is ontwikkeld,
uitgeademd is. Ook, bij hartaandoeningen,
het overwinnen van de beklemming bij een
tweede poging tot activiteit (We n c k ebach).
Seconde-volumen, de hoeveelheid bloed, die
het hart in een seconde uitwerpt; vgl.
Schlagvolumen.
Secousse (Fr., schok), bliksemkramp, plotselinge schok, gevolgd door krampachtige
uitspreiding of samentrekking der armen,
bij idiote kinderen; syn. Blitzkrampf.
Secreta (Partic. passiv. plur. van sece rno,
afzonderen), afscheidingen, zowel physiologische als pathoiogische, terwijl ex c r et a
alleen op physiologische afscheiding betrekking heeft, van stoffen, welke buiten
het lichaam geraken; vgl. Increta. Secr etumvacuOle n, holten in kliercellen, die
met secretum gevuid zijn.

Sectio

Secretie-neurose, stoornis in de verrichting
der secretorische (zie aid.) zenuwen.
Secretine (Bayliss en Starling), stof
(hormoon) (zie aid.), die in de twaalfvingerige darm wordt gevormd, als de
inhoud daarvan zuur wordt, en die de
afscheiding van de alvleesklier opwekt.
Secretio (Lat.), afscheiding. S. intern a, de
(veronderstelde) werking der kiieren zonder uitlozingsopening; inwendige afscheiding; vgl. Endocrine kiieren. S. celer et
alta (celer, snel; aitus, hoog), verhoogde afscheiding van de maag; zie Hypersecretie.
SecretodermatOsen (barbarisme van se c e rn o en aipp.oc, huid), huidziekten, die gepaard
gaan met verhoging van de normale afscheiding; zie le Stearodermien (hyper-,
para- en asteatosis, seborrhoea, xerodermia); en 2e Hidrodermien (hyper- en parahidrosis, uridrosis) (To m maso I I).
Secretor (Eng., uitscheider), iemand, behept
met de dominant erfeiijke eigenschap, om
groepspecifieke stoffen uit te scheiden in
de lichaamsvochten.
SecretOrisch, voor de afscheiding dienend,
bijv. secretorische zenuwen.
Sectie (sectio, het snijden), lijkopening;
syn. autopsie, obductie. S.-protocol, het
schriftelijk versiag ener sectie. S.-snede,
de snede, die bij de sectie van bepaaide
lichaamsdelen gebruikelijk is.
Sectio (Lat.), snede. S. alta (a It u s, hoog),
hoge steensnede; verwijdering van biaasstenen door een snede boven de schaambeensvereniging ; syn. Epicystotomie. S.
anatOrn ica, lijkopening. S. bilaterilis
(Lat., beiderzijds), zie S. lateralis. S. caesi r ea, keizersnede (van Caesar wordt
verhaald, dat hij na de dood zijner moeder
door de keizersnede geboren is; daarom zou
hij Caesar zijn genoemd; Plinius geeft
een soortgelijke verklaring van de familienaam Caesar: „a caeso matris utero",
uit de opengesneden baarmoeder der moeder; syn. laparohysterotomie. S. h y pogistric a; = S. aita. S. I at e r a l i s (Lat., zijdelings), zijdelingse steensnede; verwijdering van biaasstenen door een snede in de
bilnaad, evenwijdig met de opstijgende
tak van het schaambeen (meestal het linker);
syn. lithotomia urethro-protestatica; een S.
lateralis aan weerszijden, voor grote stenen,
heet S. bilateralis. S. legilis (Lat., wettelijk), gerechtelijke lijkopening. S. m ed i a n a, snede van Mariano (methodus
Mariani naar Mariano Santo, 16e eeuw)
ter verwijdering van biaasstenen; blaassnede, steensnede in de middeilijn door de
buibus urethrae; syn. S. urethraiis. S.
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perineali s, blaassnede door de bilnaad;
zie S. lateralis, bilateralis en mediana. S.
suprapUbica, = S. alta. S. urethrilis,
= S. mediana. S. vaginalis, vgl. Colpotomie, Elytrotomie. S. ventralis (v ente r,
buik), = S. aka. S. vésic o-v a g i n a l i s,
steensnede bij vrouwen van de schede uit;
syn. colpocystotomie.
Secundair (s ecundu s, de tweede), de
tweede plaats innemend, als gevolg van iets
anders komend ; tegenst. primair. S e c u ndai re fun ct i e, de psychische werkzaamheid, die onze voorstellingen en aandoeningen uitoefenen, nadat zij uit het centrale
bewustzijn verdwenen zijn. Vgl. Primaire
functie. Secundaire hallucinatie, =
reflexhallucinatie. Secundaire oogsta nd e n, 1. beide bliklijnen lopen evenwijdig
naar omhoog; 2. zij lopen convergent of
divergent, doch zijn niet boven- of benedenwaarts gericht. Secundaire stralen,
stralen, die in vaste lichamen ontstaan door
de werking van 0,-, f3- en y-stralen, welke die
lichamen hebben getroffen of erdoorheen
zijn gegaan. Secundaire stroom, inductiestroom. Secundaire ziekten, naziekten; ziekten die veroorzaakt worden
door een voorafgaande (primaire) ziekte.
Secundina cerebri, = pia + arachnoidea.
Secundinae (wat in de tweede plaats komt),
nageboorte; syn. placenta.
Secundipara, een vrouw die voor de tweede
keer gebaard heeft.
Sectindum artem, = volgens de regelen der
kunst.
Sedativa (nl. remedia; sedare, doen zitten,
doen bedaren), kalmerende middelen; vgl.
Temperantia.
Skies (Lat., zetel), 1. ontlasting, bijv. sedes
cruenta e, bloedige ontlasting ; 2. zetel,
bijv. sedes morb i, zetel der ziekte, de
plaats waar de kwaal zit.
Sedimenteren, 1. een sedimentum (zie beneden) vormen; 2. centrifugeren, zodat
zich een sediment verzamelt. S e d i me nteringsproef, methode van Biedert
om, door sedimenteren van sputum, tuberkelbacillen gemakkelijk aan to tonen.
Sedimentum (s e d o, zitten), bezinksel, vnl.
in de urine. S. 1 at eritium (1 at e r, baksteen), bezinksel gelijk poeder van baksteen, bestaande uit urinezuur en urinezure
zouten. De kleurstof van dit bezinksel heet
uro-erythrine.
Sedimetrie, scheikundig onderzoek door het
meten van de hoogte van het sediment,
. dat zich na een of andere scheikundige
reactie vormt; vgl. Colorimetrie.
Seedlot systeem, het bereiden van gelijk-

Sejunctie

waardige porties vaccin uit een goed bevonden virus.
Seehundsflosse (D., zwempoot van de zeehond), schuine stand van de vingers naar de
pinkzijde bij jicht.
Seelenblindheit, Seelentaubheit (D., psychische zieleblindheid, -doofheid), het verlies der herinneringsbeelden voor gezichtsen gehoorsindrukken, zodat de lijder wel
ziet of hoort, maar niet weet, wat hij ziet
of hoort; schorsblindheid, -doofheid; vgl.
Sensorische aphasie.
Seelenlahmung (N othn ag e I), verlamming
door verlies van de bewegingsvoorstellingen; vgl. Apraxie.
Seemannshaut (D., zeemanshuid), zie Farmerskin.
Segment (segmentu m, van se co, snijden),
afdeling; de segmenten van het ruggemerg zijn de 31 afdelingen, waaruit de
31 zenuwparen ontspringen; vgl. Metamerie. Zen uwseg men t, het stukje zenuwvezel tussen twee insnoeringen van
Ranvier. S.-diagnose, de herkenning
van het segment van het ruggemerg, waar
zich een ziektehaard bevindt; syn. FlOhendiagnostik.
Segmentair, betrekking hebbende op segmenten. Segmentaire neuritis, zie
Gombault, Aanhangsel.
Segmentatie, vorming van segmenten; de
splijting van het ei, de directe kerndeling.
S. van het myocardium, = fragmentatio myocardii.
Segmentering, = metamerie.
Segmentkernige leucocyten, witte bloedlichaampjes, waarvan de kern bestaat uit
verschillende delen, die met elkaar zijn verbonden door een fijne draad. Vgl. Staafkernige leucocyten.
Segregator (Lat., afscheider), = separator
(zie aid.).
Sehnenhiipfen (D.), zie Subsultus tendinum.
Sehpurpur (D.), = Photaesthesine, zie ald.
Sein hysterique (C ha rcot), mastodynie
(zie aid.) met zwelling en roodheid der
borstklier en vorming van huidzweren bij
lijderessen aan hysterie.
Seisaesthesie (adolg, beving), gevoel van
trilling.
Seitenkettentheorie (E h rlich), de theorie,
dat aan de ievende stof „zijketens" gebonden zijn (gelijk aan de benzolkern der
aromatische lichamen), door welke ketens
stoffen, die niet tot de samenstellende stoffen van het lichaam behoren (kOrperfremde
Stoffe) worden gebonden; daarom heten
deze zijketens ook receptoren (zie
aid.).
Sejunctie (s e j u n g 0, van elkander scheiden)
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(in de zielkunde), het afbreken van de
samenhang der complexen (c omplexu s,
samenstel) van associaties (zie aid.), waardoor ten slotte de persoonlijkheid als eenheid wordt opgeheven.
Selak, op Lombok het geloof in de metamorphose van de mens in een dier.
Selbsthemmungsbewegungen (D., bewegingen, waarbij men zich zeif tegenhoudt),
(in de geneeskundige gymnastiek), bewegingen tegen een geringe weerstand in, die
zeer Iangzaam worden uitgevoerd, en waarvoor voortdurend zelfbedwang en grote
oplettendheid nodig is.
Selbststeuerung (D., St e u e r, belasting), het
zich zeif regelen van de ademhaling (H Bring en Breuer)en van het hart(Briicke).
Selectief, = electief.
Selectietheorie (se I e cti o, keuze), de leer
van D a r w i n, dat de voor het voortbestaan meest geschikte individuen ener
soort behouden blijven voor de voortplanting hunner eigenschappen.
Selene unguium (askim, maan ; ungui s,
nagel), halvemaanvormige witte vlekken
op de nagels; syn. mendacia unguium.
Sella ttircica (Lat.), Turks zadel; de uitholling aan de bovenzijde van het lichaam
van het wiggebeen; syn. ephippium.
Semen, zaad; syn. Sperma.
Semi-arts, „half-arts", iemand die in Nederland het eerste gedeelte van het artsexamen heeft afgelegd.
Semicanilis (s e m i-, half; vgl. Hemi-), half
kanaal, gleuf. S. humeri, = sulcus intertubercularis. S. m ti sculi tensOris t3'T mp a n i, bovenste helft van de canalis musculo-tubarius. S. n e r v i Vidiani, gleuf
aan de bovenzijde van de pyramide van
het slaapbeen, voor de nervus petrosus
superficialis major. S. tubae audit iva e,
onderste helft van de canalis musculotubarius, voor de tuba Eustachii. S. ty mpanicu 5, = sulcus promontorii.
SemicOcti (coctus, gekookt) sc. infintes
(Lat., kinderen), half gekookte kinderen;
zo noemde Hebra kinderen met pemphigus syphiliticus, die eruit zien als gebrand met heet water.
Semictipium (Lat.), half bad.
Semid., semidrachma, = 1/2 dr.
Semidecussitio (vgl. Decussatio), halve kruising der zenuwvezelen, gelijk bij de nervus
opticus.
Semilunaris (I u n a, maan), halvemaanvormig; zie Cartilago, Ganglion, Os, Valvula.
Semimembramisus (m e m b r a n a, vlies),
halfvliezig (zie Musculus); ontspringende met
een vliezige pees.

tensibiiiseren

m e n) betrekking
Seminilis, op het zaad (semen)
hebbend.
Seminifer (Lat.), zaad dragend, zaad vervoerend (ductus seminiferi).
Seminium (Lat.), ;uitzaaiing van gezwelkiemen.
Seminciom (van semen, zaad), gezwel van
de zaadbal, bestaande uit kankerweefsel
en dermoied-cysten (zie aid.). Vgl. Dysgerminena.
Seminurie, = spermaturie (zie aid.).
Semiotlek, semiologie, (crtilletaynxil Tixv7),
van ay.stiov, teken), leer der ziektetekenen;
vgl. Symptomatologie.
Semipermeabel (p e r m e o, doorgaan), half,
d.w.z. niet voor alle stoffen doordringbaar;
de eigenschap van de scheidingswand tussen
twee vloeistoffen, waartussen osmose (zie
aid.) plaats vindt.
Semispinalis (s p i n a, doorn, ruggegraat),
half aan de ruggegraat ontspringend; zie
Musculus.
SemitendinOsus (Lat., van tend o, gen. te nd i n i s, pees), half pezig; zie Musculus.
Semitertiana, „half-derdedaagse koorts",
malaria met beurtelings om de andere dag
twee aanvallen of een aanval.
Senescentia, het oud worden.
Senilis (Lat.), tot de ouderdom behorend;
zie Arcus, Dementia senilis.
Senilismus (R ummo en Ferrarin i), veranderingen in de huid bij jonge personen,
zodat deze het voorkomen krijgt als bij
oude mensen, terwiji de geslachtsorganen
zich gebrekkig ontwikkelen; syn. geroderma
genitodystrophicum; vgl. Geromorphismus,
Infantilismus, Progeria.
Senilitas, zie Senium.
Senium (Lat.), ouderdom, grijsheid; syn.
senilitas. S. praecox (Lat.), vroegtijdige
ouderdom, vooral van de geest.
Senkungsabscess (D., S e n k e n, doen nederdalen), vgl. Abscessus congestionis.
Sensatie (Fr., sensation), gewaarwording.
Sensation des attitudes (Fr.), gevoel van de
houdingen, die het hoofd of de ledematen
innemen. S. du déjà vu, het gevoel alsof
men lets reeds vroeger gezien of doorleefd
heeft; syn. Fausse reconnaissance.
Sensibel (s e n s i b i l i s), gevoelig, tot het gevoel behorend of daarvoor bestemd (sensibele zenuwen).
Sensibilisator, stof, die een photographische
plaat of ook de huid gevoelig maakt voor
lichtstralen van een bepaalde kleur.
Sensibiliseren, het behandelen van een
kweek van bacterien met een bepaald
anti-lichaam of immuunserum (zie aid.),
waardoor de giftigheid geringer wordt; of,
het behandelen van bloedlichaampjes met
31
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amboceptorserum; vgl. Substance sensibilisatrice.
Sensibilisinogeen, bestanddeel van een antigeen (zie aid.), dat sensibilisme (zie ald.)
voortbrengt.
Sensibilisme, vgl. Anaphylaxie.
Sensibiliteit, gevoeligheid; het gevoel in zijn
geheel. Oppervlakkige S., = S. der
huid. D i e p e S., S. der onderhuidse weefsels,
incl. de gewrichten (drukzin, spierzin), ook
voor passieve bewegingen.
Sensibilite recurrente (Fr., teruglopende
gevoeligheid), de gevoelsgewaarwordingen,
die schijnbaar door de voorste worteis naar
het ruggemerg en de hersenen gaan, maar
in werkelijkheid door vezels van de achterste
f worteis, die teruglopen, van het ganglion
intervertebrale, en zich mengen tussen de
vezels der voorste wortels; vgl. Bel I
(Aanhangsel). S. suppleee (Fr., aangevulde
gevoeligheid), de gevoeligheid, die overblijft
in het gebied van een doorgesneden zenuw
der bovenste Iedematen, doordat tussen de
verschillende zenuwen talrijke anastomosen
(zie aid.) bestaan (L i ét i é van t).
Sensitief, 1. zie Od; 2. overdreven gevoelig.
Sensomobiliteit (E x n e r), het geheel der processen in het zenuwstelsel, welke de normale gang van spierbewegingen regelen.
Sensorieel, sensorisch (D., van sensus,zintuig), betrekking hebbende op de zintuigen.
Sensorie le zenuwen, zintuigzenuwen.
S. spraakcentrum (Wernicke), aphasiecentrum, waarvan de beschadiging een
der vormen van sensorische aphasie (zie
aid.) kan veroorzaken; het ligt in de bovenste slaapwinding der linker hemispheer.
SensOrium, in het Duits gebruikelijke uitdrukking voor het geheel der gewaarwordingen; het bewustzijn.
Sensualismus, de leer, dat al wat in de ziel
geschiedt, ook het kennen, afhankelijk is
van zintuigelijke indrukken (n ihil est i n
intellectu, quod non prius fuerit
in sensu).
Sensu latiOri (s. I.), in ruimere zin; se n s u
st rictiori (s. s.), in engere zin.
Sensuum fallacia ebricisa (se n s u s, de zintuigen; fallacia, bedrieglijkheid; e brios u s, dronken), plotseling ontstaande hallucinaties, vaak gepaard gaande met verwardheid en gevolgd door amnesie (zie aid.),
bij chronische drinkers, ten gevolge van
opwinding of drankgebruik.
Separanda (s e p a r o, scheiden ; s e p a r a n d u s
hetgeen moet worden gescheiden; sc.
medicament a), geneesmiddelen, die in
de apotheken afzonderlijk worden bewaard.
Separator (Lat., afscheider), instrument, dat
in de blaas wordt gebracht en door middel
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waarvan de urine uit elke nier afzonderlijk
kan worden opgevangen; syn. segragator.
Sepedon (avre86v), oudere naam voor sepsis.
Sepsine (cripzco, doen rotten), zeer vergiftige
ptomaine (zie ald.) door V. Berg man n
en Sch nn ied e berg uit rottende gist
afgescheiden.
Sepsis (a-7)0,c, rotting,) algemene besmetting van het lichaam met etter- of andere
ziektekiemen; vgl. Septisch, Septikaemie.
S. gastro-intestinilis (Bollinger),
vleesvergiftiging met op de voorgrond
tredende ingewandsverschijnselen. S. t ube rcu lOsa acutissima (zeer snel), zie
Typhobacillose.
Septhaemie, zie Septikaemie.
Septic sore (Eng., rottige zweer), zie Desert
sore. S. tan k, rottingskelder, een stelsel
van vernietiging van faecalien, door ze
op to vangen in van de lucht afgesloten
ruimten, waar de anaerobe bacterien (zie
ald.) alie organische stoffen verteren.
Septicinen, = ptomainen.
Septicopyaemie (zie Pyaemie en Septikaemie),
algemene besmetting met etterkiemen.
SepticotuberculOse (N e u m a n n), sepsis-achtige verschijnselen bij longtering.
Septikaemle, ooksepticohaemie(ovrT6g,
rottend; octv.oc, bloed), bloedvergiftiging;
meestal met etter- of andere ziektekiemen,
ook met toxinen (bacteriaemie en toxinaemie); vgl. Cryptogenetisch. Se pti c h iemi a hae morr hag i ca, verschillende, met
bioeding gepaard gaande vormen van
bloedvergiftiging bij dieren; syn. S. plur ifOrm is (Lat., veelvormig), pasteurellosis
(zie aid.).
Septisch, 1. bijv. naamw. van sepsis; 2. niet
aseptisch; bijv. septische operatiekamer,
een operatiekamer, alleen bestemd voor
het opereren van aandoeningen of verwondingen, waarvan niet kan worden aangenomen, dat zij aseptisch zijn.
Septulum, verkleinw. van septum, klein
tussenschot. Septu la fi b r Os a co r p 6rum cavernosOrum penis, bundels van
peesvezels in de corpora cavernosa (zie ald.).
Septula medullae spinalis, uitlopers
van de grijze stof van het ruggemerg in de
witte. Septula ossis ethmoidei, beenpiaatjes in het labyrint van het zeefbeen.
Septula re n u m, = columnae renales.
S. testis, strengen van bindweefsel, die
straalvormig van het corpus Highmori uit
door de zaadbal gaan.
Septum (Lat., tussenschot). S. annuli c r urill s, = S. femorale. S. aOrticu m, voorste tip van de vaivula bicuspidalis van het
hart. S. at ric5 r u m co rd i s, tussenschot
tussen de boezems van het hart. Septa
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Bert i n I, columnae renales. S. bulbi
urethrae, tussenschot door de bulbus
urethrae. S. bursirum omentalium,
plica gastro-pancreatica van het net. S.
canalis mUsculo-tubirii, zie canalis,
musculo-tubarius. S. carti lag in eumn as I,
kraakbenig tussenschot van de neus. S.
co rd i s, tussenschot van het hart (S.
atriorum, S. ventriculorum). S. cO rporum
cavernosOrum clitOridis, tussenschot
der sponsachtige lichamen van de kittelaar.
S. crurale, = S. annuli cruralis. S. encephali, = tentorium cerebelli. S. femorale
Cloqu et i (s. crurale, s. annuli cruralis,
s. fascia cribriformis, s. lamina cribrosa fasciae
transversalis), het bindweefsel, dat de annulus femoralis vult. S. f b rOs um linguae,
= S. linguae. S. glandis penis, tussenschot van de eikel. Septa interalveolari a, benige tussenschotten tussen de
tandkassen. S. inter nn edium cord is
H i s, spiermassa achter het vliezig gedeelte
van het s. atriorum. S. intermusculare
anterius et posterius fibulare, peesvliezen tussen de spieren, de crista anterior
en de facies posterior van het kuitbeen.
S. intermusculare laterile et mediile fe moris, peesvliezen van het diep
liggende blad van de fascia lata van de kniekuil naar de buiten- en binnenwaartse randen
der Linea aspera femoris. S. i n t e r m u sculare laterale et mediile
peesbladstroken aan de buiten- en binnenwaartse hoeken van het opperarmbeen, voor
de m. biceps en m. brachialis. S. intraa Ive olar e, benig tussenschot tussen de wortels van eenzelfde tand. S. linguae,
pezig tussenschot in de lengte van de tong.
S. 16cidum, = S. pellucidum. S. meatus
a c u stici, tussenschot in de inwendige gehoorgang. S. nnediinum horizontile,
naad van het verlengde merg. S. medi ast
n a I e, tussenschot tussen de beide borstvliesholten. S. medium, = septum pellucidum. S. membraniceum canalis
spi ri I is cochleae, vliezig tussenschot
van het spiraalkanaal van het slakkenhuis.
S. membraniceum ventriculorum
cord is, vliezig, doorschijnend, bovenste
gedeelte van het s. ventriculorum. S. mob
le narium (n a r es, de neusgaten) of
n as i (n as u s, neus), beweeglijk, onderste gedeelte van het neustussenschot. S.
musculare ventriculorum cordis,
vlezig benedenste gedeelte van het s.
ventriculorum. S. nasi mem bran ice u m,
vliezig gedeelte van het neustussenschot.
S. n as i 6 sse u m, benig gedeelte van het
neustussenschot. S. o r b i ti I e, bindweefselachtig tussenschot tussen de oogleden en
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de diepere delen der oogholte, lopende van
de rand van de oogholte naar de oogappel;
syn. membrana tarsalis. S. Osseu m cOchI e a e, benig tussenschot van het slakkenhuis;
syn. lamina spiralis ossea. S. parietile
(panes, gen. pari et is wand), achterste
tip der valvula bicuspidalis. S. pectin ifO r m e penis Rauber (pecten, gen.
pectinis, kam), = S. penis. S. pectinifOrme Wald ey e r, = S. glandis penis.
S. p e I I u c i d u m (Lat., doorschijnend), doorschijnend tussenschot tussen de v6Orhorens
der zijkamers van de hersenen. S. penis,
peesblad in het middenvlak van het mannelijk lid. S. periniei transversum,
dwars tussenschot van de bilnaad, de plaats
van samenkomst van alle pees-vliezen van
de bilnaad. S. pontis Va ro I i, de naad
van de brug van Varol (zie Pons). S. sc rot i,
de loodrecht staande wand tussen de beide
helften van de balzak. S. sinuum fronta1 i u m, het tussenschot in het voorhoofdsbeen, tussen de beide voorhoofdsboezems.
S. sinuum sphenoidilium, S. sphenoidal e, het tussenschot in het wiggebeen,
tussen de beide wiggebeensholten. S.
transversumampCillae,=cristaampullaris in het inwendige gehoororgaan. S.
t u bae, = S. canalis musculo-tubarii. S.
u ret h ro-vag inile, het bindweefsel tussen de schede en de urinebuis. S. valv ulire Lieutaudi middenwaarts liggende
tip der valvula tricuspidalis. S. vasOrum
colli, tussenschot tussen de vaten van de
hals, nl. art. carotis int. en vena jugularis.
S. ventriculorum cordis, tussenschot
tussen de kamers van het hart.
Septumdefect (d efect u s, gebrek), opening
in het neustussenschot.
Septumdeviatie (d e v i at i o, afwijking), scheve stand van het neustussenschot.
Septumpoliep, poliep aan het neustussenschot.
Septus, door een tussenschot in tweeen gedeeld.
Sequardine (naar B row n-Seq uard), uittreksel uit de zaadballen van de stier.
Sequardiseren, inspuiting van Sequardine.
Sequelae (in Engelse tijdschriften, Lat.
s e q u o r, volgen), de verschijnselen, die zich
na afloop ener ziekte vertonen; de nasleep
ener ziekte. In Franse tijdschriften Sec! u e II es.
Sequester (s e q u e s t r o, afzonderen), een afgestorven en van het gezonde weefsel
geheel afgescheiden deel van een orgaan;
in het bijzonder een stuk been. S e q u e st e r lade, de beenholte, waarin een afgestorven beenstuk ligt.
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Sequestratie, het zich afscheiden, van het
dode van het levende weefsel.
Sequestrotomfe (Alva), snijden), operatieve
verwijdering van een sequester; syn. Necrotomie.
Sereus (van serum), wei-achtig, betrekking
hebbende op serum. Sereuse holten, de
holten, begrensd door sereuse vliezen. S ere use k I I e re n, eiwitklieren; buisvormige
klieren in het slijmvlies van de tong, die
een sereuse, aan eiwit rijke vloeistof afscheiden; syn. klieren van Ebner. S e re u s e
ontsteki ng, ontsteking van een sereus
vlies, waarbij alleen sereus vocht wordt afgescheiden. Sereuse v I i eze n, vliezen,
bekleed met endothelium, welke gesloten
Iichaamsholten van binnen omgeven. S ereuse vloeistoffen, vloeistoffen, die
door filtratie of transsudatie (zie aid.) in
de sereuse holten geraken, zoals de cerebrospinale, pericardiale, enz. vloeistof en
de pathologische transsudaten.
Seriescopie, (crxonico, bezien), = planoscopie,
zie aid.
Series medicament6rum of mediciminum
(se r i es, reeks), de lijst der officinele geneesmiddelen.
Serie-sneden, onafgebroken reeks met de
microtoom vervaardigde sneedjes jcoupes)
van een orgaan.
Serine, 1. (van alpf.x6c, van zijde), een uit de
zijde-lijm afgezonderde stof, oxy-alamine;
2. = serum-aibumine.
Serinurie, afscheiding van serumalbumine
door de nieren.
SerodermatOsen (86pwx, huid), huidziekten,
waarbij serum wordt afgescheiden; onderscheiden in 1. hygrodermieen (oedema
der huid); 2. se rod e r m iten of orrodermiten; ontstekingachtig oedema, urticaria
en alle vocht bevattende vormen van huiduitslag ; syn. orrodermatosen.
Serodiagnostiek (ook s e r u m-), gebruik van
bloedwei ter herkenning van ziekten; vgl.
Agglutinatie-praecipitinen, Wassermann
(Aanhangsel).
Serologie, de leer van de eigenschappen en de
physiologische en pathologische reacties
van bloedserum.
Seronegatief, seropositief, met negatieve,
resp. positieve serumreactie van W ass e rm a n n.
Serophthfsis perniciOsa endemica, = beriberi.
SeropneumothOrax, = hydropneumothorax;
syn. pneumoserothorax; zie Pneumothorax.
Seropurulent, waterig-etterig, bijv. exsudaat.
Ser6sa (sc. membrana), weiviies, sereus vlies.
Serositis, zie Panserositis.
Serotherapie, = serumtherapie.
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Serotina, = decidua serotina (zie ald.).
Sero-vaccinatie, inspuiting van een geneesserum to zamen met het bacterien-vaccin
dat daarmede overeenkomt; vgl. serumvaccin.
Serozym (afkomstig van serum-enzym), =
fibrinefernnent.
Serpens (Lat., kruipend), serpigineus, aanduiding van een zweer of gezwel, dat
voortkruipt, doordat het aan de ene zijde
geneest en aan de andere zijde verder invreet; syn. repens.
Serratus (Lat., gezaagd), zie Musculus. S.verlammin g, meestal verlamming van
de must. serratus anterior.
Serres-fines (Fr., fijne klemmetjes), een soort
wondkiemmetjes (M i c h e I).
Serum (Lat.), wei van de meik (serum lactis),
het bioed (s. sanguinis), de lymphe; kunstmatig serum = physioiogische oplossing
van keukenzout. S.-a I b u m i n e, de eiwitstof van het bloedserum. S.-casein e
(Pan u m) s. S.-g lobulin e, de globulinestof van het bloedserum; syn. paraglobuline, fibrinoplastische stof. S.-d i ag nostie k, = serodiagnostiek. S. fermentreactie, zie Abderhalden (Aanhangsel.) S.-fest (D., van bacterien), ongevoelig voor de werking van een bacteriolytisch serum. Se r u m hepat it i s, geelzucht,
die soms optreedt na plasma-transfusie, na inspuiting met reconvalescentenserum tegen
mazelen of na inenting met vaccin tegen gele
koorts. Het virus van deze hepatitis (virus B)
is waarschijnlijk een ander dan dat van de
hepatitis epidemica (virus A). S.-react ie,
= serodiagnostiek. S. therapi e, behandeling of voorkoming van ziekten door
middel van inspuiting van bioedwei van
dieren of mensen, die voor dezelfde ziekte
onvatbaar zijn gemaakt of geworden. S.v acc i n, = gesensibiliseerde bacterien; zie
Sensibiliseren. S.-ziekte (V. Pirqu et),
ziektetoestand, die soms ontstaat na inspuiting van bioedwei, afkomstig van een andere
diersoort (artfremd); vgl. Anaphylaxie.
Sesambeenderen, vgl. Ossa sesamoidea.
Sesamkraakbeenderen, stukjes kraakbeen in
het voorste einde der stembanden (voorste
sesamkraakbeenderen), bij de synchondrOsis
ary-cornicularis (achterste S.), en in het
slijmvlies tussen de cartilagines arytaenoideae (inter-arytaenoide S.); syn. cartilagines
sesamoideae.
Sessiel (sess i I i s, zittend), vastzittend, onbeweeglijk; van het oorlelletje, als dit met
de voorste rand is vastgegroeid, of de
cartilago arytaenoidea, als deze ten gevolge van een ziekteproces onbeweeglijk is.
Setaceum (seta, s aet a, borstelhaar), in on-
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bruik geraakt hulpmiddel in de geneeskunde; koord, oorspronkelijk van haren
gevlochten, dat door een kunstmatig aangebracht wondkanaal onder de huid door
werd getrokken en daar bleef liggen; de
ettering moest afleidend werken. S. c a ndens (Lat., gloeiend), platinadraad, die
door gezwellen vooral vaatgezwellen, heen
wordt getrokken en dan door middel van
de galvanische stroom gloeiend wordt gemaakt.
Seton (Fr.), = setaceum.
Seulimeumse koorts, inheemse naam voor
Su matraanse mijtenkoorts.
Sevenday fever (Eng., zevendaagse koorts);
syn. nanoekajoenoe.
Sex linked inheritance (Eng.), erfelijkheid
gebonden aan het geslacht.
Sexologie, wetenschap van het geslachtsleven.
Sexualiteit, het geheel der geslachtsneiPrgingen.
Sexueel (s ex u s, geslacht), op het geslacht
of het geslachtsleven betrekking hebbend,
bijv. sexuele neurasthenie, sexuele reflex;
sexueel trauma (zie Trauma), indruk
op sexueel gebied, die schadelijk op de
geest heeft gewerkt.
Shaking palsy (Eng., schuddende verlamming), = paralysis agitans (zie aid.).
Shell shock, (Eng.), oorspronkelijk: nerveuse
verschijnselen na granaatontploffingen, later
uitgebreid tot alle neurosen bij soldaten.
Shigella, dysenteriebacil, genoemd naar
Shiga (zie Aanhangsel).
Shima mushi (Jap., eiland-insect), Japanse
rivierkoorts.
Shock (Eng., stoot), de toestand waarin het
bloedvatensysteem veel te wijd is geworden
voor de hoeveelheid bloed, Ide reflectorische
verlammende invloed, die op het hart en
e door
de bloedvaten wordt uitgeoefend
een plotselinge hevige schok, welke een
groat aantal uiteinden van gevoelszenuwen
treft, vooral als de bulk hevig wordt getroffen ?Of door eiwitstoffen, die niet in het
organisme thuisbehoren (artfremd) (vgl.
Anaphylaxie)16f door een_ hevige gemoedsbewegjng (traumatische en psychische shock);
vgl. Commotio, Traumatische neurose, Railway spine. Verder te onderscheiden : e r ethische s h., als prikkelingsverschijnselen
op de voorgrond komen, en torpide s h.,
als de verschijnselen die van depressie zijn;
vertonen zich de verschijnselen eerst na
enige tijd, dan heet dit de insidieuse
vorm van shock. Van w e k e s h. spreekt men
als de spieren wel worden gespannen maar
niet plankhard.
Shocktherapie, behandeling van psychosen
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door het teweegbrengen van shocks, electrische of medicamenteuse.
Shoptyphus (Eng., s h o p, winkel), een rickettsiose, waarschijnlijk identiek met murine
vlektyphus. Syn. Urban typhus. Zie Rural
typhus, pseudotyphus.
Shoshin, acute insufficientie van het berg
-berihat.
Show (Eng., vertoning), het „tekenen",
d.i. het bloedverlies bij het begin der weeen
(of der maandstonden).
Shunt (Eng., zijspoor), de hoeveelheid bloed,
die b.v. bij open ductus Botalli uit de linker
kamer de kortere weg neemt door de
longen in plaats van door het lichaam. Syn.
Extra longpassage, kortsluitingscirculatie.
SialagOga (crioaov, speeksel; ecycoy6q, aanbrengend; nl. remedia), middelen, die een
sterke afscheiding van speeksel teweeg
brengen.
Sialo-adenftis (aim klier), ontsteking van
een speekselklier.
Sialodochitis (aozi) , een vat om lets in te bewaren), ontsteking van de uitlozingsbuis
van een speekselklier.
Sialogram, Sialographie, de Rontgenfoto
van de speekselklieren en het maken daarvan met behulp van contraststoffen.
Sialolfet (XED.oc, steen), speekselsteen.
Sialolithiasis (Xt,NocaLq, steenziekte), vorming
van stenen in de speekselklieren of hun
uitlozingsbuizen.
Sialophian (cpocivotioa, zichtbaar worden), wat
in het speeksel verschijnt; van stoffen,
die als zij in het organisme worden gebracht, met het speeksel weder worden
afgescheiden, bijv. joodkalium of morphine.
SialorrhOea, speekselvloed.
Sibbens of sivvens (Keltisch, naar men beweert, voor framboos), een syphilitische
aandoening in Schotland.
Sibilans (Lat., fluitend), vgl. Rhonchus.
Siccitor (Lat., opdroger), een door N assauer bedachte poederblazer voor de schede.
Siccus (Lat.), droog.
Sickle cell anaemia (Eng.), zie Sikkeicellenanaemie.
Sfderans (sidus, gen. sideris, ster, zon;
siderari een zonnesteek krijgen; s i d Brat i o, daardoor krankzinnig worden), een
stormachtig verloop hebbende, van ziekten;
syn. fulminans, foudroyant.
Sideration (Fr.), 1. plotselinge, bliksemsnelle
dood; 2. = fulguration (zie aid.).
SiderodrOmophoble (crEavoq, ijzer; 8p6u.oc,
loop, baan; 90(4 , vrees), ziekelijke vrees
voor spoorwegongelukken en voor het
reizen per spoortrein.
Siderofere cellen (f e r o, dragen), phagocyten
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(zie aid.), die ijzer bevatten, dus wegvoeren,
na bloedingen.
Sideropenfe (rbLa, armoede), tekort aan
ijzer.
SiderOsis (fsEalpoc ijzer), afzetting van ijzer
in de lichaamsweefsels (vgl. Haemosiderine), bijv. in de lever (S. hepatica), bij
pernicieuse anaemie en vergiftiging met
bloedvergiften. S. bulb i, doordrenking
van het gehele oog met ijzerroest bij
Iangdurige aanwezigheid van een ijzersplin ter in het oog. S. co n j u n c t i v a e, roest kieuring van het bindvlies van het oog. S.
pulm 6n is, afzetting van ijzerstof in de
long; vgl. Pneumoconiosis.
Siderosc6op (axonico, bezien), toestel om
ijzersplinters in het oog op te sporen met
behulp van een gevoelige magneetnaald;
het gebruik van de sideroscoop beet sideroscopie.
Siderostiat (a-rdert)c, staande), toestel om
ijzersplinters uit het oog te verwijderen,
met behulp van een sterke magneet.
Side-to-end (Eng.) anastomose gemaakt tussen
het lumen van een vrijgemaakt darmstuk
en de zijde van een ander.
Side-to-Side (Eng.) anastomose gemaakt tussen twee zijkanten van darmstukken.
Sigma (de Griekse letter S.), = S. Romanum (zie aid.); syn. colon sigmoideum,
secunde; E
flexura sigmoidea; a = 1.
ook gebruikt om syphilis aan te duiden,
zonder dat de lijder het begrijpt.
Sigmatfsmus gebrekkige uitspraak van de
S.; lispelen (S. interdentalis); uitspraak
van de S. met de tong tegen het harde
gehemelte, zodat de lucht ter weerszijden
ontsnapt (S. lateralis); S. nasil is, het
ontstaan van een neusgeruis in plaats van
siskianken (zeldzaam); vgl. Parasigmatismus.
Sigmoideo-rectostomfe (B a c o n), het maken
van een anastomose (zie ald.) tussen het
colon sigmoideum en de endeldarm.
Sigmo(ideo)scopfe, = romanoscopie (zie
aid.).
Sigmofdeus (y.ccroeta-ic), S.-vormig; zie
Colon, Flexura.
Sigmoidftis, ontsteking van het colon sigmoideum.
Signa (op een recept), zie S.
Signattira (Lat.), aanduiding (van het gebruik) op een recept of een geneesmiddel.
Signaturen (leer der), de vroegere leer, dat
de natuur in de eigenschappen (kleur,
reuk, vorm) van plantendelen aanduidingen
geeft omtrent de ziektetoestanden, waarvoor zij nuttig zijn (S ig n at ura reru m).
Signe (Fr. teken). S. de la bougie (Fr.,
kaars) (We i I) een kind met hoofdpijn volgt
een bewegend kaarslicht niet, maar sluit

Signum metitense

de ogen ervoor. S. de la chaise (Fr., stoel)
(M at ignon), pijn, in de aars beginnend en
omhoogstijgend tot de blinde darm, bij
het zitten gaan (bij colitis). S. d u co r d e a u
(Fr., koordje), spant men een touwtje van
het midden van de bovenrand van het
borstbeen naar de schaambeensvoege, dan
ligt het zwaardvormig uitsteeksel van het
borstbeen links of rechts van het touwtje,
indien zich rechts of links een pleuritisch
exsudaat bevindt (Pitres). S. de l'e v e ntail (Fr., waaier), het wijd uitspreiden van
de tenen, in plaats van strekken, bij een
krachtige reflex van B a b i n s k i (zie Aanhangsel). S. du lac et (Fr. snoer). Tat van
petechien (zie ald.) distaal van een stuwband
om de arm, ontstaan ook bij normale bloeddruk en nierfunctie b.v. bij essentiele thrombopenie en bij diabetes met retinitis. S. d e
la langue (Fr. tong) (Erlanger), droge
tong, bedekt met zwarte korsten, die niet
meer kan worden uitgestoken, bij typhus
exanthematicus. S. de la n u q u e (Fr. nek),
(B rudzinsk I), bij meningitis buigen de
tenen, als men het hoofd van de zieke naar
voren buigt. S. d e I 'o ngle (Fr., nagel),
grauwe verkleuring der nagels bij het
begin van een malaria-aanval. S. palm oplantair e, zie Palmo-plantair. S. du
p e a u c i e r (Fr., leerlooier), eigenaardige
houding van de armen en handen na cerebrate hemiplegie; Eng., winglike position.
S. d u sou (Fr. stuiverstuk), (P i t r e s en
Sieu r), klopt men boven een gedempte
plaats van de long met een muntstuk op een
ander, als plessimeter gebruikt muntstuk,
en ausculteert men de overeenkomstige
plaats aan de andere zijde, dan hoort men een
sterke metaalklank, als de demping door
vloeistof wordt veroorzaakt; is zij het teken
ener verdichting van het longweefsel, dan
hoort men een toon als van hard bout, en
is er vloeistof en gas in de borstholte, dan
hoort men een geluid als van een zacht bewogen en dan vastgehouden schel. S. d u
soulier (Fr. schoen), het verschijnsel, dat
men bij malum coxae (zie aid.) nog wel kan
lopen en fietsen, maar niet zijn schoen aantrekken, S. du sourcil (Fr. wenkbrauw)
(H e rtog h e) het uitvallen van de haren
aan de buitenhelft der wenkbrauwen bij
verschillende endocrine stoornissen.
Significant, in de statistiek: afwijkingen in
de uitkomsten, die niet berusten op fouten
in de waarneming, maar op factoren van het
onderzochte proces.
SIgnum mall &minis (Lat.), slecht voorteken.
Signum melitense (Lat., Maltezer teken,
Maltezer kruis), een aan de vier hoeken
gespleten compres.
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Sikkelcellen, zie Drepanocyten.
Sikkelcellen-anaemie, een erfelijke haemolytische anaemie bij negers, met sikkelvormige rode bloedlichaampjes.
Silbenstolpern (D., struikelen over Iettergrepen), moeilijke en verkeerde uitspraak van
Iettergrepen bij dementia paralytica, bijv.
„ratrillerie" in plaats van „artillerie"
(Kussmaul).
Silent gall-stones (Eng., zwijgende galstenen), galstenen die geen verschijnselen
geven.
Silhouette, schaduwbeeld, later Röntgenbeeld; genoemd naar een Franse minister
uit de 18e eeuw.
SilicatOsis, silicosis (s i l e x, gen. silicis,
keisteen), = chalicosis (zie aid.). Vgl. Asbestosis, Pneumoconiosis.
SilicofibrOsis, woekering van bindweefsel
door silicosis.
Silk-worm-gut (Eng., zijdewormdarm), Braden voor wondhechting, bereid uit de spinorganen der zijderups; vgl. Catgut.
Silvatische epidemieen, Epidemieen onder
de dieren des wouds.
Silver-eyed (Eng., „met zilveren ogen"),
lijdend aan exophthalmus (zie ald.).
Silvestris (Lat.), tot het bos behorend.
Homo silv est ris, woudmens, haarmens;
syn. homo pilosus, hirsutus.
Similia similibus (sc. curare) (Lat., gelijke
zaken door gelijke (middelen) genezen),
vgl. Homoeopathie.
SimOnia folliculOrum, oude naam voor
demodex folliculorum, genaamd naar de
Beriijnse arts Simon.
Simplex (Lat.), eenvoudig; meerv. onz. S i mplici a, geneesmiddelen, gelijk de natuur
ze oplevert; in het algemeen: geneeskruiden.
Simulant (s i m u l 0, veinzen), iemand, die het
doet voorkomen, aisof hij ziek is. Zijn
wijze van doen heet simuleren of si m ulatie.
Simultaan contrast (simultineus, gelijktijdig), op een afbeelding met donkere en
lichte partijen schijnen die partijen het
lichtst of het donkerst, welke het meest
door donkere resp. lichte partijen worden
omgeven (Abderhalden). Simultane
e n t i n g, gelijktijdige passieve en actieve
immunisering (zie ald.).
Sinapismus (aivocnc, Lat. sinapis, mosterd),
mosterdpap of mosterdpleister.
Sinciput (Lat., voorhoofd); vgl. Occiput.
Singuliris (Lat.), enkeivoudig.
Singtiltus (Lat.), hik; korte onwillekeurige
klinkende inademingen tengevoige van clonische samentrekkingen van het middenrif.
S. e p i d é m i c u s, epidemische hikziekte.
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Sinister (yr. -t r a, onz. -t r u m), linker.
SinistrOse (Fr., sinist re, ongeluk), de rentezucht van mensen, die een ongeluk hebben
gehad.
Sinnesepithel (D.), epithelium, dat met de
zintuigen in verband staat en dient om
de prikkels op to vangen; bijv. de staafjes
en kegeltjes, de gehoorcellen; syn. neuroepitheel.
Sino-auriculair en sino-atriaal systeem,
het samenstel van zenuw- en spiergeieidingen tussen de sinus venosus en de auriculus, resp. het atrium cordis.
Sinuitis, = sinusitis.
SinuOsus (Lat., van sinus, plooi, bocht),
bochtig, met schuilhoeken (van zweren,
enz.).
Sinus (Lat.), bocht, boezem. S. a I ae par vae,
= S. spheno-parietalis. S. anterior, =
ventriculus lateralis. S. aortae, = S.
Valsalvae. S. arachnoi dal i s, de verwijding der vena magna cerebri; vgl. Arachnoidea. S. at lantis, de gleuf in de atlas,
voor de art. vertebralis. S. auditO ri us,
= cavum tympani. S. basi 'iris posterior, = S. occipitalis. S. bu I bi urethrae,
de verwijding van de mannelijke urinebuis
beneden aan de pars membranacea. S. canails vertebralis, = plexus venosi
vertebrales interni. S. carOt i cus, de verwijding der art. carotis communis, waar de
art. carotis ext. ontspringt. S. ca rOt icus
v e n Os us, = plexus venosus caroticus internus. S. cave r n Os us (Lat., vol holten),
weg voor het aderlijke bloed, gevormd door
de dura mater ter weerszijden van de sella
turcica en het wiggebeensiichaam. S. circ ulir' s, bloedleider rondom de hypophysis,
samengesteld uit de beide sinus cavernosi en
de sinus intercavernosus. S. circuliris
foraminis mag n i, soortgelijke bloed'eider, rondom het grote achterhoofdsgat.
S. colUmnae vertebralis, = S. vertebrales longitudinales. S. co ndyl6ru m,
= fossa intercondyloidea femoris. S. co nfl u e ns, = confluens sinuum. S. co r onariu 5, = venae coronariae cordis. S.
co ro n o id e us, = S. circularis. S. cO rporis callOsi Vesalii, = spleet tussen
het corpus callosum en de striae transversae. S. dUctuum lactiferOrum, --=
S. lactiferi. S. d u rae m at r i s s. v e n Os i,
de bloedwegen voor aderlijk bloed, gevormd
door de dura mater. S. et hmoiddlis,
zeefbeenhoite. S. falcifOr m i s, = S.
sagittalis. S. frontal i s, voorhoofdsholte.
S. Highmori, = antrum Highmori. S.
interarcualis (tussen de gehemeltebogen), = S. tonsillaris. S. inter ca v e r-
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nOs u s ant. et post., sinus durae matris,
die van voren en van achteren de verbinding vormen tot de sinus cavernosi.
S. I a ct If e r i, verwijdingen bij het uiteinde der ductus lactiferi. S. I act if e r i
secundari i, verdere verwijdingen der
ductus. S. I a r3 n g i s, = ventriculus laryngis. S. longitudinalis cerebri superior s. major, = S. sagittalis sup. S.
Maier i, samenvloeiing der canaliculi lacrimales. S. marginale s, de beide gaffelvormig gedeelde takken van de S. circularis
foraminis magni. S. maxi Iliri s, = antrum Highmori. S. maximus aortae, het
wijde begin der opstijgende borstslagader.
S. maxi mus humeri, = fossa olecrani
humeri.S.med lin us B reschet,=S.sphenoparietalis. S. Morgagn i, 1. ventriculus
laryngis, 2. utriculus prostaticus. S. nasi a cc e ss 6 r i i, bijholten van de neusholte. S. o ccipitilis posterior, bloedleiderderdura
mater, fangs de crista occipitalis interna,
van de confluens sinuum naar het foramen
magnum. S. paranasales, = S. nasi
accessorii. S. pericirdi i, = S. transversus
pericardii. S. perpendiculiris (Lat.,
loodrecht), = S. rectus S.. pet r o-b as iI a r i s, = S. petrosus sup. S. pet r o-o c c ipitalis inferior, aderlijke bloedweg
aan de buitenzijde van de schedel tussen het
rete canalis hypogiossi en de sinus cavernosus. S. petro-occipitalis sup., = S.
petrosus sup. S. pet rOso-sq u a m Os u s,
aderlijke bloedweg aan de grens van de schub
van het slaapbeen. S. petrosus in f., bloedleider der dura mater in de sulcus petrosus
inf. S. petrosus sup., id. in de sulcus
petrosus sup. S. p h a r ^7 n g o-I a r 3'rn g e u s,
= recessus piriformis. S. phrenico-costi li s, de ruimte tussen de ribben en het
buitenste gedeelte van het middenrif. S.
p i r i f6 r m i s = recessus piriformis. S.
pleurae, de spleten der pleura, welke
alleen bij diepe inademing door de long
worden opgevuld. S. poculiris (p o c uI u m, beker), S. prostaticus, = utriculus
prostaticus. S. pulmonali s, = S. pleurae.
S. pudendi, = rima pudendi. S. quartu s,
= S. maximus. S. rectales, de twee
inzinkingen tussen de columnae rectales.
S. rectu s, bloedleider der dura mater in
de middellijn van het tentorium cerebelli.
S. renali s, uitpuiling van de hilus der nier.
S. r e tin lens (Lat., verenigend) (in de embryologie), de ader, waarin de dooier- en
naveladeren uitmonden. S. rhomboideus
(fSotzpoeLai)c, ruitvormig), spleetvormige holte binnen in het septum pellucidum (zie
aid.). S. sag i ttalis inf., bloedleider in
de benedenrand van de achterste helft

Sinus

der falx cerebri. S. Schlemmi i, = S.
venosus sclerae S. septi pe HU c i d i, =
S. rhomboideus. S. sigmoideus (o-tw.ceTocLailq, s-vormig), gedeelte van de S.
transversus in de fossa sigmoidea. S. s p h enoidale s, holten in het wiggebeenslichaam. S. sphen o-p arieti I i s, bloedleider der dura mater onder de kleine wiggebeensvleugels. S. squam o-p et rOs u s, =
S. petro-squamosus. S. subarachnoid iI e s, ruimten onder de arachnoidea, gevuld
met liquor cerebrospinalis. S. tars i, de
dwarse gang in de voetwortel, tussen het
sprong- en hielbeen. S. te ntOrii late riI is, gedeelte van de sinus petrosus sup.
(vgl. Tentorium), S. tentOrii mediu s, =
S. rectus. S. t entO ri i post., gedeelte van
de sinus transversus. S. t e r m i nails (in de
embryologie), brede ader, die de vruchthof omgeeft. S. terminalis St. Remy,
het ondereinde van de canalis centralis van
het ruggemerg. S. tonsillaris, de nis,
waarin de amandelen liggen. S. t rans v 6 rsus durae m at ris, bloedleider der dura
mater, waarin alle andere uitkomen ; van het
foramen jugulare naar de protuberantia
occipitalis interna. S. transversus per icard i i, spleet tussen de boezems van het
hart en de oprijzende slagaderstammen. S.
triangulari s, = S. sagittalis sup. S.
t 3'7m p a n i, inzinking in het achterste deel
van de mediale wand der trommelholte.
S. urogenitalis (in de embryologie), het
eindstuk der allantois, waarin de gangen van
Wolff en Mueller uitkomen. S. Valsiivae, = sinus aortae. S. vilvulae, tasje
onder de kleppen der aorta en art. pulmonails. S. venae jugularis internae, =
bulbus v. jugularis. S. venarum cavaru m,
het verwijde gedeelte waar de beide hoile
aderen in het hart uitmonden. S. venirum
portaru m, verwijding der vena portae,
waar zij zich verdeelt. S. v e n a r u m p u I m onaliu m, plaats van samenvloeiing der
longaderen. S. ve n Os i, aderlijke boezems;
bloedwegen voor aderlijk bloed, zonder
eigen wand, doch omgeven door stevige
vliezen. S. venosus anterior canalis
verte brill s, aderen in de fissura mediana
ant. van het ruggemerg. S. ve nOs us
circularis, = S. circularis. S. venosus
scle r ae, ringvormige lymphruimte in de
harde oogrok rondom het hoornvlies; syn.
canalis Schlemmii. S. verte b ral es long itudinile s, twee kronkelende aderen aan
de voorste wand van het wervelkanaal
naast de wortels der wervellichamen. S.
vesicae uriniriae, uitstulping van de
bodem der urineblaas. S. vu I vae urethra1 i s, 9 landulae vestibulares minores. Voorts
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noemt men sinus een figuur in de Iijnen
van de vingertop. VgI. Dactyloscopie.
Sinusarhytmie (zie Arhythmie), onregelmatige werking van de boezems van het hart.
Sinu(s)itis, ontsteking van een bijholte van
de schedel, bijv. sinusitis frontalis.
Sinusknoop, vlechtwerk van spiervezels aan
de grens van de rechter boezem en de
trechter der holle ader; syn. knoop van
Keith-Flack.
Sinusoidale stromen (D'Arsonval), gelijkmatig wisselende electrische stromen,
waarbij de stroom-stoten om en om van
tegengestelde richting, maar even sterk
zijn; de graphische voorstelling heeft de
vorm ener sinusoide.
Sinusphlebitis, ontsteking der hersensinus.
Sinuspleuritis, ontsteking van de sinus
pleurae.
Sinusstreep, grensstreep tussen de trechter
der vena coronaria en het overige gebied
van de boezem (Walter Koch).
SinusthrombOse, vorming van stolsels in de
hersensinus.
Si op. sit (Lat., si opus sit), op recepten, zo
nodig.
SiphonOma (atcpcov, gen. crEcp)vog, hevel), =
cylindroma (zie aid.).
Sipliae, een oude naam voor het buikvlies.
Siplion (crtcpA6c, hol), hevel; Siplionag e,
het uithevelen van de maag of een wondholte.
Sipping kur (Eng., sip, slurpen; D. K u r,
kuur), het drinken, met kleine teugjes,
van radioactieve stoffen (S. L az a r u s).
Sippy-kuur, een dieetkuur bij ulcus ventricull, om het vrije zoutzuur te neutraliseren.
Zie Sipp y, Aanhangsel.
Sirenomelie (Gr. csetpilv, een in een visstaart
eindigende vrouw; iliAoc, ledemaat); vgl.
Symmelie, Sympus.
Siriasis (crecpEocacc), zonnesteek; syn. Insolatio.
Sismotherapie (Fr., van csetoatiOc, beving),
vibratietherapie (zie aid.).
Sitieirgie (arriov, spijs; etpyw, afweren),
hysterische tegenzin tegen voedsel (S o lI i e r).
Sitio- of sito- (Gr. ar.Tiov of aT,Toc, voedsel),
voorvoegsel, dat een betrekking tot voedsel
aanduidt.
Sitologie, leer van de voedingsmiddelen.
Sitomanie (I.LocvEoc, waanzin), ziekelijke vraatzucht.
Sitophobie (cp6poc, vrees), 1. ziekelijke vrees
voor eten (gelijk bij hydrophobia voor
drinken); 2. verzet tegen de voeding bij
krankzinnigen.
Sitotoxine, een vergif ontstaan in plantaardig voedsel door micro-organismen.

Skintest-dosis

Situatiehechtingen, voorlopige hechtingen
om de delen in hun juiste stand te houden.
Situationsangst (D.), angst, die zich in bepaalde omstandigheden (bijv. het oversteken van een plain — pleinvrees) van
een zenuwlijder meester maakt; vgi. Phobie, Kairophobie.
Situationspsychose, psychose, die na een bepaalde omstandigheid, bijv. een ongeval,
gevangenschap, ontstaat.
Situs (Lat.), ligging van organen. S. ririor
(Lat., compar. van raru s, zeldzaam), =
S. transversus. S. sag ittalis, het blijven
bestaan van de foetale, loodrechte stand
van de maag. S. transversus (pervers us, inv6 rsus), omgekeerde ligging der
ingewanden, zodat de lever aan de linker,
het hart aan de rechterzijde ligt, enz. Verkeren aile ingewanden in deze ligging, dan
heet dit transpositio viscerum omnium; vgl.
Dextrocardie, Heterotaxie.
Si vir. perm. (Lat., si vires permittant) (op
oude voorschriften), zo de krachten het
toelaten.
Skelet (axacT6c), geraamte.
Skeletotopie (TOTroc, plaats), ligging van een
orgaan met betrekking tot het skelet;
vgl. Holotopie, Syntopie (W al d eye r).
Skeptophylaxie (axlprrco, ondersteunen;
cpuAciacr), behoeden), voorkoming van de
crise hemoclasique (zie aid.) door vooraf
een uiterst kleine hoeveelheid der schadelijke stof in te spuiten.
Skerljevo, in Istria gebruikelijke uitdrukking
voor sommige vormen van syphilis.
Skew-deviation (Eng., scheve afwijking), oogstand bij aandoeningen der kleine hersenen ;
het oog aan de zieke zijde staat naar binnen
en beneden, aan de andere zijde naar buiten
en boven.
Skiacystoscopie (axicc, schaduw; vgl. Cystoscopie), beschouwing van het inwendige
van de urineblaas, waarbij de achterwand
van de blaas donker wordt gemaakt ten
einde beter te kunnen zien, wat daarvOcir
geschiedt.
Skiagriaph, skiagram, skiagraphie (ypcicpecv, schrijven; ypcicti+vx, schrift), Rd n tg e n-toestel, het daarmede verkregen beeld,
het vervaardigen van dat beeld.
Skiameter, toestel om de „hardheid" van
Röntgen-stralen te meten; syn. actinometer.
Skiascopie (axone), beschouwen), I. schaduwproef; bepaling van de refractie van het
oog door beschouwing der schaduwbeeiden, die men bij bewegingen van de oogspiegel in het pupilvlak zich ziet verplaatsen (F. Cu i g n et); syn. retina, kerato-, pupilloscopie; 2. syn. voor roentgenoscopie.
Skintest-dosis (Eng., skin, huid, test,
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toets), de hoeveelheid antitoxine, benodigd
voor een positieve reactie van Dick (zie
ald.); vgi. Anatoxie-reactie.
SkiOpticon (Orrnx6c, het zien betreffend),
toestel om schaduwbeelden op een scherm
te doen verschijnen; toverlantaarn.
Sleeping dropsy (Eng., siaap-waterzucht),
sleeping sickness (Eng.), slaapziekte;
vgl. Narcolepsie, Nona, Encephalitis lethargica.
Slopzen, een godsdienstige secte in Rusiand,
die castratie toepast.
Smegma (crithwm2a, smeer), de afscheiding der
smeerkiieren van de eikel, de voorhuid
of de kittelaar, gemengd met afgestoten
epitheelcellen. S. baci Ile n, bacillen, die
in het smegma voorkomen. S. embryOnum
(smegma der embryonen), = vernix caseosa (zie aid.).
Smegmolieten (Xfhoc, steen), uit smegma
gevormde steentjes, praeputiumstenen.
Smoker's patches (Eng.), rokers-viekken,
donkerrode, bruinachtige of grijze viekken
op de tong bij sterke rokers; vgi. Leucopiakia oris.
Smooth kolonie (Eng., smooth, glad), een
kolonie microben met volkomen glad oppervlak.
S.n., afkorting ; 1. voor suo nomine (met
zijn eigen naam); aanwijzing op recepten,
dat de bestanddeien op de signatuur moeten
worden opgegeven; 2. secundum naturam,
voigens de natuur; tegenst. contra naturam.
Sociaal (s o c i u s, gemeenschappelijk), maatschappelijk. Sociale geneeskunde, de
geneeskunde, voor zover zij wordt toegepast op de maatschappelijke toestanden
en vraagstukken.
Sodokoe (Chin., so, rat; doko e, vergif),
recidiverende koorts door infectie met
spirochaeta morsus muris (rattebeetspirochaet) met veranderingen op de plaats van
infectie en soms huiduitslag ; vgl. Sokosho.
Sodomie (naar de stad Sodom), ontucht met
dieren (bestialiteit).
Soedanitis, een koorts in tropisch Afrika.
Sohlensubstanz (K ii h n e), „zoolzelfstandigheld", de korrelige zelfstandigheid van
de eindpiaten der zenuwvezeis in de spiervezels ; de kernen daarin heten Sohlenkerne.
Soil disease (Eng.), bodemziekte, iedere
ziekte, veroorzaakt door vervuiling of uitwaseming van de bodem.
Sokosho (Japans, s o, rat; k o, beet ; s h o,
ziekte), Japanse benaming voor rattebeetziekte; vgl. Sodoku.
Sol, 1. (afkorting van solutio), een colloiede
stof in opiossing; vgl. Hydrosol; 2. (Lat.,
zon), benaming voor goud in de aichimie.

Somatoblisten

Solair, op de zon betrekking hebbend. Solai re as p h yxi e, = insolatio (zie ald.).
Solaire krankzinnigheid, door zonnesteek veroorzaakte krankzinnigheid.
Solanismus, vergiftiging door solanum(nachtschade-) soorten.
Solaris (Lat.), op de zon gelijkend of betrekking hebbend; vgl. Erythema, Ganglion
solare, Plexus solaris.
Solarium, plaats waar men zonnebaden neemt.
Soldier's heart (Eng., soldatenhart), vergroting van het hart door de krijgsdienst.
Solen (D.), keukenzout bevattende bronwateren met een hoger soortelijk gewicht
dan 1.050.
Solenne crisis (solemnis of solennis,
jaarlijks voorkomend, gewoon), duidelijke,
typische crisis; s o I e m n is betekent verder: slechts eenmaal per jaar voorkomend,
en daarom overdrachtelijk, plechtig.
Solenoied (A m p è r e) (aco)Av, gleuf, buis),
spiraal van metaaidraad, waarbin nen het
te electriseren lichaam wordt geplaatst,
en door welke een electrische stroom gaat;
vgl. Arsonvalisatie.
SOleus (s 6 I e x, schol), scholvormig ; vgl.
Musc. soleus.
Solidaire pathologic (s Olidu s, vast), de
leer, dat alle ziekten afkomstig zijn van
afwijkingen in de toestand van vaste be-

standdelen des lichaams; vgl. Humorale
pathologic; syn. solidismus.
Solidus (Lat.), vast.
Solitair (s olitariu s), alleenstaand, eenzaam.
Solitaire bundel s, = tractus solitarius.
Solitaire fo I I i ke Is, kleine lympheknobbeitjes in het darmslijmviies, in tegenstelling van de grotere ophopingen van
zulke knobbeltjes (plaques van Pe y e r;
zie ald.). Solitaire tuberkel, zie Tuberkel.
Solluxlamp (S o l, zon; I u x, licht), met gas
gevulde gloeilamp, ter aanvuiling van de
bestraling met kunstmatige hoogtezon.
Solutio (Lat.), oplossing, loslating. S. retina e,
loslating van het netvlies; syn. ablatio retinae, dialysis retinae.
Soltitus (Lat.), opgeiost.
Solt'. (op recepten), = solve, los op, of
so I vat u r, worde opgeiost.
Solventia (nl. remedia), oplossende geneesmiddelen, gewoonlijk voor expectorantia,
die het taaie slijm tot opiossing brengen ;
vgl. Resolventia.
Soma (criLlidoc), lichaam, het geheel der organen.
Somitisch, lichamelijk; in tegenstelling van
psychisch.
Somatoblisten (Aoca-r6c, kiem), de cellen,
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waaruit de normale lichaamsweefsels ontstaan. Syn. Genitoblasten.
Somatologfe, leer van de algemene eigenschappen van het lichaam.
Somatopleura (rXevpdc, zijde), het parietale
blad van het mesoderm, dat tegen het
ectoderm aanligt; vgl. Splanchnopleura.
SomatOpsyche (Wernicke; ai5 [la, lichaam;
grozil , geest), de som van de indrukken,
die van uit het lichaam in de geest zijn opgenomen.
SomatopsychOse, zielsziekte, waarbij de
voorstellingen omtrent eigen lichaam gestoord zijn; vgl. Alio- en Autopsyche.
Somatoscopie (axorcico, beschouwen), bezichtiging, onderzoek van het lichaam.
Somfeten, oerwervels of myomeren, protovertebrae of oersegmenten.
Somnambulfsmus (s o m n u s, slaap: a mb u I o, rondwandelen), slaapwandelen, het
volbrengen van bewegingen en handelingen
in een op de slaap gelijkende toestand
van het bewustzijn; vgl. Hypnotismus,
Vigilambulismus.
Somnirium, een slaapziekenhuis.
Somnifera (nI. remedia) (fe ro, dragen,
brengen), slaapmiddelen; syn. hypnotica.
Somniloquie (Fr., van loquo r, spreken),
spreken in de slaap.
Somnolentie, slaperigheid, slaapzuchtige toestand ; vgl. Sopor, Coma.
Sonde (Fr.), buis- of staafvormig instrument om diep onder de huid of in het
lichaam liggende delen te onderzoeken of
te behandelen. S. a b o u I e, geknopte
sonde, met een bolvormige verdikking aan
het einde. S. a dard (Fr., spies), catheter,
die een scherp gegleufd stilet (zie aid.)
bevat, waarmede men van binnen uit de
biaas doorboort bij de sectio alta (zie aid.).
S. a demeure (Fr., verbiijfpiaats), catheter, die geruime tijd in de biaas wordt
geiaten. S. a piston (Fr., zuiger), spuitkatheter, voorzien van een zuiger, om een
geneesmiddei in de urinebuis of de blaas te
brengen (G u y o n).
Sonde coude (Fr., coud e, eiieboog), met
bijna rechthoekige bocht. S. bicoud 6,
met twee zuike bochten.
Sonderen, een sonde in een wond of kanaal
voeren.
Sondierung ohne Ende (D.), methode van
Hacker om een zeer sterke vernauwing
van de siokdarm te behandelen; er wordt
daarbij een opening in de maag gemaakt;
de zieke siikt een hagelkorrel in, waaraan
een draad vast zit. Deze wordt uit de
opening te voorschijn gehaaid en aan het
andere einde worden telkens dikkere
sondes bevestigd, die door middel van de
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draad door de vernauwing worden getrokken.
SOnitus aurium (Lat., klank van de oren),
klinken in de oren; vgl. Susurrus, Tinnitus
aurium.
Sonometer (s o n u s, toon), instrument om
het gehoor, in het bijzonder het vermogen
tot onderscheiding van verschillen in toonhoogte te meten.
Son6rus (Lat.), wel-klinkend; vgl. Rhonchus;
ook het percussiegeiuid van de gezonde
long wordt „sonoor" genoemd.
S6nus postmortilis, zucht van een lijk, veroorzaakt door een iuchtstoot tegen de
stembanden.
Soor, (D.), spruw (wei te onderscheiden van
psilosis, — lndische spruw), afzettingen van
schimmeis (oidium aibicans) op het slijmvlies der mondhoite bij zuigeiingen, lijders
aan suikerziekte en verval van krachten;
syn. stomatomycosis.
Soot-wart (Eng., roet-wrat), schoorsteenvegerskanker; syn. carcinoma asboiicum.
S6por (Lat.), diepe siaap, verdoving, waaruit de lijder siechts tijdelijk, door sterke
prikkeis, kan worden gewekt; hoge graad
van somnolentie, minder diepe bewusteloosheid dan coma; bijv. nw. sopo re u s.
Soporffica (nl. remedia), geneesmiddelen, die
diepe siaap verwekken; vgl. Hypnotica,
Somnifera, Narcotica.
SOrdes (Lat., vuil), verontreiniging, kwaiijk
riekende afscheiding van zweren, enz. S.
g ast ri cae, bedorven maag; syn. saburra
gastrica.
Sore feet of coolies (Eng., open voet van
koeiies), besmetting der huid van de voeten
met ankylostoma (zie aid.).
Sore throat (Eng., zere keel), = laryngitis;
clergyman's sore throat (clergyman, geesteiijke), laryngitis bij geesteiijken = dysphonia ciericorum.
Soubresaut des tendons (Fr., opspringen der
pezen), zie Subsuitus tendinum.
Souffle (Fr., het blazen), blazend geluid bij
de auscuitatie. S. voile (Fr., gesluierd),
gedempt blazend geluid (L aenne c).
Soulal, ernstige vorm van schurft in Arable.
Souma, benaming bij de Negerbevolking voor
de veeziekte, die door trypanosoma Pecaudi
wordt veroorzaakt.
Sozalbumfne, sozOne (agav, redden) een
verdedigingseiwit; vgl. Phylaxine.
Sp., = spiritus, wijngeest.
Spade-like hand (Eng., hand, die op een
spade gelijkt), de verbrede en verdikte hand
bij acromegalie.
Spido (Lat.), gesnedene, eunuch.
Spido hippocraticus (arcoc86v, kramp, trekking), = asthma.
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Spagfrische (ook spagtrische) kunst (volgens sommigen van anecw, trekken en iyetpco
verzamelen), door P a r a c e I s u s bedachte
benaming van de scheikunde. S. middele n,
scheikundige middelen, in tegenstelling met
Galenische middelen, die aan de natuur ontleend zijn (simplicia) of uit simplicia bereid.
Spagirfst (ook spagyrist) = een iatrochemist.
Spanaemfe (crrrecvtoc, zeldzaam, schaars), 1.
gering gehalte van het bloed aan vaste
bestanddelen, dunbloedigheid; 2. = ischaemie.
Spanningsperitonaeum (vgl. Peritonaeum),
de toestand, die ontstaat, doordat gassen
door een opening in de darm in de buikvliesholte geraken, maar deze niet weder
kunnen verlaten, doordat de opening zich
sluit voor de onder spanning staande gassen
in de buikvliesholte (0 bers t).
Span(i)ocardie (arcavOc, of andanoq, zeldzaam; xcep8Ecc, hart), verlangzaming van de
werking van het hart.
SpanomenorriSea, geringe menstruatie.
Span(i)opn6ea (vgl. Dyspnoea), vermindering
van het aantal ademhalingen.
Spanzaagverband, zie Quengelgyps.
Spiradrap (middeleeuws Lat., sparadr ap u m), kleefpleister.
Sparginum Mansoni (arcecprevov, luier; mrv.
ook lompen), = bothriocephalus Mansoni
s. linguloides (zie aid.).
SparganOsis, ziekte veroorzaakt door sparganum Mansoni.
SpargOsis fibro-areoliris (ancipycoaK, zwelling), = elephantiasis Arabum (zie aid.).
Sparking over movements (Eng., oversprong-bewegingen), half-onwillekeurige bewegingen (b.v. over het haar strijken), ais
een bedoeide heftige beweging moet worden
gestaakt, omdat de aanieiding daartoe is
vervallen.
Spartismus, vergiftiging door bezembrem
(spartium scoparium) of door het alcaloied
sparteine, hieruit bereid.
Spasmodermie (arcocalb6c, kramp; 8epticc,
huid), kramp der huidspieren, zoals kippevel.
SpasmOdisch, = spastisch.
Spasmodtnia cruciita (6815v7), pijn;cruciat u s, gekruist), tonische krampen van de verlamde lichaamszijde en pijnen aan de ledematen der niet verlamde lichaamszijde; bij
aandoeningen van een zijde van het ruggemerg (Oppenheim).
Spasmogeen, kramp teweegbrengend. Spasm og ene punten, punten, vanwaar uit
meedoor prikkeling (druk, enz.) krampen
kan teweegbrengen; bijv. bij hysterie.
Spasmoltgmus (Fr., anccap,6c, kramp;
Auyil6c, een snik of hik), hikkramp.
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Spasmophile diathese, spasmophilie (cptlEcc,
neiging) (vgl. Diathese), toestand van het
kinderiijk organisme, waarin gemakkelijk
krampen kunnen ontstaan, zoals tetanie en
laryngospasmus; vgl. Convuisibiliteit.
Spasmotoxfne, vgl. Tetanine.
Spasmus (cmccop,6g, kramp). S. igitan s, =
paralysis agitans. S. caninus s. can icus
(hondachtig, van c a n i s en x6cov, gen.
xtn6q, hond), = cynospasmus. S. c i 6 n i c u s,
cionische kramp (zie aid.). S. coOrdin at u s
(vgl. CoOrdinatie), onwillekeurige, doch
gecoordineerde bewegingen, dwangbewegingen; ook statische kramp genoemd. S.
faciali s, aangezichtskramp, gewooniijk een
cionische kramp aan een zijde in het gebied
van de n. faciaiis; syn. tic convulsif, prosopospasmus. S. g lOtti d is s. lar-5,.ng is, =
laryngospasmus. S. inspiratOriu s, inademingskramp, aanvallen van rhythmische
samentrekkingen van enige of veie inademingsspieren. S. m 6 b i l i s (Lat., beweegiijk),
krampen met choreatische of athetotische
bewegingen bij het beproeven van lichaannsbewegingen ; bij poliencephalitis (G owers).
S. n ict itan 5, vgl. Nictitatio. S. nutans
(knikkend), salaam- of knik-kramp; langzame
cionische kramp van de beide n. sterna.
cleido-mastoidei met vooroverbuiging van
de romp, bij idiote kinderen. S. otalgicus,
= otaigie (zie aid.). S. rot at Oriu s, = S.
nutans. S. to nicu s, tonische kramp, enige
tijd aanhoudende, krachtige samentrekking
van spieren.
Spisticus, spastisch, krampachtig, in verband
staande met kramp; spastische veriamming, verstopping, spinale paralyse. S p astische anaemie, bieekheid door sterke
samentrekking der vaatspieren. S p as t Ische gang, schuivende gang met stijve
benen, bij spastische verlamming.
Spat (D., gespieten) (in de veeartsenijkunde),
beengezwel aan de binnenzijde van het
knie- of voetgewricht van de achterpoot van
het paard, en de stoornis in het lopen tengevoige daarvan.
Spitchlorose (spat, D., laat), late chlorose
(zie aid.), tegen het climacterium; syn.
hypochrome anaemie.
Spate! (s pat u I a), viak lepel- of schoffeivormig instrument om zalf te smeren, de
tong naar beneden te drukken, enz
Spatium (Lat.), ruimte. S. inguli iridi s,
lymphruimten tussen de mazen van het
lig. pectinatum iridis; syn. canalis Fontanae. S. ce re be I I o-m edulla re, ruimte
tussen de worm der kieine hersenen en de
tela chorioidea der 4e hersenkamer. S.
interaponeurOticum suprasternaI e, het losse bindweefsel der regio supraster-
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nalis. Spatia intercostalia, ruimten
tussen de ribben. S pat i a i nterd enti I i a, ruimten tussen de halzen der tanden,
gevuld door het been van het septum interalveolare en het bindweefsel van de papilla
interdentalis. S. interfasciale, tussen de
buitenvlakte van de harde oogrok en de
fascia bulbi. Spitia interOssea metacarpi, metatarsi, de ruimten tussen de
middelhands- en middelvoetsbeenderen.
Spada intervaginilia, ruimten tussen
de scheden, nl. de drie scheden van de gezichtszenuw. S. intervalvu lire cord is,
driehoekige ruimte tussen de valvulae
semilunares van het hart. S pit ia lymph iti ca H is, de lymphruimten rondom de
hersenvaten. S. mediastinale, = cavum
mediastinale, ant. et post. S. medi ast i n i,
cavum mediastinale ant. S. p a ra phaq ng e u m, de ruimte buitenwaarts van de musculi constrictores pharyngis, voor de dwarse
uitsteeksels der halswervels. (B urge r). S.
perichorioideile, Iymphruimte tussen
de lamina suprachorioidea en de lamina fusca
van de harde oogrok. S. perilymph at icu m, ruimte tussen het benige en het
vliezige labyrint. S. retroinguinale, driehoekige ruimte tussen het buikvlies en de
fascia transversalis en iliaca in de liesstreek.
S. retroperitoneile, tussen het buikvlies en de achterwand der buikholte. S.
su bd u rile, = cavum subdurale. S. su p raste r nil e, = fossa jugularis. S. s u p ra v aginil e, = S. intervaginale. S. TenOni, =
S. interfasciale. S. u rog enitale, = rima
pudendi. Spitia zonuliria, lymphruimten tussen de vezels der zonula ciliaris (zie
ald.).
Spatula, spatel, oude benaming voor het
schouderbiad. S. mallei (zie Malleus),
het platte eind van de hamer, dat aan het
trommelvlies vast zit.
Spechtschlagrythmus (D.), het verdwijnen
van de tweede harttoon bij zeer snelle
werking van het hart.
Specialist, arts, die zich op de uitoefening
van een bijzonder gedeelte der geneeskunst
(S pecialism e) toelegt.
Specialite, geheimmiddel.
Species (Lat.), soort; in het meervoud =
plantensoorten; meer in 't bijzonder mengsel van fijngehakte kruiden om thee te
trekken voor geneeskundig gebruik.
Specificiteit, de eigenschap van lets bijzonders te zijn ; eigendommelijkheid.
Specificum (nl. remedium), middel dat voor
een bepaalde ziekte het bij uitstek werkzame geneesmiddel is, zoals kwikzilver, enz.
bij syphilis.
Specifiek, kenmerkend voor iets; met „speci-
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fieke aandoening" wordt meestal syphilis
bedoeid. Specifieke energie (Joh.
M ii I I e r), de eigenschap der zintuigorganen om elke hen treffende prikkel om te
zetten in de bijzondere gewaarwording
van dat orgaan; bijv. bij het oog, lichtgewaarwording. Specifieke therapie, behandeling van ziekten met middelen, die
voor die ziekten als specifics geiden. S pecifiek dynamische werking, de mate
van verhoging der grondstofwisseling, weike
het gebruik van voedingsstoffen, vnl. eiwitstoffen, ten gevolge heeft; bij ziekte van
B as e d o w verhoogd, bij myxoedeem verlaagd. Vgl. Dynamisch.
Speculum, (Lat.), sonde.
Spectraal, op het spectrum (zie aid.) betrekking hebbende. S pect rale analyse, scheikundig onderzoek door beschouwing van
het spectrum.
Spectrocolorimeter, toestel om de kleuren
van het spectrum te meten.
Spectrometer, toestel om het spectrum te
meten.
Spectrophotometer, toestel om het Iichtgevend vermogen van de delen van het
spectrum te meten.
Spectropolarimeter, toestel om het spectrum van gepoiariseerd licht te meten.
SpectroscOop, toestel om het spectrum van
verschillende stollen te onderzoeken.
Spectrum, de gekleurde strook, die ontstaat,
als licht door een prisma gebroken, op
een viakke wand vast. In de oorheeikunde:
de reeks hoorbare tonen van zeer hoog tot
zeer laag, verdeeld in een zona gravis (van
C tot d 2) en een zona acuta (van d 2 tot fis4).
In de urologie en haematologie een tabel der
vaste bestanddelen van urine of bioed, b.v.
eiwit S.
Speculatie (s p e c u l o r, beschouwen), poging
om, met zekere aangenomen stellingen als
grondsiag, door verder denken tot kennis
te geraken, zonder voldoende staving van
de uitkomst van het denken door feiten.
Speculum (Lat., spiegel), meestal buisvormig
instrument, dat men in lichaamsopeningen
brengt om dieper liggende delen te kunnen
zien. S. Helmonti, oude naam voor het
giimmende middengedeeite (centrum tendineum) van het middenrif. Specu la
Oculi, ooglidhouder. S. rhomboideum
(pw.poeLaiN, ruitvormig), = fascia lumbodorsalis.
Spedalskhed, Noorse naam voor melaatsheid.
Speicherkrankheit (D.), zie Stapeiingsziekte.
Speicherzellen (D.), zie Stapelcellen.
Speleotomie, het uitsnijden van een caverne
uit de long.
Sperma (arrepp.(x), zaadvioeistof. S.-c e n-
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t r u m, het mannelijke centrosoma (zie aid.).
S.-kern, zaad kern. S.-k ristalle n, kristallen, die in het sperma ontstaan, ais het
aan de lucht opdroogt; syn. kristallen van
Bottcher.
Spermacrise (Gr., CotpaaEcc, slechte vermenging), gebrek aan spermatozoa in het
manneiijk zaad.
Spermarium, = testis.
Spermatemphrixis (gli.cppgLc, verstopping)
belemmering der ejaculatie.
Spermiticus, tot de zaad-organen behorend;
zie Arteria, Ductus, Funiculus, Nervus,
Plexus.
Spermatiden, rondachtige cellen, waaruit de
zaaddraden voortkomen.
Spermatisten, = animalculisten (zie aid.).
Spermatitis, ontsteking van de zaadstreng;
syn. funiculitis, deferentitis.
Spermatoblisten, cellen, die op de tunica
propria der zaadkanaaltjes liggen en de
spermatozoa voortbrengen.
Spermatocele (xipal , breuk, gezwel), zaadcyste; cyste in de zaadbal, samenhangende
met de zaadkanaaltjes.
Spermatocystitis (x6anc, blaas), ontsteking
der zaad blaasj es.
Spermatociten, vgl. Spermiocyten.
Spermatogenese, vgl. Spermiogenese.
SpermatogOnien, vgl. Spermiogonien.
SpermatorrhOea, zaadvloed; onwillekeurige
lozing van sperma, zonder geslachtelijke
opwekking; vgl. Pollutio, Spermaturie.
Spermatoscimen (cyclp.cc, lichaam), spermatozoa PA:)ov, dier), zaaddiertjes (L e e u w e nh o e k), zaaddraden; syn. spermia, zoospermia.
Spermaturie, bijmenging van zaaddraden in
de urine; syn. seminurie.
Spermiden, = spermatiden.
Spermien, = spermatozoa.
Spermine (Poe h I), de base der spermakristallen.
Spermiocyten (xtirroq, doosje, cel), de cellen,
die voortkomen uit de spermiogonien.
Spermiogenese (yeve:at.c, wording), vornning
der zaaddraden; syn. spermatogenese.
Spermiogonien, de cellen van de buitenste
laag van het zaadepithelium, waaruit de
spermiocyten voortkomen; syn. spermatogonien.
Spermocentrum, = spermacentrum.
Spermotoxinen, cytotoxinen (zie aid.).
Sperrarterien (D.), arterio-veneuse anastomosen.
Sperrelevator (D., sperre n, open sperren;
elevator, heifer), ooglidhouder.
Sperrung (D., afsluiting), plotseling beginnend en eindigend tegenhouden van een
psychisch of psychomotorisch gebeuren.
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Sphicelotoxine (crcpecxeXoc, koudvuur, versterf), vergif uit het moederkoorn, dat
gangraena veroorzaakt.
Sphicelus (acpcixeXoc), koudvuur; vgl. Mummificatio, Ganggraena.
Sphaeren (apepoc, bol), centrale lichaampjes
der malariaparasieten.
Sphaerisch, bolvormig. Sphaerische brilleg I az e n, glazen, waarvan het brekende
vlak een deel van een boloppervlakte is.
Sphaerische aberratie (aberro, afdwalen), het niet in een punt samenkomen
van stralen, welke van een punt uitgaan,
indien zij door een bolvormig vlak gebroken
of weerkaatst worden. Sp haerische i nd e x, in de haematologie: het quotient van
de gemiddelde dikte der rode bloedlichaampjes en de gemiddelde diameter.
Sphaerobacterien, bolbacterien, kokken.
Sphaerocyten, (x6Tog, cel), kleine bolvormige rode bloedlichaampjes.
Sphaerocytcise, een aangeboren haemolytische anaemie, gekenmerkt door sphaerocyten (zie aid.) (M in kowsk i, Chau ffa r d).
Sphaerotrichieen (OA, gen. Ipt,x6q, haar)
= Drusen, zie ald.
Sphilerotocie (Fr., van crycasp6c, bedrieglijk; TOxoc, baring), schijnweeen.
Sphecoideus (crcp-i, gen. acnx6c, wesp),
wespvormig; zie Os.
Spheer (apcdpo:), 1. centrum in de hersenschors; bijv. gehoorspheer, reukspheer; 2.
rijpe, bolvormige gametocyt van plasmodium
maiariae.
Sphenencephalie, sphenocephalie (aqxilv,
gen. aciniv6c, wig; xecpockil , hoofd), wigvormige misvorming van het hoofd, door vergroeiing van de pijinaad.
Spheno-ethmoidalis, tot het wigge- en zeefbeen behorend; zie Nervus.
Sphenoicialis, wigvormig; zie Os.
Spheno-maxilliris, tot het wigge- en bovenkaakbeen behorend; zie Fissura.
Spheno-occipitilis, tot het wigge- en achterhoofdsbeen behorend.
Sphen6pagus, = epignathus (zie ald.).
Spheno-palatinus, tot het wigge- en gehemeltebeen behorend; zie Arteria, Ganglion, Nervus.
Spheno-salpingo-staphylinus, tot het wiggebeen, de oortrompet en de huig behorend;
zie Musculus.
Spherisch, zie Sphaerisch.
Sphincter (escpLyx-r4, samensnoerder), sc.
m Liscu I u 5, ring of sluitspier, die een
opening omgeeft, en deze, door zich samen
to trekken, vernauwt of sluit. Zie onder
Musculus.
Sphincteralgie, neuralgie in de omgeving
van de m. sphincter ani.
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Sphincterectomie, uitsnijding van een stuk
van de m. sphincter pupillae; vgl. Iridectomie.
SphincterOlysis anterior (AUalc, losmaking)
operatie om de iris los te maken als deze
in een litteken van het hoornvlies naar
voren is vastgegroeid (S chulcke).
Sphincterotomie (*dm, snijden), doorsnijding van de m. sphincter ani.
Sphingomyeline, (crcpiyyco, snoeren), een
stikstof en phosphorhoudend vetzuur, een
phosphorlipoide, dat voorkomt o.a. in het
bloed en de spieren.
Sphinx-gezicht, = facies myopathica (zie
aldaar).
Sph#gmisch (acpuw6c, pols), tot de pols
behorend.
Sphygmobolometer (acpuw6c, pols; Paoc,
worp), toestel om het arbeidsvermogen
van beweging der poisgolven te meten
(S a h I O.
Sphygmogriaf, pols-opschrijver, instrument
om de beweging van de pots van oppervlakkig liggende slagaderen op te tekenen;
de eerste sphygmograaph is door K. V i erordt in 1853 vervaardigd; vgl. Polygraaf.
Sphygmogram, de daarmede verkregen
kromme.
Sphygmologie, leer van de pols.
Sphygmomanometer (tzavOc, dun), toestel
om de bloeddruk te meten (bijv. van Riva
Rocci).
Sphygmophonie (cp(ovi), geluid), geluidverschijnselen aan de slagaderen.
Sphygmoscopie (axoTcho, beschouwen), onderzoek van de pols.
Sphygmotonograaf (r6voc, spanning), toestel van Us koff om de bloeddruk op te
tekenen.
Spica (Lat., aar), aar-verband; verband, dat
zodanig wordt aangelegd, dat de zwachtelstroken als de naalden van een aar van
elkander schijnen te gaan. S p. as cendens
of d esc6 n d e n s (stijgend of dalend aarverband), naar gelang het van beneden naar
boven of omgekeerd wordt aangelegd.
S p. p e d i s (om het enkelgewricht) wordt
ook stapes (stijgbeugel) genoemd, wegens
de onder de hiel doorlopende zwachtelstrook, waarmede het verband besloten
worth.
Spicula (s p i c u I u m, punt, stekel), beengezwel, waarin van het been uit straalvormig
gerangschikte beennaalden uitsteken.
Spiegel noemt men 1. de concentratie, waarin
een stof (suiker, folliculine, penicilline enz.)
voorkomt in een vloeistof (bloed, urine,
cerebrospinale vloeistof, vloeistof der gewrichten, sputum enz.) b.v. suikerspi e-

Spina

g e I. 2. Ook gebruikt men het woord in
samenstelling met de vloeistof, waarin iets
is opgelost b.v. bloedspiegel d.w.z. de
concentratie van een bepaalde stof in het
bloed. Ook 1 en 2 tezamen, b.v. b I o e dsuikerspiege I. 3. Ook voor een gekleurde weerschijn op een vloeistof b.v. de lilarode kleur op het maagsap na toevoeging
van tropaeoline. Zie Tropaeolineproef.
Spilgezwel, gezwel door de as van het gehele
ruggemerg, omgeven door een buis zenuwweefsel.
Spina (Lat.), doorn, stekel; in de ontleedkunde, uitstekende punten van een been
of kraakbeen. S. angular is, de punt
van de grote wiggebeensvleugel. S. a n terior inferior et superior, onderste
en bovenste voorste doorn van het heupbeen. S. b as i lir is, uitsteeksel van de
pars basilaris van het achterhoofdsbeen;
syn. tuberculum pharyngeum. S. cart i lag inis arytaenoideae, driehoekig uitsteeksel van het schenkkankraakbeen. S.
cOndyliexterni,interni f6moris,het
onderste uiteinde van het labium laterale
resp. mediale. S. Darwin i, puntig uitsteeksel van de oorschelp bij sommige personen.
S. dorsi, ruggegraat. S. ethmoidilis
ossis ethmoidalis, uitsteeksel in het
middenvlak van het wiggebeenslichaam,
soms in twee punten (zie Alae minimae),
verdeeld. S. frontalis ossis frontalis,
naar boven gebogen uitsteeksel van de pars
nasalis van het voorhoofdsbeen. S. helici s,
knobbeltje aan het voorste gedeelte van de
helix. Spinae il la ca e, zie sp. anterior en
posterior, superior en inferior. Sp. i I i op ect in e a, = eminentia ilio-pectinea (zie
ald.). S. inferior Henle, = S. cart.
interarytaenoideae. S. i s c h i a d i c a s. ischi i,
punt van het zitbeen, waaraan het lig.
sacro-spinosum vastzit. S. j u g u l a r i s, spitse
knobbel aan de proc. jugularis van het achterhoofdsbeen. S. m e ntilis extern a, =
protuberantia mentalis van de onderkaak.
S. mUsculi recti lateral's, knobbeltje
aan de grote wiggebeensvleugel, waaraan
een hoofd van de musc. rectus ext. oculi
zijn oorsprong neemt. S. nasalis ossis
frontal i s, = S. frontalis ossis frontalis.
S. nasalis anterior, punt voor aan de
crista nasal's van het bovenkaakbeen. S.
nasalis posterior, punt achter aan de
crista nasalis van het gehemeltebeen. S.
occipitilis externa, = protuberantia
occipital's externa. S. orbitalis inferior,
punt onder de S. orbitalis sup. op de facies
orbitalis van de grote wiggebeensvleugel.
S. orbitalis superior, = S. musculi
recti. S. ossis pubis, scherpe rand op het
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schaambeen. S. pa I at in a, = S. nasalis post.
S. pubis Clog ueti, = tuberculum pubicum. S. scapulae, schoudergraat; de beenkam op de achterzijde van het schouderbiad.
S.sphenoidalis,=S.angularis.S.tibiae,
tuberositas tibiae. S. trochanteri ca
m ajo r, m i n o r, het laterale en mediale
uiteinde boven aan de linea aspera femoris.
S. trochlearis, haakje voor de pees
van de musc. trochlearis aan de oogkuilsvlakte van het voorhoofdsbeen. S. tube rculi minOris et majOris humeri,
scherpe randen, afdalende van het tuberculum minus en majus van het opperarmbeen. S. vertebrae s. vertebralis, =
processus vertebrae. S. z y g o m a t i c a, spitse
voorsprong van de achterrand van de
processus zygomaticus.
Spina bifida (Lat., in tweed', gespleten ruggegraat), spleet in de ruggegraat, doordat
de bogen van enige wervels niet geheel gesloten zijn; onderscheiden in Sp. b i f.
occUlta (verborgen), die uitwendig niet
zichtbaar is, en Sp. b i f. cyst i ca, waarbij
de zak, door de ruggemergsvliezen gevormd, als een vocht bevattend gezwel
(cyste) onder de huid waarneembaar is;
vgl. Hydrorrhachis, Meningocele, Meningomyelocele, Syringomyelocele, Syringo-myelocystocele. Syn. rhachischisis, hydrorrhachis dehiscens, hydrocele spinalis, hiatus
spinalis congenitus.
Spina ventOsa (ventOsu s, vol wind), chronische, tuberculeuse osteomyelitis van een
vinger of teen bij kinderen, waarbij een
lid tot een bol is opgezwollen en de wand
van het kootje zodanig verdund is, dat
soms alleen het onvolledig verbeende beenvlies overblijft.
Spinaal, spinalis, tot de ruggegraat behorende. Spinale anaesthesie, pijnverdoving door inspuiting van verdovende
stoffen in de ruggemergsvliezen. Spinale
apoplexi e, = haematomyelie; vgl. Apoplexie. Spinale ganglia, de ganglia
in de achterste wortels der ruggemergszenuwen. Spinale irritatie, 1. rugpijnen en gevoeligheid der wervels bij
nerveuse personen; 2. de schijnbaar op
afwijkingen in het ruggemerg wijzende
verschijnselen bij neurasthenia. Spinale
paralyse, verlamming door aandoening
van het ruggemerg. Spinale punctie,
= lumbale punctie. Spinale spieratrop h i e, atrophie van spieren, veroorzaakt
door atrophie van de ganglia der voorste
horens en van de voorste wortels van het
ruggemerg. Spinale zenuwe n, de zenuwen, die van het ruggemerg uitgaan.
Spinal cord bladder (Eng.), „ruggemergs-
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blaas", Amer. benaming voor de blaasaandoening, die bij aandoeningen en letsels
van het ruggemerg kunnen ontstaan; vgl.
Reflex bladder.
Spinalgie, in plaats van rhachialgie (zie ald.);
in het bijzonder, gevoeligheid bij druk op
de tweede tot zevende ruggewervel, bij
aandoening der bronchiale kiieren (Petruschky).
Spinatus (Lat.), 1. gedoornd; 2. = spinalis.
Spine sign (Eng., ruggegraatsteken), pijn bij
strekking van de ruggegraat bij poliomyelitis (D rape r). Bij zuigelingen wanneer zij
worden geluierd (luierpijn).
Spinobulbair, spinocerebeilair, spinothalimisch, betrekking hebbende op het ruggemerg en het verlengde merg (bulbus
cerebri), resp. de kleine hersenen of de
thalamus.
Spinocellulair epithelicima, epithelioma, dat
van de stekeliaag (s pina = doorn, stekel)
der opperhuid uitgaat; vgl. Basocellulair.
SpinOsus, betrekking hebbende op de ruggegraat; zie Processus spinosus.
Spintherismus, spintheropie (antiv,04,
vonk; 64, het zien), vonken zien; vgl. Photopsie, Synchysis.
Spiradenitis (aniipoc, iets wat gewonden is,
spiraal; aim klier), ontsteking van de
zweetkiieren (met spirale uitlozingsbuis)
(U n n a); syn. hidradenitis.
Spirale lichaampjes, lichaampjes die in de
buitenste haarcellen van het orgaan van
Corti liggen; syn. lichaampjes van H e ns e n (zie Aanhangsel). S. st renge n, de
spiraal gewonden bundels van de nervus
cochlearis in het orgaan van Corti.
Spiralen, vgl. C u rs c h man n, Aanhangsel.
Spireem (arceip ywice, kronkeling), kiuwenstadium bij de caryokinese.
SpirillOse, ziekte door spirillen (zie Spirillum)
veroorzaakt.
SpirillotrOop (rponi), de wending), gericht
tegen spirillen.
Spirillum (spira = anelpa, winding), schroefbacterie. S. sput ig enum (sputum voortbrengend), in de mondholte; vgl. Spirochaete, Vibrio; in het meerv. soms spirillen.
Spiritismus, het geloof aan de mogelijkheid
van omgang met de zielen van overieden
personen.
Spiritualismus, de opvatting, dat alleen de
geest werkeiijk bestaat, en de stof alleen
een vorm is, waaronder de geest zich openbaart.
Spiritus (Lat.), geest, adem, al wat fijn en
vluchtig is; dit begrip ook overgebracht
op sommige vloeistoffen (wijngeest, spiritus
vini).
Spirobacterien (arcdpoc, winding; f3axAptov,
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staafje), schroefbacteriön ; eigenlijk geen
bacterien, maar protozoa; syn. spirillen;
vgl. Spirochaete.
Spirochaetaal, behorende tot of veroorzaakt
door spirochaeten.
Spirochaete (xccE-c-rl, haar), 66ncellige, kurkertrekkervormige protozoa, waaronder veel
ziekteverwekkers (vgl. Treponema). S. a b originali s, bij granuloma pudendi (zie ald.).
S. anserini (a n s e r, gans), verwekker
ener vogelziekte. S. balan it idis (P row az e k en H off m a n), in het smegma praeputii, bij balanitis. S. berbera (Barbarijse
Sp.), verwekker van de Noord-Afrikaanse
typhus recurrens. S. buccalis (Co h n),
in de mondholte. S. Carte ri M acki,
verwekker van de Indische typhus recurrens.
S. denti co I a (tandbewoner) s. dentiu m,
in de mondholte, vooral in tandsteen. S.
Dutton i, verwekker van de Afrikaanse
typhus recurrens. S. fOran s, (Lat., fo ro,
boren), bij ziekte van R e i t e r, zie ald. S.
gallinirum (gallina, kip), verwekker
ener in Brazilie voorkomende kippenseptikaemie. S. hebd6madis (438oli.dcc,
gen. ipaoliciaoq, week), de verwekker van
de sevenday's fever (zie aid.). S. microg yrit a (v.txp6c, klein ; y5poc, kring), op zweren
en in de ontlasting. S. m 6 rs us m 6ris
(Lat., van de muizebeet), de verwekker der
rattebeetziekte; zie Sodoku; syn. spironema
muris. S. Novy i, verwekker van de Amerikaanse typhus recurrens. S. Ober m eyer i,
= S. recurrentis. S. pallida (p a l l i d u s,
bleek; hier: moeilijk te kleuren) (S c h a udinn en H off m an n), de verwekker der
syphilis; syn. treponema pallidum. S. pallidula s. pertenuis (Lat., zeer dun),
verwekker der framboesia tropica (zie ald.)
(Castellani). S. plicatilis (Lat., zich
windend), in poeien. S. pse u d o pi! lida
(P. Mulze r), dikker dan S. pallida; in kankerzweren gevonden. S. recurr6ntis
(0 ber m eye r, 1873), verwekker van de
Oost-Europese typhus recurrens. S. r efringens (Lat., brekend), sterk licht
brekende spirochaete; bij balanitis, ulcus
molle, condylomata acuminata. S. Scha ud i n n i, verwekker van het ulcus tropicum
(zie ald.). S. Theiler i, bij runderen in
Zuid-Afrika; syn. trypanosoma Theileri. S.
Vincent i, bij angina Vincenti (zie aid.).
S. Ziemann i, = leucocytozoon Ziemanni
(bij uilen).
Spirochaetoidea, = spirochaeten.
SpirochaetOse, ziekte, door spirochaeten
verwekt. S. a rt h riti ca = ziekte van
Reiter, zie Aanhangsel. S. bronch opulmonalis (Castellani, 1906), =
bronchite sangiante (zie aid.), bronchospi-
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rochaetosis. S. icterohaemorrhigica,
ziekte van We i I, zie Aanhangsel.
SpirochOlon, spirocOlon, spyricOlon (aangegeven afieiding, doch onduidelijk, van
67r6pwaoc, schapekeutel; lid), benaming
van een in Griekenland inheemse vorm van
lepra (met gezwellen aan de ledematen?);
ook voor syphilis.
Spirograaf, Spirometer (s p i r o, ademen;
ypoccpetv, schrijven; viTpov, maat), toestel
van Hutchinson om de „vitale capaciteit"
te meten, d.i. de hoeveeiheid lucht, welke
de longen na diepe inademing door krachtige uitademing kunnen uitademen; vgl.
Pneumatometer. S pi rog r af i e, Spirom et r i e, de meting van de vitale capaciteit.
Spironema, spirosOma (4.a, draad; acktoc,
lichaam), synonymen van Spirochaeta.
SpirOptera carcinoma, kanker, bij ratten
veroorzaakt door de worm spirOptera
neofOrmans.
Spiropulsator, een hulpapparaat bij de intratracheale narcose.
Spitzennarbenblase (D.), verwijde biaasjes
(tot de grootte van een erwt of nog groter)
in de longtop bij verschrompeling van een
gedeelte daarvan.
Spitzenplastik (D.), thoracopiastiek (zie ald.)
van het bovenste gedeelte der borstkas, bij
aandoening der longtop.
Splinchnicus, vgl. N. splanchnicus.
Splanchnisch zenuwstelsel (Tdc artIdcyxvoc,
de ingewanden), = sympathisch zenuwstelsel.
Splanchnocrinium, het deel van de schedel,
dat de toegangen tot de ingewanden bevat,
dus wat beneden de hersepan ligt. Vgl.
Neurocranium.
Splanchnologie, de kennis van de ingewanden.
Splanchnomegalie (veiyac, tLeycikt), groot),
abnormale grootte van inwendige organen
bij acromegalie.
Splanchnomicrie (AxpOq, klein) abnormale
kleinheid van inwendige organen.
Splanchnopleura (rdc rasopde, de zijden), het
inwendige, aan het entoderm grenzende
blad van het middelste kiembiad (mesoderm); vgl. Somatopleura.
SplanchnoptOsis (nTc7vng, het vallen), =
enteroptosis (zie ald.).
Splashing sound (Eng., klokkend geiuid),
plasgeluid bij pyopneumothorax en hoiten
in de long; vgl. Succussio.
Spleetlamp van G u Ilstrand (zie Aanhangsel), een lamp, die met een smalle, scherp
begrensde lichtbundel een duidelijk beeld
geeft van de structuur van hoornvlies, regenboogvlies, lens enz.
Splen (o7r)Av), milt; syn. lien.
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Splenaemfe, = lienale leukaemie (zie ald.).
Splenalgfe, miltpijn.
Splenectornie, operatieve verwijdering van de
milt of een deel ervan.
Splenemphrixis (gti.cppoccac, verstopping),
zwelling van de milt.
Spleneolus, bijmilt; verlatiniseerd verkleinw.
van ankip.
SplenepatItis (samentrekking van splen- en
hepatitis), ontsteking van milt en lever.
Splenicterus, miltontsteking met geelzucht.
Spienica (ni. remedia), middelen tegen ziekten van de milt.
Splenic fever (Eng.), miltvuur.
Splenfculus, een kieine milt of een bijmilt.
Splenicus, betrekking hebbende op de milt;
syn. lienalis.
Spienisitio pulmOnis, zodanige verandering
van het longweefsel, dat dit gelijkt op
miltweefsel, door hyperaemie (ten gevolge
van bloeding of bloedstuwing), waarbij
in de longblaasjes gewoonlijk bloedwei
uittreedt (oedeem). S. h y p ost at i ca, soortgelijke veranderingen, veroorzaakt door
hypostase.
Splenftis, ontsteking van de milt. S. a p os t em atOs a, milt-absces; vgl. Apostema.
Splenium (cnr)AvLov, verband), compres; een
meestal dubbel of meervoudig gevouwen
lap linnen, gaas, enz., voor verband gebezigd. S. f iss u m, gespleten compres;
vgl. Signurn melitense. S. g rad it u m
(9 rad u s, trede), compres, waarvan de
lagen naar boven toe in breedte toenemen.
S. oblOngu m, langwerpig compres; syn.
longuette. S. quadrat u m, vierkant compres.
Splenium cOrporis callcisi, het achterste, gezwollen gedeelte van het corpus callosum.
Splenius, vgl. Musculus splenius, zo genoemd
wegens de gelijkenis op een pleisterstrook.
Splenoblist (Pacs-r6c, kiem), een cel, welke
zich tot splenocyt (zie ald.) zou ontwikkelen.
Splenocele (xVol, breuk), miltbreuk.
Splenoclefsis (xXelacg, opsluiting), ontsteking aan de opperviakte van de milt, waarbij
fibreus bindweefsel wordt gevormd.
Splenociiten (x/1.roc, cel), cellen van twijfelachtig bestaan, misschien uit de milt afkomstig.
SplenodiagnOsis, herkenning van typhus door
de omvang der milt na to gaan na inspuiting
van typhus-bacillen.
Splenodynie (686v-il, pijn), pijn in de milt.
Splenohepatomegalfe (ti.eyocc, vr. lizycfcX7),
groot), vergroting van lever en milt.
SplenokeratOsis (xepocc, gen. *ocroc,
hoorn), verharding van de milt.
Splenolymphatisch, betrekking hebbende op
de milt en de lymphklieren.
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SplenolymphOma, lymphoma (zie ald.) van
de milt.
Splenolysine (zie Lysine), een anti-lichaam,
dat miltweefsel of miltceilen verwoest.
SplenOma, gezwel van de milt.
Splenomalicia (12aXocxEce, verweking), verweking van de milt.
Splenomegalia (ilyac, vr. IleriX7), groot),
vergroting van de milt; syn. anaemia splenica. S. cum anaemia et cirrhOsi
he pat i s, ziekte van Banti (zie ald.).
S. familiaris (Gaucher), betrekkelijk
goedaardige vorm van vergroting der
milt, voorkomende bij verschillende leden
van een gezin. S. fi b ro-ad é n i ca, zie
Fibro-adenie. S. i n fi n t u m, bij kinderen
voorkomende vorm van kala-azar (zie aid.),
verwekt door Leishmania infantum. S.
t r6 p i ca, = kala-azar.
Splenomirelomalacie, verweking van de
milt en het beenmerg.
Splenonephroptásis (vgl. Nephroptosis), verzakking van de milt en de nier.
Splenoparectasis (gxToccrcg, uitzetting), vergroting van de milt.
Splenopathie (ncfc,aoc, aandoening), ziekte der
milt. Splenopathische Markhemmung (D.), gestoorde functie van het
beenmerg door aandoening van de milt.
Splenopexie (n-iic,g, bevestiging), vasthechting van een zwerfmilt.
Splenopneumonfe (Fr.), niet tuberculeuse
longontsteking met sterke verdichting,
spienisatio (zie ald.) van het longweefsel
(G ranche r); syn. Pneumonie massive (zie
aid.).
SplenoptOsis (Tra7)cnc, het vallen), afzakking
van de milt; zwerfmilt.
Splenorrhagfe (frhyvutic, scheuren), bloeding
uit de milt.
Sphlenorrhaphie (kccp-h, naad), hechting van
een wond der milt.
Splenotomfe (Tivtico, snijden), insnijding in
de milt.
Splenulus, splentinculus, = spleniculus.
Split-flap-methode (Eng.), transplantatie met
grote stukken huid ter halve dikte.
Splitskin (Eng.), huidiappen voor transplantatie van ongeveer drie vierden van de dikte
der huid.
Spodiomyelitis (o-naLoc, grijs), = poliomyelitis (zie aid.).
SpOdium (arco86q, as), beenderkool.
Spodogene miitzwelling (arco36c, as, metaalsiakken), zwelling van de milt, veroorzaakt door de werking van de overblijfsels van vernietigde rode bloedlichaampjes.
Spondylarthritis (crrcov8aoc, wervel; O'cOpov,
gewricht), ontsteking van de wervelge-
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wrichten. S. ankylopoetica (dcyx6Xoc,
krom, noceiv, maken) = ziekte van B e c htere w, zie Aanhangsel. S. met verstijving
der wervelgewrichten. Vgl. Spondylosis,
Ankylose. Eindstadium: Bamboo Spine, zie
aid.
Spondylirthrocace (xcixl, slechte toestand;
vgl. Arthrocace), tuberculeuse caries (zie
aid.) der wervels; vgl. Malum Potti, Malum
Rusti.
SpondylarthrOsis deformans, gewrichtsaandoening der wervels, misvormend door
exostosen.
SpondylexarthrOse (anov8OXoc, wervel;
cipapcoat.c, ontwrichting), wervelverstuiking.
Spondylitis, ontsteking der wervels, meestal
syn. met spondylarthrocace. S. an k y I op o et i c a (vgl. Ankylosis), verstijving van
de ruggegraat. S. deformans (d eform o,
misvormen), arthritis deformans der wervels; vgl. Ziekte van Bechtere w, van
St rii mpel I-M a r i e, Spondylosis. S. g u mm 6 s a, gibbus (zie aid.), veroorzaakt door
verweking van een gumma; syn. Malum
Potti syphiliticum. S. I n fe c t i ó s a, acute
osteomyelitis (zie aid.) der wervels. S.
r h izo meli ca, zie Spondylosis. S. t raum it i c a, = spondylopathia traumatica.
Spondylizema (*H.,toc, inzinking), verplaatsing van een wervel naar beneden.
SpondylOdesis (aiatc, binding), zie Osteosynthesis.
Spondylodidymia (8C,8u[zoc, tweeling), spondylcidymus, misgeboorte, bestaande uit
tweelingen, die met de wervels aan elkander
vast zitten.
Spondylodynie (686vm pijn), pijn in een
wervel.
Spondyl-olisthesis (OXEcpallar.c, uitgiijding),
wervelverschuiving; vgl. Pelvis spondylolisthetica; bijv. nw. spondylolisthetisch
(bekken).
SpondykSlysis (X6at,g, losmaking), scheiding
der vaste verbinding tussen de voor- en
achterheift van een wervelboog door een
bindweefselachtige laag.
Spondylomalacia traumatica (v.ocXocxEoc,
weekheid; TpocCilloc, verwonding), = spondylopathia traumatica.
Spondylomyelitis, gelijktijdige ontsteking
van de wervels en het ruggemerg.
Spondylopithia traumatica, ziekte der wervels, veroorzaakt door kneuzing van de
rug, en bestaande in atrophie van het
been; syn. ziekte van K ii m m e I I.
SpondyloptOsis (TrriLatc, het vallen), spondylolisthesis met bijna voiledige afglijding van
de wervel.
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Spondylopy6sis (n-6(oat,c, ettering), ettering
van een wervel.
SpondylOschisis (axiatc, spleet), aangeboren
spleet in een wervel.
Spondylosis rhizomelica 014x, wortel;
liaoc, lid), verstijving van de wervels en van
de „wortels der ledematen", de gewrichten
tussen de romp en de ledematen (Pierre
Marie); syn. ziekte van St rii mpel !Mari e; spondylarthritis ankylopoetica, zie
ald.Vgl. ziekte van Bechtere w. S. d efó rmans = arthrOsis deformans van de wervelkolom.
Spondylotomie (*.voa, snijden), het &6rsnijden of breken van de ruggegraat bij
dwarsligging der vrucht, om de bevalling
mogelijk to maken; vgl. Embryotomie.
SpOngia (Lat.), een spons.
Spongieus, sponsachtig.
Spongioblisten (H i s) (s p o n g i a, spons;
pAoccrrcicyco, uitspruiten); 1. de cellen, waaruit de neuroglia (zie aid.) ontspringt; 2. de
tweepolige ganglioncellen in de reticulaire
laag van het netviies.
Spongioblasteima, gezwel, uit spongioblasten bestaande.
Spongiocift, = neuroglia-cel; zie Neuroglia.
Spongioied, op spons gelijkend in bouw.
Spongioplisma, sponsachtig gebouwd protoplasma der ganglioncellen.
SpongiOsa (s p o n g i o s u s, sponsachtig), vgl.
Substantia spongiosa.
SpongiOsis, de sponsachtige zwelling der
weefsels van de huid bij eczema (U n n a).
SpongiosItis, ontsteking van het sponsachtig
lichaam (corpus cavernosum).
Sponslong = honigraatcyste, zie aid.
Spontaan (s pontineu s, uit eigen beweging), zonder (bekende) aanleidende oorzaak. Spontane amputatie, spontane
afsnoering van vingers en tenen; vgl.
Ainhum. Spontane been breuk, bij
tabes, syringomyelie en beengezwellen.
bewegingen
Spontane
(Oppenh e i m), langzame, onwillekeurige en onbewuste bewegingen van lijders aan tabes
dorsalis. S. gang ree n, gangreen (zie aid.)
van vingers en tenen, zonder voorafgaande
ziekte. S. gezwe I, gezwel dat „vanzelf",
zonder overenting, ontstaat.
Spoon-nails (Eng., lepel-nagels), vgl. Coelonychie.
Sporadisch (anopocatx6c, verstrooid), van
ziekten, die slechts enkele personen aantasten; vgl. Endemisch, Epidemisch.
Sporadoneuron (anoprzatix6q, verstrooid; veZpov, zenuw), een ergens in een weefsel
geIsoleerd aangetroffen zenuwcel.
Sporidiene, ziekte die door sporidium wordt
veroorzaakt.
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Sporidium, een geslacht der sporozoa. S.
vaccinil e, een sporidium dat in koepokstof wordt gevonden (F u n c k).
Sporoblast (13Aoccs-rc'cv(, uitspruiten), het product der delen van de sporozoen-zygote
(zie ald.), waaruit de sporen ontstaan.
Sporocyste, de moedercel van een spoor, of
ook de ontwikkelingstrap, volgende op het
sporobiast.
Sporogonie (y6voc, geboorte), spoorvorming.
SpOrothrix (apf4, haar), = sporotrichon (zie
het volgende).
SporothrichOsis (De Beurmann enGou.
g e rot, 1903), besmettelijke huidziekte,
door de schimmel sporotrichon Beurmanni
veroorzaakt, met vorming van granulatiegezwellen, etteringen en soms aandoeningen
van de spieren, beenderen en slijmvliezen.
Sporoz6a Pov, Bier), een kiasse der parasitisch levende protozoa, waarbij in de
kringloop der ontwikkeling èenmaal vermeerdering door vorming van sporen voorkomt.
Sporozoiet, beweegiijke kiem van een sporozoOn, die uit de kern en het plasma der
zygote (zie ald.) ontstaat (zie Sporoblast),
bijv. bij plasmodium malariae.
Sporulitie, vorming van sporen.
Spotted disease (Eng., vlekkenziekte) of
Central America, vgl. Pinta, Mal de Pinto.
Spotted fever (Eng., vlekkenkoorts) of the
Rocky mountains, een voorai in de rivierdalen van westelijk Noord-Amerika voorkomende, dodelijke, met koorts en bloedingen onder de huid gepaard gaande
ziekte; vgl. Blackfever, Blue disease, Tick
fever, Rocky mountain fever, Meningococcensepsis.
Spraakspan (H u i z i n g), de hoorbaarheid van
fluisterspraak, conversatiespraak en zeer
luide spraak.
Spray (Eng. sproeiregen), toestel om vloeistoffen tot fijne druppels to doen verstuiven.
Springwater cyst (Eng., bronwatercyste),
cyste van het mediastinum, gevuld met
kristalheldere vloeistof, bekleed met mesotheliale cellen.
Sprue (Eng., naar men zegt afkomstig van het
Nederl. spruw), Indische spruw; syn. Cochinchina-diarrhoea, aphthae tropicae, psilosis,
pilosia.
Spruw, zie Aphthae.
Spruwoid, een ziekte, die gelijkt op spruw,
maar het niet is.
Speirius (Lat.), vacs, onecht; syn. nothus.
Sputamentum, sputum (Lat., hetgeen wordt
opgegeven ; van s p u o, spuwen), fluim,
het slijm uit de ademhalingswegen. S.
a e ruginOsum(aerugo,gen.aeruginis
kopergroen), groene fluimen. S. album i-

S.S.,

n o Id e u m, eiwitachtige, kleurloze en doorschijnende fluimen. S. coctu m (Lat., gekookt), dun vloeibaar, slijmig-etterig sputum) kort voor de genezing van acute bronchitis. S. c r 6 c e u m (Lat., saffraanachtig),
citroengeel sputum in het derde tijdperk
der longontsteking. S. crudum (Lat.,
rauw), het taaie slijm in het begin der
acute bronchitis; vgl. S. cruentum (Lat.,
bloederig), met bloed vermengd. S. fibrin6sum (Lat., vezelstofachtig), sputum met
fibrinestolsels, bij croup, longontsteking,
enz. S. fOet idum (Lat.), stinkend. S.
fundum petens (Lat., de bodem zoekend),
in het water zinkend. S. g I o b 6 s u m (Lat.,
gebald), als ronde ballen op water drijvend,
S. h a e moptOicu m, uit bloed bestaand;
vgl. Haemoptoe. S. lanugi nOsu m (Lat.,
wollig), sputum, dat in het water kiompen
met een uitgerafelde oppervlakte vormt. S.
nummulitum s. nummulOsum (numm u I u s, munt), muntvormig, ronde schijven
vormend in het water of op de bodem. S.
pituitOsum (pituita, slijm), waterig
slijmig. S. pneumOni cu m, het roestkleurige sputum bij longontsteking. S. purif6 rm e (p u s, gen. purls, etter), etterig sputum. S. p Cut ridum (Lat., rottend), = S.
foetidum. S. rot CI ndum (Lat., rond), = S.
nummulosum. S. ru big i n Os u m (r u big o,
gen. r u b i g i n i s, roest), = S. pneumonicum. S. rufum (rood), bij pneumonia.
Sputum-septikaemie (S. F raen ke I), septikaemie, die bij konijnen ontstaat na onderhuidse inspuiting van sputum, dat van
pneumonic afkomstig is.
Spy-mensch, de voorhistorische mensensoort, waarvan in 1886 beenderen zijn gevonden bij Spy (Namen).
SpyricOlon, = spirocolon.
Squima (Lat.), 1. schub; kieinere of grotere
lapjes opperhuid, die geheel of ten deie
afgestoten zijn; vgl. Desquamatio; 2. been
met de vorm van een schub, ni. plat en
min of meer hol. S. f rontil is, schub
van het voorhoofdsbeen. S. occi pitil is,
schub van het achterhoofdsbeen. S. tempo rat is, schub van het siaapbeen.
Squamo- (in samenstellingen, zoals -frontalis, -occipital's, -mastoideus), behorend tot
de schub van de verschillende beenderen.
SquamOsus (Lat.), schubachtig, tot een schub
behorend; vgl. Sutura squamosa.
SquarrOsus (volgens Scaliger uit Lat.
es c h a r 6 s u s, van icrc'cpcc, korst), korstig.
Squinancy (Eng.), = cynanche (zie ald.).
S. rominum, Romeinse S. = flexura sigmoidea (zie aid.).
S.S., = sensu strictiOri, in engere zin.
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S.S.V., = sub s i g n o v e n é n i, voorzien van
het merkteken vergif.
S.V.V., = sit venia verb o, er zij verlof
voor het woord, of „met verlof".
S.-stralen, = secundaire stralen.
Staafkernige leucocyten, witte bloedlichaampies, waarvan de kern bestaat uit verschillende delen, die met elkaar zijn verbonden
door brede bruggen. Vgl. Segmentkernige
leucocyten.
Stabiel (s t a b i I i s, vaststaand), tegenstelling
van labiel (zie ald.). Stabiele galvan isat i e, galvanisatie, waarbij de electrode
niet verplaatst words.
Stabiliseren, het door koken of door hete
waterdamp doden van de fermenten in
plantendelen, waardoor deze in hun scheikundige samenstelling s t a b i e I biijven.
Stabzellen (D., stokcellen), langgerekte cellen
van het endothelium der aderlijke haarvaatjes in de milt (We idenreic h).
Stactometer (a-raxT6c, druppelend; likt-pov,
een maat), druppelmeter.
Stadium (van aTdc&ov, een ruimte, baan,
renbaan), tijdperk, voornl. bij acute ziekten. S. acmes (zie Acme), het hoogtepunt; zie Fastigium. S. augmenti (a u gméntu m, vermeerdering), = S. increments. S. calOris (Lat., hitte), tijdperk
van hittegevoel bij koorts. S. crisis, de
crisis. S. decremênti (Lat.), het tijdperk
van de afneming der hevigheid. S. defe rvescentiae (defervesco, afkoelen), tijdperk van vermindering der koorts. S. f r ig 6 r i s, tijdperk van koudegevoel bij koorts.
S. incrementi (Lat.), het tijdperk van
de toeneming der hevigheid. S. invasiOnis
(i n vas i o, inval), het tijdperk van het
uitbreken der ziekte. S. prod romOru m,
het tijdperk der voorboden; zie Prodromi.
S. reconvalescentiae, zie Reconvaiescentia; het hersteitijdperk. S. sud6ris
(s u d o r, zweet), tijdperk van het uitbreken van zweet bij koorts.
Staffelftirmig (D.), de vorm der koortskromme bij febris typhoidea, waarbij in
het begin elke verheffing hoger stijgt dan
de vorige, en op het einde elke dating lager
komt dan de vorige.
Stagnatie (stag n o, stilstaan), stiistand, van
het blued in de aderen, van de inhoud
van de darm en de biaas, van etter, enz.
Stagnine, een uittreksei van de milt van
paarden, dat de bioedstoiiing bevordert.
Stalagmometer (crrdaacwoc, druppel), druppeimeter; zie Meiostagminereactie.
StalagmOnen, stoffen, die de opperviaktespanning van vloeistoffen verminderen en
daardoor invloed uitoefenen op de grootte
der druppels dezer vioeistof; in het lichaam

Staphylodermie

zijn het vooral ontledingsproducten van
eiwit.
Stalixis, = stillicidium; syn. Staxis.
Standaardiseren, het tot stand brengen van
een bepaald gehalte aan werkende stoffen
in een geneesmiddel, bijv. door digitalispoeder met een hoog gehalte aan digitoxine
te mengen met poeder met een laag gehalte.
Stans, germanisme voor uitgeponst schijfje
huid voor histologisch onderzoek.
St. Anthonius' vuur, = wondroos.
Stapedectomfe (6xT6 1..two, uitsnijden), operatieve verwijdering van de stijgbeugel.
Stapediotenotomie (vgl. Tenotomie), doorsnijding van het peesje van de musculus
stapedius.
Stapedius, tot de stapes, stijgbeugel, behorend ; zie Musc. stapedius.
Stapelcel, cei gevuid met de stof, die het
orgaan opstapelt b.v. glycogeen in de lever.
StapelingsnephrOse, nephrose (zie ald.)
waarbij een aantal stoffen (b.v. eiwit) worden
opgehoopt in de giomeruli.
Stapelingsziekte, ziekte met ophoping van
bepaalde stoffen in de organen, b.v. bij
glycogeenziekte, (zie ald.). Syn. Thesaurismus, opstapelingsziekte, Speicherkrankheit.
Stapes (Lat. *), stijgbeugel, een gehoorbeentje; ook syn. voor spica pedis (zie aid.).
Stapes-a nkyl Os e, = otosclerose (zie
aid.); vgl. Ankylose.
Staphiglagra (Olypcc, kiem), een tang om de
huig te pakken.
Staphyle (crracpu)A, druif, huig), de huig;
syn. Uvula; bijv. nw. staphylinus.
StiphylhaematOma, bloedgezwel in de huig.
Staphtlion (crroccp6X1,ov, een druifje), 1. (in de
craniometrie), een punt aan de achterrand
van het harde gehemelte; 2. de huig; 3. een
tepel.
Staphylitis, ontsteking van de huig.
Staphylococcaemfe, = staphylohaemie.
Staphylococcus, druifcoccus; cokken (bolbacterien), die op hoopjes, soms ass druiven
in een tros, bijeen liggen. S. pycig en es
ail r e u s (nilov, etter; au r e u s, van goud),
de het meest voorkomende etterbacterie,
waarvan de kweek op sommige voedingsbodems goudgeel is. S. pycig en es al bus
(Lat., wit) komt minder veel voor; de
kweken zijn wit. S. pyOgenes citricus
(Pass et), citroengeel van kleur, en tairijke
andere soorten.
Staphylodermfe, huidontsteking door staphylococcen.
*) Het is niet bewezen, dat stapes, gelijk
Salm as i u s beweert, in het Lat. voorkomt;
F o r c e llini zegt althans, dat dit niet het
geval is.
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Statolfet

van een staphyloma; 2. = kiotomie (zie
Staphyloedema, oedema (zie aid.) van de
Kiotoom).
huig.
Stasis (o-riatq, stilstand), belemmering in de
Staphylohaemfe (Am, bloed), het voorvoortbeweging van de inhoud van lichaamskomen van staphylocokken in het bloed; syn.
kanalen; meestal: stuwing van het bloed;
staphylococcaemie.
ook: de stilstand, bij tussenpozen, en het
Staphylohaemotoxfne, staphylolysfne, proaankleven der witte bloedlichaampjes aan
duct van de stofwisseiing van staphylocokken,
de wanden der kleinste bloedvaten bij
waardoor bloed wordt ontleed; zie Haeontsteking; vgl. Inflammatio, Hypostase,
molyse, Lysinen.
Coprostase.
StaphylOma (Troccpawoc, bij G a I e n u s), op
Staso-basophoble (f3icric, gang; cp6Poc
een bes gelijkende uitpuilingen aan de oogvrees); het onvermogen om te staan of te
bol. S. scierae aequatoriale, uitpuigaan, vrees om uit bed te komen; vgl.
lingen van de harde oogrok aan de „aequaAstasie-abasie (Debove, 1893).
tor" van het oog, achter het corpus ciliare.
Stasophobie, onvermogen om te staan door
S. bu I bi tota I e, algemene uitpuiiing van
vrees om te vallen.
het oog naar achteren bij glaucoma. S.
Stassaniseren, het steriliseren van melk
c i I i a r e, staphyloma in de streek van het
door electrische doorstroming bij bepaalde
corpus ciliare. S. conicum (Lat.), kegeltemperatuur met het toestel van Henri
vormig staphyloma corneae. S. corneae,
St assa n o (1862-1942).
litteken van het hoornvlies, waarin een
Statief, stel, standaard; het gedeelte van een
uitpuilend gedeelte van het regenboogvlies
microscoop, waaraan de tafel en de buis
is vastgegroeid, en waarbij betrokken is
bevestigd is; de standaard voor een buret.
het gehele hoornvlies (S. c. t ot a le; onderStation hanchee (h a n c h e, heup), abnormale
scheiden in rotundum, conicum en racestand van de heup, zodat deze naar buiten
mOsum) of een deel ervan (S. c. pa rt iil e);
uitsteekt alsof de persoon op een been
ook onderscheiden in S. c. cicatriceum
staat en de ruggegraat naar de andere zijde
(cicatrix = litteken), het hierbeschrevene
verkromd is; bij ischias (vgl. Scoliosis
en S. c. pell Li cidum (Lat., doorschijnend),
ischiadica) en hysterie (R i c h e t).
zie S. pellucidum. S. intercalire (Lat.,
Stationnair,l`stationarius (s t at i o, het staan,
tussengeschoven), uitpuiiing van de oogbol,
de standplaats); 1. plaatselijk; - 2. in dezelfde
die zich, door verdunning van het ligamentoestand blijvend.
t= pectinatum (zie aid.) en aangrenzende
Statisch, betrekking hebbend op het evengedeelten van de harde oogrok, tussen de
wicht. Statische at ax i e, ataxie (zie
aan hechtingsplaats van het regenboogvlies
aid.), die zich bij het staan toont. St at ische
en het corpus ciliare inschuift. S. iridis
douche, uitstraling van statische electricic i c at ric eu m, littekenstaphyloma van het
teit op een ziek lichaamsdeel uit een elecregenboogvlies; syn. voor S. corneae cicatrode met een aantal punten; syn. douche
triceum. S. pellUcidum (Lat., doorvan Franklin. Statische electricischijnend), doorschijnende uitpuiiing van
Statische
teit, wrijvingselectriciteit.
het hoornviies; vgl. Keratoconus, Keraf u n c t i e, het tot stand komen van het
toglobus. S. pOsticum (Scarpae), a. =
gevoel van evenwicht en van de orientering
conus (zie aid.); b. langzamerhand groter
in de ruimte. S. scoli Os e, scoliose (zie aid.)
wordende, niet scherp begrensde uitzetting
ontstaande door afwijking in de stand van
van de oogbol naar achteren; bij zware
het bekken. S. zintui g, het zintuig voor
myopie. S. race m Os u m (Lat., vol druihet evenwicht, dat zich in het oorlabyrint
ven), doorgroefd staphyloma cicatriceum
bevindt.
iridis, dat uit verschillende bolletjes schijnt
Statistiek (naar men wil, afgeleid van het
te bestaan; vgl. Myiocephalon. S. sclerae,
ital. statist a, staatsman), oorspronkelijk:
= ectasia scierae. S. u veal e, = iridoncosis.
beschrijving der voor de staatsiieden beStaphylomyaSsis (vgl. Mycosis), besmetting
langrijke verhoudingen in de staat; thans:
met staphylocokken.
het stelselmatig verzamelen en rangschikStaphylOncus (Optoc, massa), zwelling der
ken van cijfers, voortvloeiende uit waarhuig.
neming, op grote schaal, van verschijnseien,
Staphyloplastiek, operatieve vorming van
en het opsporen van vaste wetten uit deze
een huig; vgl. Uranoplastiek.
cijfers; bijv. nw. en bijwoord statistisch.
Staphylopteisis (7c-reuar.c, het zakken), Lange
StatocOnien (xovEcc, stof), kleinste otolithen
(„gezakte") huig.
(zie aid.).
Staphylorrhaphie (iScapi), hechting), hechting
Statocysten, = otocysten (zie aid.).
van een gespleten huig.
Statolfet (s t at u s, stand ; Xfhoq, steen), =
Staphylotomfe (riti,vco, snijden), 1. operatie
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otoliet (zie aid.), als deel van het evenwichtszintuig.
Statometer, = exophthalmometer (zie aid.).
Statopathie (rcdc,aoc, aandoening), afwijking
in de stand van het oog.
StatotOnus (vgl. Tonus), de toniserende invloed, die van het evenwichtsorgaan in het
labyrint uitgaat.
Status (Lat.), stand, toestand; zonder bijvoeging = status praesens. S. anginOsu s,
het voortdurend onderhevig zijn aan aanvallen van angina pectoris (H u c h a r d).
S. a rt hriticu s, de algemene toestand,
die voorafgaat aan aanvallen van arthritis
urica. S. cribrOsu s, = kat crible (zie
ald.). S. dysmyelinis it u s, als de mergvezeis ontbreken b.v. in het corpus striatum. S. dysrhiphicu s, zie Dysrhaphie.
S. epilepticus (= kat de mal), de toestand, waarin de vergevorderde iijder aan
valiende ziekte geraakt, waarbij het bewustzijn tussen de snel opeenvolgende toevallen niet terugkeert. S. g a st ricu s, zie
Gastricismus. S. hemicranicu s, onafgebroken aanvallen van hemicranie (zie aid.).
S. lymph it i c u s, zie Lymphatische habitus. S. mamillari s, vgl. Etat mamelonne.
S. marmot- at u s, als het nnicroscopische
beeld marmerachtig is geaderd, b.v. het
corpus striatum. S. n as ce n d i (Lat., van het
geboren worden), de toestand van een scheikundige verbinding op het ogenbiik van
haar ontstaan; vaak verkee rd el ij k S.
nascens genoemd. S. paral ^Tticu s, de toestand van veriamming bij de dementia
paralytica. S. p r a e s e n s (Lat., aanwezig),
de (het verslag omtrent de) toestand van
een zieke op het ogenbiik van het onderzoek. S. th3'7mico-lymphiticus, aangeboren afwijking van het gestel, bestaande
uit overvloedige vorming (hyperplasie) van
lymphweefsel, ook in de keelhoite en de
darm, vergroting van de milt en de thymusklier, en sours onvoidoende vorming (hypoplasie) van het chromaffine stelsel (zie
aid.; vgl. Thymusdood). S. typh Os u s, de
toestand van verdoving bij lijders aan
typhus.
Stauroplegfe (crrccup6c, paal, kruis), gekruiste
hemiplegie (zie aid.).
Staxis (a-rgt,g, het druppelen), s. stalaxis
(aTaXecaaco, druppelen), = stillicidium.
Steapsine (a-reap, vet), een vet ontledend
ferment; syn. lipase.
Stearodermfe (a-reap, vet; g eptLa, huid), abnormale afscheiding van huidsmeer.
StearrhOea (vgl. Diarrhoea), 1. abnormale
hoeveeiheid vet in de ontlasting; vgl.
Steatorrhoea; 2. seborrhoea. S. id i o p athic a, Indische en gewone spruw. Zie

Stenocrotaphfe

Aphthae. S. n ig ricans (n i g e r, mart),
afscheiding van donker gekieurd zweet; zie
Chromidrosis.
Steatocele (xip■-1, breuk), vetbreuk; breuk,
gevuid met vetweefsel.
SteatOma, 1. atheroma (zie aid.) met huidsmeerachtige inhoud; 2. = lipoma, vetgezwei; 3. cholesteatoma (zie aid.). S.
M ii iler i, = lipoma fibrosum.
Steatopygie (cuyi), stuit), sterke ophoping
van vet onder de huid der billen, vooral
bij Hottentotse vrouwen.
SteatorrhOea (a-reap, gen. a-rea-roc, vet), =
stearrhoea.
Steatose hepatique massive (Fr., massieve
vetiever), waarbij de levercellen vervet zijn.
SteatOsis, 1. infiltratie (zie infiitratio) van
weefseis met vet. 2. (A uspitz), een keratonose (zie aid.) met afwijkingen in de
afscheiding van huidsmeer, hetzij in de
zin van vermeerdering (hypersteatose),
van afwezigheid der afscheiding (asteatose)
of afscheiding op een abnormale plaats
(parasteatose).
Stechapfelform (D., doornappelvorm); el. de
gekarteide vorm, die rode bloedlichaampjes
kunnen aannemen, als zij indrogen; 2. de
vorm van kristallen van ammoniunnuraat
in de urine.
Stegomila cilopus s. fasciita (a-c6yoq,
dak; ii.u-icx, vlieg; xcxX6c, schoon ;

noun,

voet ; fasciatus, gestreept), de mug,
waarvan de wijfjes de gele koorts overbrengen; syn. Culex fasciatus. Tegenwoordige
naam : Addes Aegypti.
Stella (Lat., ster), zwachtelverband om de
borstkas, met windingen om de beide
schouders, zodat aan de v6Or- of achterzijde een ster van zwachteistroken ontstaat.
Stellatectomfe, Stellectomfe ( ixT6i/vco,uitsnijden), operatieve verwijdering van bet
ganglion stellatum (zie ald.).
Stellreflex (D.), richtreflex; de reflectorische
verandering van houding indien het lichaarn
verplaatst wordt.
Stellulae vasculOsae (vaatsterretjes), stervormige adervertakkingen in de lamina choriocapillaris van het vaatviies (Winslow).
S t. Verheynii, = venae stellatae.
Stenocardfe (a-rev6q, nauw; xccp8f.a., hart),
hart- of borstkramp, syn. Angina pectoris.
Stenochorfe (xthpoc, ruimte), vernauwing,
vooral van de lichaamsopeningen.
Stenocorie (x6p7) , pupil), = miosis.
Stenocrotaphie (xpOToccpoc, slaap), schedelvorm met zeer diepe siaapgroeven, meestal
veroorzaakt door vroegtijdige vergroeiing
van de naden van de grote wiggebeensvieugel.
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Stenonephrfe (vecpp65, nier), nierkramp, aanvallen van uitstralende pijn in de nierstreek
bij arterioscierose, soms door albuminurie
gevolgd (Mannaberg).
Stenopieisch (Onoci,ov, gat), benaming voor
brillen en andere optische toestellen, die
het Licht slechts door een nauwe opening
of spleet toelaten; bijv. ter verkleining
van verstrooiingscirkels.
StenOse (aTivcoa16), vernauwing van een
kanaal of opening.
StenOse-geruis, het geluid, dat ontstaat, als
vloeistof of Iicht door een nauwe opening
gaat.
Stenostomfe, = microstomie (zie aid.).
Stenotherm (Ospt.t6q, warm), zo worden
dieren genoemd, wier Iichaamstemperatuur
slechts tussen nauwe grenzen schommelt;
tegenst. van eurytherm.
StenothOrax, nauwheid van de borstkas.
Stephinion (a-ripcxvoc, krans, kroon) (in de
anthropologie), het kruispunt van de kroonnaad met de linea temporalis.
Stephanockten, zie Retinocytoma.
Steppage (s teppe r, Eng., paard) (C h a rco t), het lopen met overmatige opheffing
van het been door bulging van heup en knie,
waarna het eerst de punt van de voet,
dan de hiel wordt nedergezet; bij veriamming of ontsteking van de n. peroneus;
syn. hanetred, dêmarche de stepper (een
paard, dat hoge stappen maakt).
Stercobiline (stercora, ontlasting; bilis,
gal), kieurstof in de ontlasting, afkomstig
van bilirubine.
Stercora (Lat.), ontlasting; bijv. nw. stercoralis.
Stercoraal, (ste r co ra.I is), op de ontlasting
betrekking hebbende. Ste rco rale d iarrhoea, buikloop ten gevoige van prikkeling
van de darm door ophoping van ontlasting.
Stercorale zweer, zweer in de dikke
darm, veroorzaakt door de druk van verharde ontlastingmassa's.
Stercoraemie (calla, bloed), = copraemie.
Stercorine, ontledingsproduct van cholesterine in de ontlasting.
Stereaesthetisch, = stereognostisch.
StereagnOsis (aTepe6c, vast; & priv. en
yviiiatc, kennis), verlies van het vermogen
om door betasting voorwerpen te herkennen ; tastblindheid; vgl. Astereognosis.
Stereoanaesthesie, verlies van de tastzin
voor voorwerpen.
Stereoblistula, blastula (zie aid.) zonder
holte.
Stereochemie (crreps6q, drie afmetingen
hebbende), de leer van de wijze, waarop de
atomen in de molecule gerangschikt_zijn.
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Stereocilia (a-repeOc, vast), onbeweeglijke
trilharen (V. Len hossek).
StereOdymus (crrepe6c, vast; 8i3o[Lo5, tweeling), tweelingen, die vast met elkander
vergroeid zijn, met de gehele voorzijde van
de borstkas; syn. xiphodymus.
StereognOsis, stereognostisch, stereosensOrisch herkenningsvermogen, de eigenschap, voorwerpen door betasten te herkennen in hun lichamelijke vorm.
Stereofsomerfe, isomerie in stereochemische
zin, waarbij dus de molecuien van twee
stoffen, dezelfde atoomgroepen bevatten,
doch deze niet in dezelfde stereochemische
groepering.
Stereoradiographie, toepassing van het beginsel der stereoscopie op de radiographic
(zie aid.).
StereoscOop (axonew, beschouwen), toestel,
waardoor men een daartoe vervaardigde
afbeelding van een voorwerp, landschap,
enz. zodanig kan zien, aisof ze iichameiijke
diepte bezat.
Stereosccipisch zien, het zien van voorwerpen in hun drie afmetingen.
Stereoscopische photo- en ri:intgenographie, het vervaardigen van Licht- en Ron tg e n-beelden, weike men door middel van
de stereoscoop kan bezien.
Stereoskiagraphle (vgl. Skiagraphie), = stereoscopische Rontgenographie.
Stereotixis, = thigmotaxis.
Stereotypic (1.67-roc, stempel; overdr. het kenmerkende), het teikens terugkeren van
dezelfde houding, beweging, uiting bij
krankzinnigen.
Steriel, onvruchtbaar; vrij van microben.
Sterilisatie (sterili s, hard (van de grond),
onvruchtbaar); 1. vernietiging van bacterien, door de voedingsbodem voor hen
ongeschikt te maken, of door middel van
scheikundige stoffen of hitte; 2. het teweegbrengen van onvruchtbaarheid bij mensen
of dieren zonder verwijdering der kiemklieren, vgl. Castratie. Sterilis it io m agn a, grote ontsmetting ; de werking, die
Ehrlich o.a. door middel van het saivarsaan meende te kunnen bereiken, nl. dat al
de ziektekiemen in het lichaam zouden worden gedood.
Sterflitas, onvruchtbaarheid.
Sternalgie (vgl. Sternum), pijn in het borstbeen, ook: angina pectoris.
Sternal is, tot het borstbeen behorend. Ste rnale I ij n, lijn, getrokken langs de rand
van het borstbeen. Sternale reflex,
samentrekking der buikspieren bij prikke.
ling van de huid in de maagkuil.
Sterno-claviculiir, behorende tot het borst•

en sleutelbeen, bijv. gewricht.
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Sterno-cleido-mastoideus (xXei.c, gen. xAn86c, sleutel), vgl. Musculus.
Sterno-costilis, vgl. Musculus.
Sternogoniometer (rovEoc, hoek), toestel
om de hoek van het borstbeen te meten
(Rothschild).
Sterno-hyoideus, sterno-thyreoideus, vgl.
Musculus.
SternOpagus, dubbelmonster, samengegroeid
aan het borstbeen.
Sterno-vertebrial, in de richting van het
borstbeen naar de ruggegraat.
Sternsubstanz (D.), sterstof; eiwitachtige stof
tussen de stralen van de ster der lens van
het oog.
Sternum (aT&pvov), borstbeen.
Sternutitio (Lat.), het niezen. S. c o n v u Is iv a, nieskramp, aanvallen van hardnekkig
niezen; syn. ptarmus.
Sternutateiria (st ernu to, niezen; nl. Remedia), niesmiddelen; syn. ptarmica.
Sternzellen (D.), stercellen (K u pffe r), kleine
cellen, die tot de endotheelwand der haarvaten in de lever behoren.
Sterolden (aTept6c, vast), een groep chemische verbindingen, die verwant zijn aan het
cholesterol, en waartoe o.a. de sexuele
hormonen behoren. Die welke in de bijnierschors worden bereid omvatten 1. de
corticosteroiden (zie ald.); 2. de androstaanderivaten, verwant aan de androgene hormonen (b.v. de 17-ketosteroiden) en 3. de
oestrogene stoffen (die echter hoofdzakelijk
worden gevormd in de geslachtskiieren).
Stertor (Lat., sterk gesnork), rochelende
ademhaling; bijv. nw. ste rt6 re us.
Stethodisc (crttOoc, borst, aiaxoc, schijf),
grammophoonschijf om auscuitatiegeluiden
op te nemen. (L i a n).
Stethograaf (ypicpco, schrijven), toestel om
de ademhalingsbewegingen van punten van
de borstkas op te schrijven.
Stethographie, het gebruik van dit toestel.
Stethometer, toestel om de wijdte van de
borstkas te meten; syn. Cyrtometer.
StethoscOop (axoneco, beschouwen, onderzoeken), de verschillende toestellen om de
geluiden der borstorganen te beluisteren.
Sthenisch (ci,DevEog, de machtige), „met
ziekelijk verhoogde kracht" (K r a u s); van
ziekten en koortsen, als deze gepaard gaan
met krachtige werking van het hart en prikkeling van het zenuwstelsel; syn. synochaal;
tegenst. van adynamisch, asthenisch. Zie ook
Brownianismus.
Stichelung (D.), zie Scarificatio.
Stichreaction (D.), (steekreactie), roodheid
en (of) infiltraat op de piek, waar een inspuiting van tuberculine heeft plaats gehad.
SticOsis (a-mcc6c, gestippeld), toestand der
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zenuwcellen, waarbij de lichaampjes van
Nissl puntvormig verdeeld zijn.
Stierhornform, vorm (van de maag), die op
de hoorn van een stier gelijkt; zie H o I tzknecht (Aanhangsel).
Stigma, meerv. stigmata (aTEylloc, punt,
merkteken), stipje, punt, steek (van een
insect), nl. de rode plek, die na een insectensteek ontstaat; syn. umbo. S. costa I e,
beweeglijke 10e rib, bij enteroptose (S t i 1ler). S. degeneratiOnis, hereditatis
(deg eneritio, ontaarding; hereditas,
erfelijkheid), kentekenen van ontaarding
bij erfelijk belaste personen. S. ente ro pt 6ticum (S tille r), costa fluctuans decima,
welke een teken is van asthenia universaiis
(zie ald.), waarvan de enteroptose (zie
ald.) een onderdeel is. Stigmata h yster i c a, kenmerkende tekenen van hysterie.
Stigmata Mal pig hii, de plaatsen in de
grote aderen der milt, waar de kleinere uitmonden. Stigmata ventriculi, kleine
bloedige ontvellingen (erosies) der maag.
Stigmatisatie, het te voorschijn komen van
bloed op de handpalmen en het voorhoofd, de plaatsen van de wonden van
Christus, bij zenuwlijders.
Stilbenen, = toluilenen, met dezelfde werking
als de oestrogene stoffen.
Stilet (It., stiletto, dunne doik), dolkvormig instrument voor punctie, meestal
door een buis omgeven; vgl. Trocar.
Stillicidium singuinis (still a, druppel;
cad o, vallen), druppeisgewijze bioeding,
vooral uit de neus; vgl. Epistaxis. S. lacr im a r u m (I a c r i m a e, tranen), = epiphora.
S. urinae, = strangurie (zie ald.).
Stilus, = stylus.
Stimulintia (nl. remedia; stimulo, prikkelen), = excitantia.
Stimulinen (Metsch nikow), stoffen in de
bioedwei, die de werkzaamheid der phagocyten (zie ald.) aanzetten.
Stomacace (aTOILoc, mond; x&x-1, slechte toestand), vgl. Stomatitis ulcerosa.
Stomachial, tot de maag (aT6tLacxoc) behorend.
Stomachalgia (nyoc, pijn), maagpijn; syn.
stomachodynie.
Stomichica (nl. remedia), middelen, die de
maag versterken, de spijsvertering en de
eetlust aanzetten.
Stomachoscopie (axoneco, bezien), onderzoek
met de maagspiegel.
StOmachus (Lat., van cr-r6E.Laxoc), maag ; syn.
ventriculus.
Stomadieum = stomodieum (TrOlut
mond; 68cdoc, tot de weg behorend), de
oorspronkelijke mondholte bij hot gmbryg ,
Stomalgie, ,,---,.stcornachal9ia.
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Stomata (cyrOti,a, gen. aT61.4ccroc, mond), de
openingetjes tussen de endotheelcellen der
weivliezen, waardoor de sereuse holten (van
het pericardium, het peritonaeum, enz.)
met het lymphvaatstelsel in verband staan;
lymph-spleten.
Stomatitis, ontsteking der mondholte. S.
aphthOphyta s. aphthosa (vgl. Aphthae; cpuT6v, gewas), spruw, syn. S. vesicularis, stomatomycosis. S. gang r a e n 6s a,
mondontsteking met versterf; vgl. Noma.
S. intertrOpic a; vgl. Aphthae tropicae.
S. hyphomycetica (IScpij , weefse1;116x-%,
schimmel), ontsteking van het mondslijmvlies door schimmeidraden. S. membr anacea (Lat., vliezig), croup en diphtherie
van het mondslijmvlies. S. mercurialis,
mondontsteking ten gevolge van het gebruik
van kwikzilver. S. m ycOt i ca, = S. hyphomycetica. S. pseudomembranOsa, S.
met vorming van pseudomembranen (zie
aid.). S. scorb II t i c a, scorbuut (zie aid.)
der mondholte. S. Li Icer o-m em bran ac e a (u I c u s, gen. Li Iceri s, zweer), ---angina van P I a u t-V i n c e n t (zie ald.). S.
ulcerOs a, rottend mondzeer, verzwering
aan de randen van het tandvlees; vgl.
Stomacace, Stomatitis mercurialis. S. v es icularis, = S. aphthosa.
Stomatocace (crviv.oc, gen. errOv.curoc, mond;
xrixl, ziekte), = stomatitis ulcerosa.
Stomatoda,eum = stomadaeum.
Stomatodynie (6.36\m, pijn), pijn in de mond.
StomatodysOdia (av6lo8Eoc, slechte reuk),
stank uit de mond.
Stomatologie (X6yoc, leer, kennis), kennis
van de ziekte der mondholte.
Stomatomalacie (1/caomicc, weekheid), verweking van plekken in de mond.
Stomatomenie (Ay, maand), bloeding uit
de mond, in plaats van de maandstonden.
Stomatomie (6 c6lIce, mond; *two, snijden), incisie in de baarmoedermond.
StomatomycOsis, = stomatitis mycotica.
StomatonOma, = noma, mondkanker.
Stomatopathie (Tcsiaoc, aandoening), mondziekte.
Stomatopiastiek (nMaTcx-h, vormkunst), I.
kunstmatige vorming van een mondopening, door gebruik te maken van de huid
van het aangezicht en het slijmvlies der
mondholte; syn. stomatopoiesis (mho.),
maken); 2. uitsnijding van wigvormige
stukken aan de mond der baarmoeder.
StomatopyrOsis (n5p, vuur), brandende pijn
in de mond.
Stomatorrhagie (On/Artist, scheuren), bloeding uit de mond.
Stomatoscopie (crxonew, beschouwen), onderzoek der mondholte met een spiegel.

Strabismus

Stomatottphus, typhus met mondzweren.
-stomie (in verbindingen), het maken van
een opening of fistel, bijv. gastrostomie,
enterostomie.
Stomme of stille infecties, infecties die niet
worden opgernerkt omdat de eerste verschijnselen uitblijven b.v. geen primair
affect na luetische infectie.
Stomme phase, in het verloop van de febris
typhoidea, wanneer de bloedkweek reeds
negatief is, het onderzoek van faeces en
urine nog geen aanwijzing geeft en het
serologische onderzoek nog niet bewijzend
is.
Stomocephalus, een monster zonder hoofd.
Stomociaeum, = stomadaeum.
StornOxys calcitrans (o-r6v.a, mond; O5c,
scherp; ca I ci t ro, schoppen met de hiel,
omdat het door dit insect gestoken vee
achteruitslaat), stalvlieg, die trypanosomen
(zie aid.) overbrengt.
Storage batterij (Amer. s t o rag e, voorraad), accumulatorenbatterij.
Strabismus (6Tpa3tatt6c), het scheel zien,
scheve stand van een oogappel ten opzichte
van de andere. S. accommodativus,
alleen merkbaar bij te sterke of te zwakke inspanning der accommodatie (zie aid.); bij
sterke graden van bijziendheid. S. alte rflans (Lat., afwisselend), scheel zien, afwisselend van het rechter en het linker oog,
zodat nu het ene, dan het andere op een
voorwerp gericht wordt, en het andere oog
dan telkens scheel ziet. S. appirens (van
het Fr. apparent, schijnbaar), schijnbaar scheel zien, doordat de gezichtslijn
verder van of dichter bij het midden van
het hoornvlies staat dan normaal, zodat
bij het richten van de blik op een voorwerp de hoornvliezen te dicht bij of te
ver van elkander staan. S. b i I at eralis
s. binoculari s, scheel zien aan beide
zijden (I at u s, gen. I at e r i s, zijde), met
beide ogen (b i n i, beiden ; o c u I u s, oog).
S. con c 6 m i t a n s (Lat., begeleidend), scheel
zien, waarbij de beweeglijkheid der ogen
ongestoord is; het echte scheel zien. S.
convergens (Lat., samenwendend), scheel
zien naar binnen. S. d eOrsum vergens
(Lat., omlaag wendend), scheel zien naar
beneden. S. divergens (Lat., uiteen
wendend), scheel zien naar buiten, naar
de temporale zijde. S. d y n a m i c u s (Hvoy.c.q,
kracht), scheel zien, dat eerst kan worden
waargenomen, als het oog, na met de hand
bedekt te zijn, weder vrij worth gelaten;
vgl. Dynamisch; syn. S. latens. S. extern u s, scheel zien doordat een der musculi
recti externi de overhand heeft; Syn.
S. divergens. S. interm ittens, scheel
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zien met tussenpozen. S. inte rn us, scheel
zien doordat een der musculi recti interni
de overhand heeft; Syn. S. convergens.
S. latens, zie S. dynamicus. S. m an ifestus (Lat., openbaar), tegenstelling van S.
dynamicus s. latens. S. monolateralis
(tiov64, enig; I at us, gen. late r is, zijde;
beter S. unilateralis), eenzijdige scheelheid,
scheve stand van een oog; vgl. S. alterflans. S. musculari 5, onjuiste uitdrukking
voor S. concomitans. S. paralyticus
(nocpcfcXuatc, verlamming), scheel zien door
verlamming van oogspieren. S. p e r i 6dic us (negoaoc, tijdsverloop), tijdelijk
scheel zien. S. perminens (Lat.), blijvend scheel zien. S. s6 rsu m y e rg e n s
(Lat., omhoog gaand), scheel zien naar
boven. S. s past icus (anccop.64, kramp),
scheel zien door kramp van een oogspier; vgl. S. paralyticus. S. u n i I at era I i s, = S. monolateralis; vgl. S. bilateralis. S. veru s, waar scheel zien; vgl.
S. apparens. S. v e r t i cal is (Lat., rechtop),
= S. sursum en deorsum vergens.
Strabometer (Tpov, maat), instrument tot
nauwkeurige meting van de afwijking van
het oog (scheelhoek) bij scheel zien.
Strabometrie, aanwending van de strabometer.
Strabotomfe (Tiv.vo, snijden), operatie ter
genezing van strabismus.
Strangileus, strangulatie-ileus (vgl. StranguIatio en Ileus), afklemming van de darm
ten gevolge van drukking, rekking of littekenstrengen; syn. incarceratio interna.
Strangulitio (s t r a n g u I o, worgen), worging. St rang u lit i e-i I e u s, = strangileus.
Strangurie (Trpocyyougoc, van oi5pov, urine),
pijnlijke, moeilijke urinelozing; vgl. Dysurie, Tenesmus vesicae; syn. stillicidium
urinae.
Stratum (Lat., laag, van ste r n o, uitspreiden).
S. adamantinum (Lat., diamanten laag),
de laag van glazuurcellen, de binnenste
laag van het glazuur-orgaan bij de ontwikkeling van de tand. S. al bocinereu m,
wit-grijze laag van het netvlies. S. album
p rof Cr n d u m, witte laag in de diepte,
onder het corpus quadrigeminum (zie aid.).
S. bacill6rum (bac i I I u m, staafje), staafjeslaag van het netvlies. S. bas a I e der huid,
de laag cylindercellen van het S. spinosum
(zie aid.). S. choriocapillire, = lamina
chorio-capillaris. S. c i I i a r e, straieniaag,
de recht lopende vezels der pars paipebralis
van de m. orbicuiaris oculi. S. chori ofdeum Willige r, vaatlaag, basale laag bij
de ontwikkeiing van het tandbeen; de
rijkeiijk van vaten voorziene voedingsiaag
voor de odontobiasten. S. cinereum
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cerebell i, de buitenste, grijze laag van
de schors der kleine hersenen. S. c irc ulire membranae t y mpani, kringiaag
van het trommelvlies; dat is de binnenste
laag, waarin de vezels kringsgewijze gerangschikt zijn. S. circulare musculi
u r et hralis, = musc. sphincter urethrae
membranaceae. S. circulare musculare
urethrae muliebris, kringspier van de
urinebuis der vrouw. S. ci rcu lire Ur n icae musculiris intestini tenuis,
kringspierlaag van de dunne darm. S. ci rculare tUnicae muscularis tubae
u t e r i n a e, binnenste kringspieriaag der
baarmoedertrompet. S. c irc ulare Urn icae muscularis ventriculi, binnenste
kringspieriaag van de maag. S. co m p I exum pontis, profUndum et superf i ci ale, de dwarse, in de diepte en opperviakkig liggende lagen in de pons Varoli.
S. cOrneum epidermidis, hoorniaag
van de opperhuid. S. cOrneum Unguis,
hoorniaag van de nagel. S. c u ta neum
s. externum membrinae tympani,
buitenste huidiaag van het trommelvlies.
S. cylindricum epidermidis, onderste
laag van cyiindercellen van het rete Malpighi. S. dentitum epidermidis, laag
van stekelcellen van het rete Maiphighii.
S. externum tilnicae musculiris
ductus deferentis, urèteris, vesicae
urin 'a.r iae, buitenste laag van de spierrokken van de zaadieider, de urineleider,
de urineblaas. S. fibrOsum cipsulae
a rt i c u la r is, vezellaag van de gewrichtsbeurs. S. gangliOsum cerebelli, laag
van multipolaire gangliencellen in de schors
der kleine hersenen. S. germin at iv u m
epidermidis, kiemiaag der huid; syn.
rete Malpighi. S. germinativum 6 ng u is, kiemiaag van de nagel, die het nagelbed bedekt. S. granulOsum cerebelli,
korrellaag van de schors der kleine hersenen. S. granulOsum epidermidis,
korrellaag der opperhuid, boven de slijmlaag. S. granulOsum folliculi ovarii
s. Langerhans, laag van korreiige epitheelcellen aan de binnenviakte der tunica
interna van de theca follicuii (zie aid.).
S. griseum centrile tegmenti, centrale grijze stof van het tegmentum (zie
aid.) in de omgeving van de aquaeductus
cerebri. S. griseum colliculi superiOris, grijze stof in de bovenste heift
van het corpus quadrigeminum. S. h or iz on tale superius musculi urethralis transve rs i, het voorste deel van de
musc. transversus perinaei profundus ter
hoogte van de pars membranacea urethrae.
S. inferius musculi constrictOris
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urethrae, achterste gedeelte van de
musc. constrictor urethrae membranaceae.
S. intermèdium Koelliker, de Iaag
tussen de glazuurpulpa en het stratum
adamantinum. S. internum circulare
musc. constrictOris isthmi urethrae, = musc. sphincter urethrae membranaceae. S. internum tLinicae muscularis ductus deferentis, binnenste,
in de lengte lopende Iaag van spiervezels
in de spierlaag der zaadleiders. S. i nternum ttinicae muscularis ureteris,
vesicae urinariae, binnenste Iaag van
de spierrok van de urineleider, de urineblaas. S. interolivare lemnisci (zie
Lemniscus), Iaag tussen de beide olijven van
het verlengde merg, gevormd door de
fibrae arcuatae. S. Langerhans, = S. granulosum folliculi ovarii. S. Lang hans, het
epitheel der chorionvlokken. S. long it udinile tLinicae muscular-is intestini
ten u is, buitenste Iaag van in de lengte
lopende vezels van de spierrok van de
dunne darm. S. longitudinale tLinicae
muscular-is tubae uterinae, de buitenste laag van in de lengte lopende vezels
van de spierrok der baarmoedertrompet. S.
longitudinale tUnicae muscularis
vent ricu li, de buitenste laag van in de
lengte lopende vezels van de spierrok
van de maag. S. longitudinale musculare urethrae muliebris, binnenste
laag van de spierrok der vrouwelijke urethra. S. 16cidum epidermidis, doorschijnende laag der opperhuid, grenzende
aan het S. cOrneum. S. medianum
horizontale medullae oblongatae,
pontis, rhaphe medullae oblongatae, pontis (zie Raphe). S. medium tünicae
muscularis ductus deferentis, ureteris, vesicae urinariae, middelste
laag van de spierrok van de zaadleider,
de urineleider, de urineblaas. S. m ucOsu m
membranae tympani, de binnenste
laag van het trommelvlies, deel uitmakende
van het slijmvlies der trommelholte. S.
musculare circulare urethrae s.
1st hmi urethrae, = musc. sphincter
urethrae membranaceae. S. m uscu lire
horizontale transversum, vezels van
de musc. transversus perinaei, die het
vliezig deel der urethra omgeven. S. m uscu lire linguae longitudinale, perpendiculire, transversum, de in de
lengte lopende, loodrecht staande en dwars
lopende spiervezels van de tong. S. m u sculare superius mt.isculi constrictoris urethrae membranaceae, musc.
sphincter urethrae membranaceae. S. m u scu lire superius urethrae, het voor-
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ste gedeelte van het vorige. S. m uscu lire
transversum inferius urethrae, =
S. musculare horizontale transversum. S.
nigrum Burd ac h, = substantia nigra
(zieald.).S.nuclearemedÜllaeoblongatae, de gezamenlijke zenuwkernen van
het verlengde merg. S. papi I lire cLitis,
= corpus papillare cutis. S. pig ménti
bu I bi Ocu li, pigmentlaag aan de binnenzijde van het vaatvlies van het oog. S.
proligerum (proles, kroost; gero,
dragen), = S. granulosum folliculi ovarii.
S. Purkinje, = S. gangliosum cerebri. S.
radiatum membranae tympani, middelste laag van straalsgewijs lopende vezels
van het trommelvlies. S. reticular e
cutis (r e t i c u I u m, net), = tunica propria
corii (zie ald.). S. reticu I it u m, = S. zonale
thalami optici. S. s p i n ós u m (spina,
doorn), de „stekelcellenlaag" der huid. S.
s u b m ucOsum, = lamina muscularis mucosae, spierlaag onder het epithelium van
slijmvliezen. S. synoviale capsulae art i cu laris, de binnenlaag der gewrichtsbeurzen. S. transversum medullae
oblongatae, = fibrae arcuatae externae
van het verlengde merg. S. transversum
mirsculi urethrilis, voorste deel van
de sphincter urethrae membranaceae. S.
transversum mtisculi urethrilis
(urethrae) muliebris, gedeelte van de
musc. transversus perinaei profundus, dat
de vrouwelijke urethra omgeeft. S. ty m p anicum membranae tympani, = S.
mucosum membranae tympani. S. zonile
cOrporum quadrigeminOrum (V.Prn,
gordel), gordellaag van witte stof, van de
corpora quadrigemina. S. zonale cOrporis striati, gordellaag van het corpus
striatum. S. zonale medilllaeoblongatae, = fibrae arcuatae externae. S. zonal e
thalami 6 pti ci, gordellaag van de thalamus opticus, = S. reticulatum.
Strawberry tongue (Eng.), frambozentong
(bij roodvonk).
Stremma (6l-f4liboc), verstuiking of verrekking.
Strentais (Lat.), sterk; zie Potator strenuus.
Strephendopodie (Fr., van aTpicpco, draaien;
gvaov, naar binnen; not% gen. no86c,
voet), horrelvoet; syn. pes varus.
Strephexopodie (Fr., van gco, naar buiten),
= pes valgus, doorzakkende voet.
Strephopodie (Fr.), misvormde voet in 't
algemeen.
Strepitus (Lat.), geraas, geruis. S. coriace us (corium, leder), ledergeknars; bij
droge pleuritis; Fr., bruit de cuir neuf. S.
u t e r i n u s, baarmoedergeruis.
Strepto-bacillus (a-rpercl-Oc, halsketting)
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(Ducrey-K refting), korte staafjes, die de
weke sjanker veroorzaken; syn. bacillus ulceris cancrosi.
Streptococcus (6-cpen-r6c, ketting; x6xxoc,
kern), in rijen gerangschikte cokken (bolbacterien), bijv. S. acid i lactici, voornaamste melkzuur vormende bacterie in
de melk. S. erysipelatis (Fehleisen),
de verwekker van wondroos, waarschijnlijk
dezelfde als S. pyogenes. S. fae ca I is, komt
voor in de ontlasting, Syn. Enterococcus.
S. i nt race I I u laris, zie Meningococcus. S.
in volirtus (Lat., in elkander gerold), vermoedelijke verwekker der aphthae epizoOticae. S. lanceolatu s, = diplococcus pneumoniae; syn. S. Pasteuri. S. long u s, behoort tot de S. pyogenes; werkt haemolytisch (zie aid.). S. mitior (Lat., zachter,
minder kwaadaardig), gevonden bij longontsteking, ettering van het middenoor, kinkhoest. S. P a s t e u r i, = S. lanceolatus. S.
pyOg enes (763ov, etter), ettering verwekkende streptococcus. S. v i r i d a n s (Lat.,
groen wordend). Syn. S. sal i vari us (Lat.
kleverig) = S. mitior, bij endocarditis lenta.
Streptocokkaemie (ailla, bloed), aanwezigheid van streptocokken in het bloed.
Streptocokkendiphtherie, op diphtherie gelijkende, door streptocokken veroorzaakte
keelziekte.
Streptocokkenserum, serum ter genezing
van besmetting met streptocokken.
huidziekte, door
Strepto(cocco)dermie,
streptocokken teweeg gebracht.
Streptocokkolysine, streptolysine, bacteriolysine (zie aid.) voor streptocokken.
Streptogeen, door streptocokken veroor.
zaakt.
Streptomycine (Ithx-r] g, schimmel), een bacteriostatisch product van een schimmel,
actinomyces griseus.
StreptomycOse (vgl. Mycosis), streptogene
ziekte.
Streptoserine, antitoxisch roodvonkserum,
tot welks bereiding ook streptocokken zijn
gebezigd.
Streptothrix (Dpi4, haar), een soort draadschimmels, die kettingen vormen; bijv. S.
Foersteri s. aurea (aureus, goudkieurig), in ontstoken traanbuisjes (Cohn). S.
leproides, komt voor als saprophyt bij
lepra. S. M ad u rae, verwekker van de
Maduravoet (zie aid.).
Stria (Lat.), streep, meerv. striae. Striae
actisticae, = S. medullares fossae rhomboideae. S. alba tirberis Lenhossek,
de witte streep aan de ondervlakte van
het corpus cinereum. Striae albicantes
(a I b i can s, wit wordend), S. atrophicae,
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witte strepen, door rekking en verdunning
der huid ontstaan. Striae angioides
(angioides, op bloedvaten gelijkend), gepigmenteerde strepen in het netvlies bij pseudoxanthoma elasticum (zie aid.). S. Baillarg e r i, de buitenste witte zenuwpiexus
van de grijze schors der grote hersenen. S.
corn ea (corn e u s, hoornachtig), = S.
terminalis. Striae cutis distensae (Lat.,
van de gerekte huid), = striae albicantes.
Striae fontinae, dwarse strepen op
verse zenuwen, ontstaande doordat de
zenuwvezels lets 'anger zijn dan de hen omgevende bindweefselschede. Striae Fromm an n, de dwarse strepen op de ascylinders van merg bevattende zenuwvezels,
na langdurige behandeling met zilvernitraat. S. G en nari, de inwendige witte
zenuwpiexus van de schors der grote
hersenen. Striae g ravidirum, striae
atrophicae op de huid van zwangere vrouwen. S. intermedia trigOni olfactOrii, de meer naar binnen liggende witte
streep van het trigonum olfactorium. S.
li be r a (I i be r, vrij), = S. longitudinalis
lateralis corporis callosi; de buitenste van
de twee van voren naar achter lopende
vezeibundeis op het corpus callosum; de
naar het midden liggende bundel heet S.
longitudinalis medians corporis
callOsi = S. obtecta. S. maileoliris
membranae tympani, witte streep tussen de prominentia malleolaris en de umbo
(zie aid.) op het trommelvlies. S. medians
trigOni olfactOrii, de meer naar buiten
liggende witte streep van het trigonum
oifactorium. Striae medullares fossae
rhom bold eae, witte mergstrepen uit de
nervus acusticus, dwars over de bodem van
de fossa rhomboidea; syn. S. acusticae,
chordae acusticae. Striae med u I lires
t h a I a m i, mergiagen van het ventrale gedeeite van de thalamus opticus. S. m e d u Iliris adscendens, schuin omhoog gaande
bovenste streep der fossa rhomboidea. S.
obiiqua Purkinje (obliquus, scheef),
een streep in de handpalm. S. (ob)tecta
(obtectus, overdekt), = S. longitudinalis
medialis corporis callOsi. Striae olfact Or i a e, drie witte strepen aan de ondervlakte van het trigonum oifactorium. S. olfactOr i a late rills, de meest buitenwaartse
dezer strepen. S. pinealis, = taenia
thalami. S. sagittalis laterilis, = S.
obtecta. S. te rm i nails, = s. cornea, de
grensstreep van het corpus striatum. Striae
transversae corporis callOsi, talrijke dwarse vezels aan de bovenvlakte van
het corpus callosum. S. vascular-is d u ct u s coch !earls, de buitenste wand van
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de vliezige ductus cochlearis in het inwendige
oor. S. Vicq d'A z y r, = S. Baillargeri.
Striaire epilepsie, epilepsie, door aandoening
van het corpus striatum (na encephalitis),
waarbij de aanvallen vaak zonder stoornis
van het bewustzijn plaats hebben.
Striaire verschijnselen, verschijnselen van
een aandoening van het corpus striatum.
Striitus (Lat.), gestreept.
Stricttira (van string o, samensnoeren), vernauwing van kanalen, bijv. de urinebuis,
de slokdarm. S. an n u lari s, ringvormige
vernauwing van de slokdarm. S. genit oa n o-r e cta I i s, vernauwing van de urethra
en de anus, veelal het gevoig van lymphogranulomatosis inguinalis (zie aid.). S.
hysteric a, schijnbare vernauwing van
de slokdarm door kramp, bij hysterische
vrouwen. S. inflam matOri a, vernauwing ten gevolge van zwelling door ontsteking. S. organic a, organische, door verandering in het orgaan ontstane vernauwing.
S. perminen s, blijvende vernauwing. S.
r e c ti rren s, na verwijding weder terugkerende vernauwing. S. spastic a, vernauwing door spierkramp. S. tem porari a,
voorbijgaande vernauwing.
Striclor (Lat., gesis), sissend ademhalingsgeluid bij vernauwing in het strottenhoofd.
S. d é n t i u m (d e n s, tand), tandenknarsen.
S. thyTmicus infintum, = asthma
thymicum (zie aid.).
Strfclulus, sissend ; zie Laryngismus stridulus.
String-galvanometer (Eng.), snaargalvanometer.
String-sign (Eng.), het verschijnsel, dat het
vernauwde ileum bij ileitis de indruk maakt
van een koord.
Striopalliciair, zie Pallidostriair.
Streibilis, = strophulus (zie aid.).
StroboscOop, stroboscopfe (crrpOpoc, ronddraaiing ; axoTtico, bezien), een toestel (resp.
het gebruik maken daarvan), waarin opeenvoigende afbeeldingen ener beweging met
zodanige sneiheid worden rondgedraaid,
dat de beweging zich voor het oog als
eenheid vertoont.
Stroke (Eng., slag), beroerte.
StrOma (aTpCya, wat uitgespreid is, bed
enz.), 1. het steunweefsel (meestai bindweefsel) van een orgaan (in tegenstelling
met het parenchym ; zie aid.) of van gezwellen ; 2. het weefsel van de rode bloedlichaampjes, zonder de bloedkleurstof. S.
\tit re u m, het vezeigeraamte van het
corpus vitreum (zie aid.).
Stromatedysis (X/Sar,c, opiossing), oplossing
van het weefsel of het vlies dat een cel omringt, zonder dat de cel wordt aangetast.
Stromuhr (D., stroomklok), Ludwi g's toe-
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stet om de voluumsneiheid van het bioed
in een slagader to meten.
Strongyloides stercoralis (aTpoyyaK,
rond;stercu s, zie stercora), kieine nematode (ronde worm), verwekker van de Cochinchinadiarrhoea, ook bij de doorboring van
de St. Gotthard gevonden ; vgi. Rhabdonema.
Syn. anguillula intestinalis.
Strongyloidfasis, zie Strongyloidosis.
Strongyloidosis, het voorkomen van strongyloides stercoralis in het lichaam.
Strongyloplisma (7rXcialloc, het gevormde),
zeer kieine ronde lichaampjes, die men
heeft gehouden voor de verwekkers van
mazelen, pokken, enz.; zie Elementarkiirperchen, EinschlusskOrperchen.
StrOngylus armatus s. intestinalis, =
strongyloides stercoralis. S. d u o d e n a I i s,
= ankylostomum duodenaie. S. g ig as,
eustrongyius gigas, en talrijke andere soorten.
Strophanthismus, vergiftiging met strophanthus.
StrOphulus (Latijnse vervorming van crTpoficX6c, wervelwind, draaikolk), eigenaardige
huiduitsiag van kieine, harde, ronde knobbeitjes. S. al bid us (Lat., witachtig), gierstuitslag ; syn. milium. S. i n fa ntum (B I as c hko), lichen urticatus en verschillende andere
vormen.
Structtira (Lat., bouw, samenstelling), samenstelling, bouw van een orgaan of praeparaat.
Structure fonctionelle (Fr.), bouw
van een orgaan die in hoge mate overeenkomt met zijn verrichting (R o u x).
Strtima (Lat.), krop, vergroting van de schildklier. S. a ber r it a (Lat., afgedwaald), schildklierweefsel op een abnormale plaats. S.
am y l o i d e a, krop met amyloide ontaarding
van de vaten en het kiierparenchym. S.
aneurysmatica s. vasculOsa, vaatkrop,
kioppend gezwel met sterke ontwikkeling
van bloedvaten. S. B as ed ow ifi c it a (K oc h e r), krop met secundair ontstane verschijnselen van morbus Basedowi. Syn.
Toxic adenoma. S. c a l c u kis a, = S. ossea.
S. chlorOtica (zie Chlorose), vergroting
van de schildklier bij bioedarmoede. S.
co I I o id es, = S. gelatinosa. S. cyrst i ca, S.
gelatinosa met grote hoiten, gevuid met
geiei. S. e n d ot horacic a, krop die zich
tot binnen de borstkas uitstrekt; syn. S.
substernalis. S. fibrOs a, vezeikrop, grotendeeis uit bindweefsel bestaande. S.
fol I icu li r i s, krop, grotendeeis door toeneming der folliculi ontstaan. S. gang I i 6 s a,
knobbeiachtige krop. S. gelatinosa s.
co I loide s, krop, waarbij de folliculi met
geiei gevuid zijn. S. hyperplastica (vgi,
Hyperplasia), eenvoudige vergroting van
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de schildklier door toeneming van het
normale klierweefsel. S. i nfl a nn m atO r i a,
= strumitis. S. linguae, tongkrop, een
gezwel in het midden der tongbasis, op de
plaats van het foramen coecum, ais de
ductus thyreogiossus niet geheel is geoblitereerd. S. m al ig n a, kwaadaardig gezwel in
de schildklier. S. molli s, weke krop, doordat in hoofdzaak de folliculi aan de groei
deelnemen. S. n od Os a, knobbelige krop.
S. ciss e a, beenharde krop, door verkalking
van het stroma. S. oviri i, aanwezigheid
van schildklierweefsei in de eierstok (zie
Teratoma). S. pi.1 I s a n s (Lat., kioppend),
kloppende krop. S. ret rov is ce ra I i s,
krop achter de siokdarm. S. van Riede l,
zie Riedel, Aanhangsel. S. s u bsternali s,
beginnende krop zonder bijzondere verschijnselen. Of ook = S. endothoracica.
S. supra re n a I is, = hypernephroma (zie
ald.). S. vari cc:is a (vgl. Varix), krop met
sterke ontwikkeling der aderen.
Strumectomie (ixTeti.wo, uitsnijden), operatieve verwijdering van een kropgezwel.
Strumeuse bubOnen (zie Bubo), zeer grote
syphilitische klierzwellingen bij personen
met verval van krachten.
Strumiprivus, van de schildklier beroofd, of:
door het ontbreken van de schildklier veroorzaakt; vgi. Cachexia strumipriva.
Strumitis, ontsteking van een kropgezwel,
van een ziekelijk ontaarde schildklier; vgl.
Thyreoiditis.
Strumoderma (in Engeiand gebezigde uitdrukking), = scrofuioderma (zie aid.).
StrumOsus, 1. tot struma behorend; 2. scrofuleus.
Strychninismus, vergiftiging door strychnine.
St.-serum, zie Hr serum.
Stufenphotometer van Puifrich, (D. St u fe,
trede, graad), een kijker waarmee de doorlaatbaarheid voor licht kan worden beoordeeld; door kleurfilters ook geschikt voor
gekleurd licht.
Stumpfexsudat (D.), exsudaat (zie aid.) om
de stomp van een afgesneden, veretterde
eileider.
Stupeminia, = manische stupor (zie ald.).
Stupeur arterielle (Fr.), stupor (zie aid.)
ener slagader; het verschijnsel dat, ais een
siagader door een letsel, bijv. een kogel,
getroffen wordt, een sterke vaatkramp in
haar gebied ontstaat.
Stupiditas (Lat.), stompzinnigheid, ook acute
stupor (zie aid.).
Stupor (Lat., verdoving), toestand van onbeweegiijkheid, met verlangzaming of opheffing van de psychische reacties en de
gedachtengang bij sommige ziekten (typhus)
en zieisziekten (melancholie); onderscheiden
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in angstige en manische stupor (= extase);
catatonische stupor (vgi. Catatonie); hypotonische stupor, met hypo- of atonie der
zenuwen; bijv. nw. stuporeus.
Sttiprum (Lat.), verkrachting.
Sturzentleerung (D., overhaaste lediging),
zeer snelle verwijdering van de darminhoud,
gevolg en oorzaak van stofwisseiingstoornissen o.a. soms voorkomend na gastroenterostomie. Wordt wel eens vertaald met
stortiediging.
StycOsis, zie Sticosis.
Stylo-glOssus, stylo-hydoideus, vgl. Musculus
stylo-glossus, styio-hyoideus.
Styloidilgia (ecXy6c, pijn), pijn in de streek
van de processus styloideus (zie aid.) van
het spaakbeen (D e Quervai n).
Styloideus (stilu s, schrijfstift; vroeger —
ten onrechte — afgeieid van crri_iloq, zuil;
itaoc, gedaante), stiftvormig.
Stylus (in de artsenijbereidkunde) stift. S.
6 n g u e n s (u n g u o, zaiven), zaifstift; stift,
met harde vetten en geneesmiddelen gedrenkt (U n n a). S. causticu s, stift van
zilvernitraat of een ander causticum (zie
aid.).
StymatOsis (Eng., van crriSt/oc = erectio),
priapismus (zie aid.) met bioedingen.
Stypage (Fr., van al-Orcoc, propje), piaatselijke
verdoving door middel van verdamping
van chlooraethyl, enz., wat in 't eerst geschiedde door bevochtiging van de huid
met een propje gaas, gedrenkt in chlooraethyl (Bailly).
Sqptica (ni. remedia; TrUTCTLK6C, samentrekkend), bioedstelpende, samentrekkende middeien, haematostyptica.
Sub- (Lat., onder), heeft in verbindingen de
betekenis van onder, nagenoeg, onvolledig.
Subaciditeit (acid us, zuur), vermindering
van het gehaite aan zuur, bijv. van het
maagsap.
Subacuut (van het verloop ener ziekte), tussen acuut en chronisch in.
Subaquales Innenbad (D., inwendig bad onder water), lavement, toegediend aan een
patient, die in een warm bad zit; syn.
Enterocleanertherapie.
Subarachnoidale ruimte, de lymphruimte
tussen de arachnoidea en de pia mater (zie
aid.); Lat. cavum subarachnoidaie.
Subaurale galvanisatie (a u r i s, oor), galvanisatie, waarbij de differente electrode wordt
gepiaatst onder het oor, tussen de tak
van het onderkaaksbeen en de m. sterno-cleido-mastoideus, de indifferente op het
borstbeen of naast de zesde of zevende
halswervel aan de andere zijde; syn. sympathicus-galvanisatie.
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Subcapitaal (Lat. cap u t, hoofd), noemt men
een breuk dicht onder het hoofd van een
pijpbeen.
Subchoriaal haematOma (vgl. Haematoma),
bloedige mola (zie ald.), waarbij het amnion uitpuilingen heeft onder het chorion,
met bloed gevuld; syn. tubereuse haematoom-mola.
Subclivius, zich onder het sleutelbeen bevindend; vgl. Art. subclavia, Musc. subclavius.
Subclinisch, nog geen klinische verschijnselen veroorzakend.
Subconjunctivaal, onder het bindvlies; bijv.
subconjunctivale inspuiting.
Subconjunctivitis juxtacOrnealis, kleine
diffuus rode plekjes naast of dichtbij de
cornea, zonder enige verdere reactie in
korte tijd verdwijnend. Misschien een uiting
van tuberculose.
Subcorticaal (c orte x, gen. co rtici s,
schors), onder de hersen- of nierschors liggend.
Subcostalis (costa, rib), onder de rib liggend; vgl. Musculus.
Subcrurilis (c r u s, gen. cruris, been),
onder het been liggend; vgl. Musculus.
Subcutaan (su bcutin e us), onder de huid.
Subcutane injectie (Alex. Wood,
Edinburgh 1853), onderhuidse inspuiting;
syn. hypodermatische inspuiting. S u bcutane voed in g, voeding door inspuiting
onder de huid.
Subcutineus, vgl. Musculus, Nervus.
Subcutis (c u t i s, huid), het onderhuidse
bindweefsel.
Subdelirium, lichte graad van delirium (zie
ald.).
Subdermaal, = subcutaan.
Subdiaphragmatisch, = onder het middenrif; syn. subphrenisch (zie ald.).
Subdurale ruimte, lymphruimte tussen de
dura mater en de arachnoidea; Lat. cavum
subdurale.
Subepicardiaal, onder het epicardium liggend.
Saber (Lat.), kurk.
Subfebrile temperatuur, matige koorts (tot
38° of 38°5); onder het publiek „verhoging"
genoemd.
Subfemoralis, vgl. Musculus.
Subgingivial (vgl. Gingiva), onder het tandvlees liggend.
Subglossitis diphtheroides (yAclaacc, tong),
ziekte, die vooral in Zuid-Italic bij rhachitische kinderen voorkomt, en waarbij de
tongriem opgezwollen is, met zweren, die
een beslag vertonen gelijk bij diphtherie;
syn. ziekte van R i g a.
Subicterisch, een weinig icterisch, zie aid.

Submuc6sa

Subiculum (verkleinw. van s u be x), onderlaag. S. cOrnu AmmOni s, gedeelte van
de gyrus hippocampi, begrensd door de
fissura hippocampi. S. promon tOr i i, uitpuilende plaats aan de labyrintwand van de
trommelholte.
Subintrans (s u b i n t r o, naar binnen sluipen),
terstond volgend; van een verheffing der
koorts, die zich vertoOnt, vOcirdat de vorige
aanval van koorts ten einde is.
Subinvolutio uteri (i n volutio, oprolling
binnenwaarts; hier: verkleining), onvolledige verkleining van de baarmoeder na de
bevalling; vgl. Involutio.
Subjectief (s u bj e ct u m, onderwerp), van
verschijnselen, die alleen door de patient
zeif worden waargenomen; tegenstelling
van objectief; ook van een oordeelvelling,
waarbij meer met eigen opvatting dan met
de werkelijkheid rekening wordt gehouden.
Sublatio (Lat., opheffing). S. retinae, loslating van het netvlies; syn. ablatio, dialysis
retinae.
Sublimaattitratie van J. B. Stolte, wijziging van de reactie van Takata-Ara, (zie
Aanhangsel): bij 0.5 cm 3 serum, vermengd
met 1 cm 3 0.9 pCt keukenzoutoplossing
wordt 1 : 1000 sublimaat getitreerd tot na
schudden de vloeistof troebel blijft; de hoeveelheid sublimaat, daartoe benodigd, wordt
sublimaattiter genoemd; meer dan
1.60 cm 3 is pathoiogisch.
Sublimatie (s u b l i m i s, verheven), het verplaatsen van onderbewuste, en bewust geworden neigingen en verlangens naar hogere
doeleinden.
Subliminaal (I i m e n, drempel) „zich onder
de drempel bevindend"; van een prikkel
onder de drempelwaarde, Welke geen waarneembare uitwerking heeft.
Sublimis (Lat., verheven) (in de ontleedkunde), oppervlakkig liggend.
Sublingualis (I i n g u a, tong), onder de tong
liggend; vgl. Arteria, Glandula.
Subluxitio, onvoiledige ontwrichting.
Submaxilliris (m ax i I I a, kaak), tot de onderkaak behorend ; vgl. Arteria, Glandula.
Submentalis (m e n t u m, kin), onder de kin
liggend; vgl. Arteria.
Submersio (Lat.), verdrinking.
SubmicrOnen, deeltjes, die te klein zijn om
door de microscoop te worden waargenomen en bij ultramicroscopic zichtbaar
worden.
Submiliair, kleiner dan een gerstekorrel
(milium).
SubmucOsa (sc. tela), de bindweefsellaag
onder een slijmvlies (mucosa); bijv. nw.
Su bmuqUeu s, onder de mucosa zich be-
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vindend of geschiedend (bijv. een operatie).
Subnormaal, geringer dan normaal.
Suboccipitale prik (Schmieder), om ventrikelvocht te doen aflopen.
Suboccipitilis (o c c i p u t, achterhoofd), onder
het achterhoofd liggend; zie Nereus.
Subphrenisch (cpkv, gen. cppev6c, middenrif; juister gevormd zou zijn hypophrenisch),
zich onder het middenrif bevindend; bijv.
Subphrènisch absces; syn. subdiaphragmatisch.
Subretinial, onder het netvlies (retina)
liggend.
Subscapulaxis, aan de onderkant van het
schouderblad (scapula) liggend; vgl. Musculus, Art., Nereus.
Subscriptio (Lat.), onderschrift, de aanwijzingen betreffende gebruik enz. van het
geneesmiddel op een recept; syn. Signatura.
Subsereus, onder het weivlies, serosa (zie
aid.) zich bevindend.
SubserOsa, het bindweefsel onder de serosa
(in 't bijzonder van de leverkoepel).
Substance sensibilisatrice (Fr.), gevoeligmakende stof (B ordet), = amboceptor
(zie aid.).
Substantia (Lat. zeifstandigheid). S. ad amantina (adamantinus, van diamant),
het glazuur der tanden. S. al ba (a I b u s,
wit), witte stof van het centrale zenuwsteisei. S. compacta (compactus, samengedrongen), de vaste stof, zonder holten,
der pijpbeenderen ; vgl. S. spongiosa. S.
corticalis (cortex, gen. cOrticis,
schors), schorszeifstandigheid, ook syn. met
S. compacta. S. e b la rn ea (e b ii rneu s,
van ivoor), = dentine (zie aid.). S. ferr uginea (roestkieurig) Arnold i, = locus
coerilleus (zie aid.). S. g e I at i nOsa (geleiachtig) cent rill s, de stof rondom de
canalis centraiis van het ruggemerg. S. g elatinOsa posterior (Rolandi), het netwerk van gliavezels en -cellen tegen de
achterzijde van de achterhoorn van het
ruggemerg. S. glomerulOsa (vgl. Glomerulus), de schorszeifstandigheid der nieren.
S. g r is e a, grijze stof in het centraie zenuwstelsei. S. i n n o m i n at a (ongenoemd), grijze
stof tussen de ansa lenticuiaris en ansa
pedicularis. S. m e d u Maris (medulla,
merg), mergzelfstandig held. S. n i g r a (zwart)
Soemmeringi, laag van donkergekieurde
zenuwcellen in de peduncuii cerebri. S.
Ossea dent i s, beenzeifstandigheid, cement van de tand. S. p e rf o rat a ant.
(p e rfo rat u s, doorboord), laag van grijze
stof, door bloedvaten doorboord, tussen
het chiasma opticum en de lobus temporalis. S. pe rfo rata post., de door bloed-
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vaten doorboorde bodem van de fossa interpeduncularis. S. pr6pria (p r6priu s,
eigen), het hoofdbestanddeel van een orgaan.
S. reticulari s, = formatio reticularis (zie
aid.). S. reticularis alba (Arnoldi),
laag van witte stof aan de oppervlakte
van de uncus gyri hippocampi. S. s p ongiOs a, sponsachtig beenweefsel in de uiteinden der pijpbeenderen en in alle korte
beenderen; vgl. S. compacta. S. v it r ea
(v it reu s, glasachtig), = S. adamantina.
Substantieel, stoffelijk, werkelijk, krachtig.
Substantieve kleurstoffen, kleurstoffen, die
weefseis kleuren zonder tussenkomst van
een bijtmiddel.
Substitutie (s u b s t it u o, in de plaats stellen),
vervanging van „verdrongen" aandoeningen
door angst- en dwangvoorstellingen; vgl.
Conversie, Neuropsychose, Cryptomnesie.
Substitutietherapie, behandeiing van ziekten
door toediening van middelen, bereid uit die
organen, weaker werkzaamheid in het zieke
organisme onvoidoende is; syn. organotherapie, suppietietherapie.
Substitution transfusion (Eng., substitutietransfusie), zie Exsanguination.
Substriat (s u bstr at u m, iets, dat ergens
onder is geiegd), grondslag, hoofdbestanddeel, voedingsbodem.
Subsalcus, aanduiding van een groeve (suicus).
Subseiltus (Lat., het opspringen). S. t e ndinum (tendo, gen. tendinis, pees),
krannpachtige trekkingen van sommige
pezen, vooral aan de onderarm, bij groot
verval van krachten ; syn. Sehnenhiipfen.
Subthreshold cycle (Eng., threshold,
drempel, cycl e, kringioop), onvoidoende
menstruatie door onvoidoende vorming van
menformon.
Sabtilis (Lat.), fijn.
Subtotaal, bijna geheel.
Subtractie (sub en tracti o, trekking;
hier: o nttrekking), methode van Zied ses
des Plantes (vgl. Pianigraphie) om bij
de rOntgenographie, als men jets aan het
object heeft veranderd, alleen deze verandering in beeld te brengen.
Subumbilicalis, onder de navel (umbilicus)
iggend.
Subunguilis, onder de navel (unguis) liggend.
Succedineus, zie Caput succedaneum.
Succenturiatus (s uccenturi o, vervangen),
aanduiding van soms voorkomende organen, die geiijk bestaande organen gebouwd zijn, en zich op een andere plaats
nevens deze bevinden ; lien succenturiatus
= bijmiit; placenta succenturiata = bijK. placenta.
Successief (Fr., successi f), opvolgend. S.
contrast (Fr., co nt raste, tegensteiling),
33
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de waarneming van een kleur, nadat men een
korte poos de compiementaire kleur (zie
aid.) heeft gefixeerd.
Sticcuba (bijsiapende vrouw; van succumb o,
onder gaan liggen), een vrouwelijke geest,
die, onder een slapend persoon liggend,
polluties zou veroorzaken volgens een oude
voorstelling; incubus is een soortgeiijke
mannelijke geest, die op de slapende persoon iigt.
Succulentus (Lat.), sappig, ook: zuchtig in
Iichte graad. Main su cc u lent e, zwelling
van de rug der hand bij syringomyelie
(Marinesco).
Sticcus (Lat.), sap. S. g is tricu s. maagsap.
S. entericus, darmsap. S. pancreaticus,
sap van de alvieesklier. S. p rost at i cu s,
sap van de voorstaanderklier. In de artsenijbereidkunde: ingedikt waterig uittreksel
van pianten.
Succussio (Lat., het door elkander schudden).
S. Hippocratis, het verwekken van een
voor sommige ziekten kenmerkend geluid
door de zieke keen en weder te schudden.
Dat dit mogelijk is, was Hippocrates
bekend.
Stictie, stictio (Lat., zuiging), behandeling
van een zachte of vloeibare staar door een
fijne trocar (zie aid.) in de lens te steken,
waardoor de inhoud door de canuie afvloeit.
Sudimen, meerv. sudamina (sudo, zweten), zweetuitslag; knobbeltjes, blaasjes en
puistjes, meestal aan de uitmonding van
huidklieren, vooral bij sterk zwetende personen ; de uitslag kan eczeem (eczema
sudamen) teweegbrengen; vgl. Miliaria,
Lichen tropicus.
Sudan III (D.), een rode kleurstof, om vet
in microscopische praeparaten te kleuren
(azobenzol-azo-b-naphthol). S o e d a n ophiel (cpaEcc, liefde), soedanophilie,
tot de soedan-kleurstof geneigd; d.i. gemakkeiijk erdoor gekleurd wordend (van
weefseldelen); resp. de geneigdheid daartoe.
Sudirium (Lat.), zweetbad.
SudomotOrisch (s u d o r, zweet; motor, beweger), wat de zweetafscheiding bevordert
(o.a. zenuwen).
Stidor (Lat.), zweet. S. a n g I i c u s, Engels
zweet, febris miiiaris (zie aid.), die in het
Leger van Hendrik VII in 1486 het eerst
epidemisch heerste. S. cruéntus s. sang u in e u s, bioedig zweet; syn. haematidrosis.
S. p e d u m, voetzweet. S. u r i n 6 s u s, zie
Uridrosis.
Sudorial, op zweet betrekking hebbende;
vgi. Diarrhoea sudoraiis.
Sudoresis, sterk zweten.
Sudorifera (nl. remedia), zweetdrijvende
middelen; syn. diaphoretica.
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SudorikeratOsis (vgl. Keratosis), verhoorning
van de uitlozingsbuisjes der zweetklieren.
Sudoriparus (p a r i o, voortbrengen), zweet
vormend; vgl. Glandulae sudoriparae.
Suette miliaire (Fr., van s u e r, zweten), =
sudor anglicus.
Sufficientie (s u ffi ci o, voidoen), een voor de
behoeften van het organisme voldoende
werkzaamheid van een orgaan; vgl. Insufficientie.
Stifficit (Lat., het is voldoende), vgl. Quantum
sufficit.
Suffitus en suffumigatie, (Lat., beroking),
inademing van de rook van een verbrandend geneesmiddel; of beroking, bijv. van
de schede; hiermede syn. fumigatio.
Suffocitio (Lat.), verstikking.
Suff6diens, ondermijnend, wordt gezegd van
abscessen in de huid.
Sufftisio (Lat., het onder iets gieten), uitgebreide, vaag begrensde bioeduitstorting in
de weefsels; in 't bijzonder bloeding onder
de huid; vgl. Sugillatio, Petechiae, Vibices,
Hyphaema, Ecchymosis.
Suggereren, het uitoefenen van suggestie
(zie aid.).
Suggestibiliteit, vatbaarheid voor suggestie
(zie het volgende).
Suggestie (van s u g g e ro, van onder-af aanbrengen, ingeven, inspreken), het o nmiddellijk inbrengen of opwekken van

een psychische inhoud of proces, waarbij
geen critische, rationeleof affectief beg rijpelijke medewerking van de proefpersoon aantoon baar is. Suggestion a
e c h ea n ce (Fr., suggest' e met uitstel) =
Deferred suggestion (Eng., uitgestelde suggestie), = posthypnotis che
suggestie, die tot uiting komt na ailoop
der hypnose.
Sugillatio (s u g i I I o, een bioedbuil veroorzaken), bioedbuil, een scherp begrensde
bloeding onder de huid (vgl. Suffusio).
Suicidium (Lat. gevormd, wellicht van het
Frans afgeleid woord), zelfmoord.
Stii generis (Lat., van eigen soort), eigenaardig, op zichzeif staand.
Suipestis (s u s, gen. s u i s, varken), varkenspest.
Suikerspiegel, zie Spiegel.
Sukkla pakla (een hindoe-woord), = ainhum
(zie aid.).
Stilcus (Lat.), gleuf. S. a l a r i s Rau b e r, gleuf
aan de onderrand der kraakbeenderen van
het neustussenschot. S. a l v e o-I a b i a l i s,
de gleuf die de lippen van de tandkassen
scheidt. S. aive o-I inguili s, de gleuf
die de tong van de tandkassen scheidt
S. am p u I I a r i s, gleufje aan de buiten:
zijde van elke ampulla membranacea van he
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binnenoor. S. anthelicis transvers u s, dwars lopende gleuf aan de achterzijde der oorschelp. S. aó rt i c u s p u l m 6n is sinistr i, gleuf, door de aorta in de
linker long gedrukt. S. ad aq uaed 6 ct u m
vest i b u I i, achterrand van de fovea hemielliptica in de voorhof van het oorlabyrint. S. arteriae occipitalis, de gleuf
voor de achterhoofdsslagader in de incisura
mastoidea van het slaapbeen. S. a rt e r i ae
tem poralis mediae, de gleuf der slaapslagader in de schub van het slaapbeen. S.
arteriae vertebralis, gleuf in de
atlas, voor de wervelslagader. Su I c i a rtericisi cranii s. meningei, slagadergleuven aan de binnenzijde van de schedel.
S. articulatiOnis primae, secilndae
man u s, dwars lopende huidgroeven, overeenkomende met de articulationes radiocarpea en intercarpea. S. it r i o-v entric uI i r i s, = S. coronaries. S. au rice lae
poste r i o r, achterste gleuf van de oorschelp, de bocht tussen het ondereinde der
anthelix en de antitragus. S. du ris ant er i o r, = incisura intertragica. S. b as ilaris
ponti s, gleuf aan de voorzijde van de pons
Varoli. S. basiliris ossis occipital's,
= S. petrosus inf. S. bicipitilis lateral's
et medial's, gleuf aan de buiten- en binnenzijde van de m. biceps. S. ciecus
(Lat., blind), gleuf tussen de olijf en de pons
Varoli. S. ca I ca n e i, gleuf tussen de facies
articularis posterior en de buitenvlakte
van het hielbeen. S. cal car in u s, spleet
van de achterste punt van de achterhoofdskwab naar de cuneus. S. cal lOs u s, = S.
corporis callosi. S. can a I ic u Ii mastoid e i,
gleuf aan de ingang van de canaliculus mastoideus. S. carOticus, gleuf voor de Art.
carotis in het wiggebeenslichaam. S. c a rotideu s, de bovenste van de twee spiergroeven tussen de musc. digastricus, omohyoideus en sternocleido-mastoideus; syn.
fossa carotica. S. carp i, gleuf tussen de
eminentiae carpi ulnaris et radialis. S.
centralis cerebri, = fissura Rolandi.
Su lci cerebelli, spleten tussen de windingen der kleine hersenen. Su lci c é r eb r i, spleten tussen de windingen der grote
hersenen. S. c h i as m at i s, de gleuf voor
het tuberculum sellae turcicae van het
wiggebeen; vgl. Chiasma. S. cing u I i,
tussen de gyrus cinguli (zie aid.) en de meer
naar boven liggende windingen. S. circ ulir is cord i s, = sulcus coronaries. S.
circularis insulae, gleuf die de insula
Reili (zie aid.) omgrenst. Su ici coil ateriles medullae spinal's, = sulci
laterales. S. collateralis anterior med Ullae spinal's, = S. intermedius ante-
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rior. S. collateralis anterior medilllae oblong it a e, = S. lateralis anterior.
S. collateralis medius postremus
medullae spinalis, = S. intermedius
posterior. S. collateralis posterior, =
S. lateralis posterior medullae spinalis. Sulci
cord i s, gleuven voor de bloedvaten aan
de oppervlakte van het hart. S. cor airi us
cord i s, kransgleuf van het hart. S. co r onari us penis = S. retroglandularis.
S. corporis callosi, gleuf, vlak boven
de balk der grote hersenen. S. costae,
groeve aan de onderzijde der ribben. S.
costo-transversarius, groeve aan de
processus costarius der lendenwervels.
Sulci cruciati s. crucifOrmes, gekruiste groeven aan de onderzijde der
voorhoofdslobben. S. cruris helici s,
gleuf over de eminentia der oorschelp.
Su ici cuti s, huidvoren in de handpalm
en aan de voetzool. S. d e Ito id e o-p e c t or á l i s, = trigonum deltoideo-pectorale.
S. dent it u s, = fissura hippocampi. Sulci
do rsale s, de gleuven, gevormd door de
dwarse en doornvormige uitsteeksels van
de ruggegraat. S. do rsal is penis, gleuf
aan de bovenzijde van het mannelijk lid.
S. ethmoidalis ossis nasalis, gleuf
aan de binnenzijde van het neusbeen, voor
de n. ethmoidalis. S. extrem u s, = S.
occipital's transversus. S. fornicat us, = S. cinguli. S. frontalis, 1. S.
sagittalis ossis frontis; 2. S. praecentralis
der hersenen. S. frontomarginalis,
= pars orbitalis gyri frontalis inf. S. g I utie u s, de gleuf onder de billen. S. h o r iz o n t a I is c e re b é I I i, dwarse spleet tussen
het bovenste en het onderste gedeelte van
de hemispheren der kleine hersenen. S.
horizontilis tibiae, gleuf onder de
margo infraglenoidalis van het scheenbeen.
S. hypothalimicus Monroi, gleuf langs
de onderzijde van de thalamus opticus. S.
i I fact., 5, holle rand van het os ilium, beneden
de onderste voorste darmbeensdoorn. S.
inferior med jails cerebelli, gleuf
tussen de lobulus biventer en de tonsilla
cerebelli. S. infraorbitalis maxillae,
gleuf, die het begin vormt van de canalis
infraorbitalis. S. interarticu lir is calcanei, = S. calcanei. S. interarticularis tali, = S. tali. S. interbrachialis,
gleuf tussen de brachia quadrigemina van
het mesencephalon. Sulci i n t e r l o bare s,
groeven tussen de hersenlobben. S. inte rmedius anterior medullae spinalis,
een niet standvastige gleuf aan de voorzijde
van het haisgedeelte van het ruggemerg.
S. intermedius posterior medullae
spinali s, gleuf ter zijde van de S. medianus
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posterior van het halsgedeelte7van: het ruggemerg. S. i nte rn us o I ivae. = S. lateralis anterior van het verlengde merg.
Sulci interpapillires, groeven tussen
de huidpapillen. S. interparietalis pal1 i i, de kruingroeven ter zijde van de wandlobben der grote hersenen. S. i nte r p ecto ra I is, gleuf tussen de beide portiones
van de musc. pectoralis major. S. i n t e rtu be rcu liris humeri, gleuf tussen het
tuberculum majus en minus van het opperarmbeen. S. interventricularis, gleuf
aan de oppervlakte van het hart, tussen de
beide kamers. S. Jacobsonii, = S. tympanicus. S. jugularis ossis occipitalis,
strotadergroeve van het achterhoofdsbeen,
het onderste uiteinde van de sinus transversus. S. jugularis ossis temporilis,
strotadergroeve van het slaapbeen. S.
lacrimalis, a. maxillae, b. ossis
lac r i mills (fossa lacrimalis), c. p rocessus frontalis maxillae, d. processus
nasal is maxillae, traangroeve, a. van het
bovenkaaksbeen, b. van het traanbeen, c.
van het voorhoofdsuitsteeksel van het
bovenkaaksbeen, d. = a. S. I ate ril i s
anterior et posterior medullae
oblongitae et medullae spinalis,
voorste en achterste zijgroeve van het verlengde merg en het ruggemerg. S. I aterills ped Cr nculi cèrebr i, zijgroeve van
de pedunculus cerebri. S. I ate ra I is postre m us, = S. intermedius posterior. S.
limitans fossae rhomboideae, grensgleuf der ruitvormige groeve. S. I i m itans
insulae, = S. circularis insulae. Sulci
limitintes ventriculOrum cerebri,
grensgleuven in het centrale zenuwstelsel.
S. !obi olfactOri i, = S. olfactorius lobi
frontalis pallii. S. longitudinalis anterior et posterior cordis, voorste en
achterste groeve in de lengte van het hart.
S. longitudinalis foveae rhomboideae, gleuf in het midden der ruitvormige
groeve.S.Iongitudinalisossisoccipitalis, ossis parietalis, zie S. sagittalis.
S. mag n us ce re bé I I i, = S. horizontalis
cerebelli. S. malleolaris s. malleoli
m e d ialis, gleuf achter de binnenenkel. S.
mallèoli lateralis, gleuf aan de achterzijde van de buitenenkel. S. nn a rg i nil is, =
sulcus corporis callosi. S. marg i n al is
insulae, = limen insulae. S. matricis
Ong uis, nagelplooi. S. medianus cOrporis mandibulae, loodrechte-, plooi in
de middellijn tussen de, middelste juga
interalveolaria. S. median us 4ossae
rhomboideae, = S. longitudinalis fossae
rhomboideae. S. medianus linguae.
gleuf midden in de lengte van de tong. S.
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medianus maxillae inferiOris, = S.
medianus corporis mandibulae. S. m e d i an us posterior medullae spinalis,
gleuf in de middellijn aan de achterzijde
van het ruggemerg. Sulci meninges, =
sulci arteriosi cranii. S. nn e nto-la b iili s,
horizontale gleuf tussen kin en onderlip.
S. mesencephali lateralis, = S. lateralis pedunculi cerebri. S. mesencephali
mediali s, = S. nervi oculomotorii. S. M o nro i, = S. hypothalamicus. S. m tiscu li
flexOris hallucis longi, calcanei et
tali, gleuven in het hiel- en sprongbeen
voor de pees van genoemde spier. S. m 6 sculi peronaei longi, calcanei et
ossis cu bold e i, gleuf voor genoemde
spier in het hielbeen en cubusbeen. S.
musculiris cavi t mpani, = semi-,
canalis musc. tensoris tympani. S. m y I oh yo id e u s, gleuf voor de gelijknamige
slagader en zenuw in de onderkaak. S.
naso-labialis dexter en sinister,
plooien langs de neusvleugels naar de
mondhoeken. S. n aso-palat in us, gleuven
aan weerszijden van het ploegschaarbeen
voor de nervus naso-palatinus. S. nervi
ocu lo m °ten. i i, gleuf tussen de substantia perforata post. (zie aid.) en de
pedunculus cerebri. S. nervi petrOsi
superficialis majoris et minOris,
gleuven op de voorzijde van het rotsbeen
voor genoemde zenuwen. S. nervi rad i iI i s, spiraalsgewijs lopende gleuf over het
opperarmbeen. S. nervi spinalis, gleuf
aan de bovenzijde van iedere processus
transversus der halswervels. S. nervi
ulna ri shUmer i, gleuf aan de achterzijde
van de epicondylus medialis humeri. S.
o btu ratOri us, gleuf tussen het schaamen zitbeen, aan de bovenhoek van het foramen obturatum.S.occipitalis anterior,
inferior, lateralis, longitudinalis
inferior, medius, superiores, transve rs u s, voorste, onderste, zijdelingse,
onderste lengte-, middelste, bovenste,
dwarse groeven in de achterhoofdslob. S.
occipito-parietalis, gleuf in het verlengde van de S. parietalis naar de eerste
S. occipitalis. S. occipito-temporalis,
voorste S. occipitalis lateralis. S. olfactOriuslobifrontalispallii,gleuf voor de
tractus olfactorius tussen de gyrus rectus
en de gyri orbitales. S. olfactOri us
n as i, smalle spleet van het atrium meatus
medii naar de regio olfactoria (zie ald.). S.
opticus, = S. chiasmatis. Sulci orbitales lobi frontalis, = sulci cruciati. S.
ossis carpalis primi, gleuf aan de
buitenzijde van het tuberculum ossis multanguli majoris. S. ossis navicularis

i
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ped is, gleuf aan de onderzijde der tuberositas ossis navicularis. S. ossis tarsal is
q u a rt i, = S. musculi peronaei longi ossis
cuboidei. Su lci palatini maxillae, gleuven in de lengte van de gehemeltevlakte
van het bovenkaakbeen. S. pa r i etfilis
cerebri s. parieto-occipitalis, = S.
interparietalis. S. p e ro n fie i, gleuf in het
os cuboideum voor de pees van de musc.
peronaeus long us. S. petrOsus inferior
ossis occipitalis et temporalis,
gleuf voor de sinus petrosus inferior in het
achterhoofdsbeen en het slaapbeen. S.
petrosus superior ossis temporaHs, gleuf voor de sinus petrosus superior
in het slaapbeen. S. pop I i tê us, gleuf
onder de bovenste gewrichtsvlakte van het
scheenbeen. S. postcentralis pallii,
groeve aan de achterzijde van de gyrus centralis. S. praeauricularis (paraglenoidfili s) Zaaye r, gleuf voor de facies
auricularis van het heupbeen. S. p rae ce nt rails pal I i i, groeve aan de vOcirzijde
van de gyrus centralis. S. praecune fit us, = fissura parieto-occipitalis der hersenschors. S. praesyrIvi us, groeve voor
de fossa Sylvii. S. promontOrii cavi
tympani, = S. tympanicus. Su lci prostati ci, gleuven naast de colliculus seminalis. S. pteryg o-p a I at in u s, gleuf over
de vciOrzijde van de proc. pterygoideus. S.
pterygo-palatinus ossis palatini,
gleuf in de facies maxillaris van het opstaande gedeelte van het gehemeltebeen. S.
pulmonalis thOracis, de gleuf aan
weerszijden van de ruggegraat in de borstkas. S. pylOricus Luschka, groeve
aan de buitenzijde van de maag ter hoogte
van de portier. S. radialis humeri, =
S. nervi radialis. S. rad io-u Infiris, groeve
in de huid aan de handpalmzijde van het
benedeneinde van de onderarm. S. rami
auricularis nervi vagi, = S. canaliculi
mastoidei. S. rect us, = S. olfactorius.
S. Re i I i, = S. circularis insulae. S. r et roglandularis, gleuf achter de eikel. S.
Roland i, = S. centralis cerebri. S. sag i tt filis ossis frontilis,occipitalis,
parietfilis, gleuf in de middellijn aan de
binnenzijde van het voorhoofds-, achterhoofds- en wandbeen. S. Sibson i, de gleuf
aan de buitenzijde van de borstkas, tangs
de onderrand van de musc. pectoralis
major. S. sigmoideus ossis temporalis gleuf in de pars mastoidea van het
slaapbeen, voor de sinus sigmoideus. S.
s pi ra I is, = ductus cochlearis. S. s pi ra I is
humeri, = S. nervi radialis. S. subc !iv i ae, gleuf aan de bovenvlakte der eerste
rib, voor de arteria subclavia. S. subcti-
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vius pulmOnis, gleuf in de long, veroorzaakt, door de arteria subdavia. S. s u bpari etalis, gleuf in de fades medialis
van de grote hersenschors. S. s u b p in e a I i s, gleuf tussen de commissura posterior cerebri en de lamina quadrigemina.
S. superior cerebélli, gleuf tussen de
lobulus quadrangularis en semilunaris superior der kleine hersenen. S. su p raf rontali s, gleuf voor de nervus supraorbitalis.
S. supraorbitalis Rauber, gleuf aan
het benedeneinde van de S. frontalis superior. S. supraorbitalis Nussbaum, =
incisura supraorbitalis. S. tali, gleuf aan de
onderzijde van het sprongbeen. S. tempo ra I is, = S. temporalis superior pallii.
S.temporfilisinferior,medius,superior, onderste, middelste, bovenste slaapgroeve der hersenschors. Sulci temp orates transversi, dwarse groeven van
de lobus temporalis. S. termin al i s ling u a e, V-vormige gleuf achter op de tong.
Sulci transversi ossis occipitfilis,
S. transversus ossis parietalis, tempo rill s, groeven in het achterhoofds-,
wand- en slaapbeen voor de sinus transversus. S. tu bae au d itivae, gleuf, gevormd
door de grote wiggebeensvleugel en de
processus pterygoideus, voor de tuba
auditiva. S. tympani, plooi aan het mediate
einde van de meatus acusticus externus. S.
tympanicus s. promontOrii, gleuf
over het promontorium der trommeihotte,
voortgezet in de S. tympanicus Ja co bsoni. S. tympanicus Spalteholz, de
gleuf waarin het trommelvlies bevestigd
is. S. ulnari s, = S. nervi ulnaris. S. Ungui s,
= S. matricis unguis. S. u r et hrali s, de
gleuf tussen de corpora cavernosa penis,
waarin het corpus cavernosum urethrae
ligt. S. venae cavae superiOris, gleuf,
door de vena cava in de rechter long gemaakt. S u I ci v e n Os i, adergroeven aan
de binnenzijde van de schedel. S u I ci
vertebrates Rauber, = sutci dorsates.
S.vertebralis laterilis atlintis, = S.
arteriae vertebralis.
Sulfatische bronen, bronnen met een belangrijk gehalte aan calciumsulfaat.
Sulfhaemoglobine, verbinding van zwavelwaterstof met haemoglobine.
Sulfocarbonismus (sulfur, zwavel; carbo,
gen. ca rbonis, kool), vergiftiging met
zwavelkoolstof.
Sulfonalismus, vergiftiging met sutfonal.
Sulfoxismus (OUg, zuur), vergiftiging met
zwavelzuur.
Sulfuraria, zwavelbacterie; een bacterie die
zwavel bevattende stoffen ontleedt onder
vorming van zwavelwaterstof.
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Sumatrakoorts, Sumatraanse mijtekoorts,
een rickettsiose, zie Scrub fever.
Summatie van prikkels (s u m m a, som), het
verschijnsel, dat een prikkel, die op zich
zelf niet in staat is, enig gevolg, bijv.
een spiercontractie, een reflex of een gewaarwording op te wekken, dit wel doet,
als hij enige malen herhaald wordt.
Sun-boxes (Eng. sun, zon; box, kist) kleine,
planken hutten, naar de zonzijde geopend,
voor open-lucht-behandeling van teringlijders.
Super-, een Lat. vOOrvoegsel, betekenend
boven, of overmaat aanduidend; syn.
hyper-.
Superaciditeit, taalkundig juistere uitdrukking voor hyperaciditeit (zie ald.).
Superalimentatie, overvoeding, sterkere voeding dan normaai; ook als geneeswijze;
vgl. Suralimentation.
Supercilium (Lat.), wenkbrauw. S. a cet a b uI i, gezwollen beenrand om het acetabulum
(zie aid.).
Superfecunditio (s u p e r, boven, daarenboven ; fecundate o, het vruchtbaar maken), bevruchting van meer dan een ei
s uit d e z e I fd e ovulatie-periode door achtereenvolgende paringen; vgl. Superfetatio.
Superf(o)etitio (f(o) et u s, vrucht), bevruchting van meer dan een ei uit v e rschille nffd e ovulatie-perioden afkomstig, gedurende
dezeifde zwangerschap.
Superficidlis (Lat.), oppervlakkig. S u p e rfi c i es, oppervlakte.
Superficiele splijting, zodanige spiijting van
het ei, dat eerst de in het midden daarvan
liggende kern zich herhaaldelijk spiijt,
waarna de gevormde „dochterkernen" zich
bewegen naar de protoplasmaschors die
de in hun centrum liggende voedingsdooier
ornhult, waarop deze schors zich deelt.
Superflcies (Lat.), opperviak.
Superftisio (Lat.), overgieting.
Supergrus, een gyrus, die met de rand
over een andere heen reikt.
Superinfectie, besmetting van een reeds met
een ziekte besmette persoon door dezelfde
ziekte, vooral bij syphilis.
Superior (Lat.), hoger, bovenste.
Superior pulmonary chest tumor, van
Pan co ast, gezwel in het bovenste deel
van de sulcus pulmonalis (zie aid.). Vroeger
genaamd Apical chest tumor.
Superligamen (vgl. Ligamentum), een zwachtel, dienende om een reeds aangelegd verband te bevestigen.
Supermedialis, boven het midden liggende.
Superponeren (p o n o, plaatsen), gelijktijdig
doen plaats hebben; bijv. een kniepeesreflex, die ontstaat als een achilles-pees-
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reflex, wordt opgewekt; in de psychiatrie,
verschillende op onderscheiden niveau werkende oorzaken van een verschijnsel.
Super-radiair vlechtwerk, zenuwvezels, die
evenwijdig aan de oppervlakte van de
hersenschors in verschillende richtingen
lopen.
Super-regeneratie, overmatig herstel van
verwoeste weefsels.
Supersecretie, = hypersecretie.
Supinatie (s u p i n u s, naar achter gebogen),
beweging van de hand, waardoor de handpalm naar voren of naar boven wordt gedraaid; tegenst. van pronatie; ook, het
buitenwaarts draaien van de voet.
Supinator, vgl. Musc. supinator. S.-p haen om e e n, = radius-periostreflex; vgl. periostreflexen.
Suppletietherapie (s u p p let io, aanvulling),
zie Substitutietherapie.
SuppositOrium (s u p pos i t i o, piaatsing onder lets), zetpil.
Suppressieve behandeling noemt men de
prophylaxis tegen malaria, omdat men
daarmee niet de infectie voorkomt, maar
wel het gevolg daarvan, de malaria.
Suppressio (Lat.), onderdrukking, bijv. van
een afscheiding. S. c at a r a ct a e, het naar
beneden drukken van de troebele lens. S.
mensium (m e n s e s, maandstonden), onderdrukking van de maandstonden.
Suppurantia (nl. remedia; zie het volgende),
middelen, die ettering teweegbrengen.
Suppuritio (Lat.), ettering; b y. nw. s u p p ur at ief, gepaard gaande met ettering.
Supra-, in samenstellingen (Lat.), = boven
of over.
Supracentraal, in de terminologie van Von
Uexklill, zenuwcentra, die niet rechtstreeks met de periferie verbonden zijn,
maar middellijk, dus staan boven centra
die dit wel zijn. Bij hogere dieren is o.a.
de hersenschors supra-centraal.
Suprachorioidea, vgl, Lamina suprachorioidea.
Supraclaviculair punt, punt boven het sleutelbeen, waar men de 5e en 6e cervicale
zenuw kan electriseren; syn. punt van E r b.
Supraduraal (beter dan het barbarisme epiduraal), boven de dura liggend.
Supranucleair (n u c I e u s, kern), boven een
hersenkern (en onder de schors) liggend.
Supranucleaire verlamming, verlamming door aandoening in het supranucleaire gedeelte der hersenen.
Supra-orbitalis, boven de oogkas liggend,
bijv. nervus.
Suprarenalis, boven de nieren liggend; bijv.
glandula suprarenalis, bijnier.
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Suprarenfne, de werkzame stof in de inwendige afscheiding der bijnier.
Suprarenolysine, lysine, waarvan de vorming
wordt veroorzaakt door inspuiting van
bijnierstof.
Supraspinitus, boven de spina scapulae
(zie ald.); zie Musculus supraspinatus.
Suprasymphysair, boven de symphysis (zie
aid.), bijv. keizersnede, ook kruissnede
(Plan n enstie h I), daarin bestaande, dat
boven de symphysis een dwarssnede door
de buikwand wordt aangebracht tot op,
of door de fascia, waarna de buikholte
verder door een suede in de lengte wordt
geopend.
Supravaginaal (v ag in a, schede), boven de
schede. Supravaginale amputatie,
operatieve verwijdering van het lichaam
der baarmoeder boven de portio vaginalis.
Supravitale kleuring, kieuring van levend
weefsel of vioeistoffen, nadat zij zijn ontnomen aan het lichaam.
Stira (Lat.), kuit; bijv. nw. su ra I is.
Suralimentation (Fr.), vgl. Superalimentatie;
overvoeding, mestkuur (een germanisme,
!lever te vervangen door eetkuur).
Stirculus (Lat., twijgje). S u rculi dich Ot om i (araxoTov.66.), in tweeen splijten), piooien
in het ependym (zie aid.) van het cornu
inferius hippocampi.
Stirditas (Lat.), doofheid. S. v e r bat is
(verbu m, woord), woorddoofheid; het
onvermogen om woorden te verstaan,
terwiji het gehoor ongestoord is.
Surdomtititas (van surdu s, doof, en m u t u s,
stom), doofstomheid.
Surexcitation (Fr.), overmatige prikkeiing.
Surface area (Eng.), de opperviakte van
mens of dier; deze kan voigens de formuie
van E. Du b o i s worden berekend met
behuip van een constante (C.), weike
voor elke diersoort anders is, en bij de
mens 71.84 bedraagt. De formuie luidt:
Surface area (in cm 2) = C x Wt. 0.425 x
Ht. 0.725; Wt = lichaamsgewicht in kg;
Ht. = lengte in cm.
Su rmenage (Fr.), overlading, overmatige
inspanning.
Surra, trypanosomiasis (zie aid.) bij het paard,
veroorzaakt door trypanosOma Evansi.
Surrogaat, vervangsel (meestal in de betekenis van minderwaardig vervangsel).
Sursumvergens, omhoog gericht (zie het
volgende), van strabismus.
Sursumvergentie, (s u rs u m, omhoog; v e rg o, wenden), richting van de oogassen omhoog (vgl. Deorsumvergentie).
Suspectus (Lat.), verdacht.
Suspenderen (sus pen d o, ophangen), in
zwevende toestand brengen of houden.
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Suspensie (s uspensi o, ophanging), 1. het
brengen van pijnlijke, ontstoken ledematen
in zwevende houding; 2. het brengen van
het lichaam in hangende houding met
ondersteuning van het hoofd, bij ruggemergsziekten en aandoeningen van de
ruggegraat; 3. mengsel van poeder met
een vloeistof, waarin het poeder zwevende
biijft.
Suspensofed, colloied in suspensie (3).
SuspensOrium (suspend o, ophangen), 1.
draagverband. S. b rich i i, = mitelia (zie
aid.). S. mamm ae, draagverband voor
de vrouweiijke borst. S. pen is, verband
om het mannelijk lid te steunen. S. s c rot i,
suspensoir (Fr.), draagverband voor de
baizak; 2. zie Ligamentum suspensorium.
Susserfne, (s u s, varken), serum tegen de
varkensziekte.
Sustenta.culum tali (sustineo, omhoog
houden, ondersteunen), uitsteeksel aan de
binnenzijde van het hieibeen, waarop het
sprongbeen rust. S. I len is, = lig. phrenico-coiicum.
Sustirrus curium (Lat., gesis der oren), oorsuizen; vgl. Sonitus, Tinnitus aurium.
Suttira (Lat.), naad, 1. hechting (in de heelkunde), zie Suture. Onderscheiden worden,
S. circumvoldta s. circumflexa (circumvolvo, circumflecto, omwinden),
waarbij een dunne lange speld (Karlsbader insectenspeid) door de wondranden wordt gestoken, en deze door een draad, die om de
beide uiteinden gewonden wordt, nader
tot elkander worden gebracht; syn. suture
entortillee. S. cla y at a (clavus, spijker),
spijkerhechting waarbij in de twee beenstukken van een beenbreuk een spijker
wordt gesiagen en de beide spijkers door
een draad nader tot elkander worden gebracht; syn. suture empennee, emplumee,
enchevillee. S. interscissa s. nodOsa
(i nte rs c i n d o, afsnijden), geknoopte hechting, waarbij door elk paar steekopeningen
een draad wordt gehaald, die afzonderlijk
wordt toegeknoopt; syn. suture entrecoupee. S. i n tO rt a, = S. circumflexa. S. pe IliOnum (p e I I i o, bontwerker), bontwerkersnaad; syn. suture du peiletier. S. pi nn a t a (p i n n a, pen), .----- S. clavata; zie ook
onder 2. 2. naad, een vorm van syndesmosis (zie aid.), waarbij beide randen der
beenderen zeer nabij elkander liggen, en
door een dunne laag kraakbeen met elkander verbonden zijn; naar de vormen
onderscheiden in: S. d entata, tandnaad;
een S. vera met getande randen; S. harm 6 n i a, giadde naad ; eenvoudige aaneensluiting van beenranden. S. I i m bOs a
(I imbus, rand), randnaad; S. vera met
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onregelmatige zijtakken. S. notha (v6ao5,
onecht), valse naad. S. serrat a, S. pinn at a
(zie ook onder 1), zaagnaad; S. vera met
zaagvormige randen. Suturae sp CI riae
(Lat.), onechte naden; schedelnaden, waarvan de randen niet meer in elkander grijpen;
zie Harmonia, Schindylesis. S. squamOs a,
schubnaad ; sutura spuria, waarbij de beenderen met hun scherpe randen over elkander
zijn geschoven. S. sulcat a, = schindylesis
(zie aid.). Suturae verae (Lat.), ware
naden; schedelnaden, waarvan de randen in
elkander grijpen. Als ontleedkundige namen
heeft men, behaive die, waarin de beide
beenderen door de naad met elkander
verbonden, als bijvoegiijk naamwoord worden toegevoegd (bijv. S. fronto-parietalis,
naad tussen het voorhoofds- en wandbeen),
de volgende: S. arcuat a, = S. coronalis.
S. breg mat o-m asto id e a @pen/a, kruin),
----- S. parieto-mastoidea. S. C a I o r i, de naad
van de processus paiatinus. S. coronalis
s. coronari a, kroonnaad, = S. frontoparietalis. S. cutanea palati, de naad
(in het slijmvlies), van het gehemelte =
raphe palati. S. frontal' s, de loodrechte
naad in het midden van het voorhoofdsbeen
bij pasgeboren kinderen, soms nog bij volwassenen. S. incisiva s. Goethei, de
nauwe dwarse spleet tussen het os incisivum
en het bovenkaaksbeen, vciOr aan het harde
gehemelte. S. i n f r a o r b i t a l i s, de naad
op de oogkuilvlakte van het bovenkaaksbeen, die de loop van de canalis infraorbitalis aanduidt. S. interendognithica
(i n t e r, tussen ; gvaov, van binnen ; yvcasoc,
kaak), = S. palatina mediana. S. I a m b-.
doide a, k-vormige naad = S. occipitoparietalis. S. longitudunalis imperfe c t a, onvolkomen (niet doorlopende)
naad in de Iengte van de proc. frontalis
maxillae. S. m a I o-m ax 'liar' s, = S. zygomatico-maxillaris. S. mamillaris (m am i I I a, tepel), tepelnaad = S. occipitomastoidea. S. mendosa (m en d Os u s,
gebrekkig), onechte naad, dwars midden
op de zijrand van het achterhoofdsbeen.
S. m e t ó p i c a (11,61-conov, voorhoofd), = S.
frontalis. S. nasal' s, = S. internasalis,
naad tussen de beide neusbeenderen. S.
palatina media, naad in de middellijn
tussen de beenderen, die het harde gehemelte vormen; syn. S. interendognathica.
S. palatina transversa palati crucidta Hyrt I, dwars op de vorige, tussen
de processus palatini van de beide bovenkaken en de horizontale gedeelten der
ossa palatina. S. parietalis s. sag ittilis,
pijinaad, tussen de beide. wandbeenderen.
S. transversa squamae occipitalis,
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= S. mendosa. S. Weber i, = S. longitudinalis imperfecta. S. wormiana an t.,
bovenste deel van de A-naad. S. wormiina
p os t., = S. transversa squamae occipitalis.
S. zygomatico-frontalis, -maxillaris, -sphenoidalis, -temporalis, naden tussen het jukbeen en het voorhoofds-,
bovenkaak-, wigge- en slaapbeen.
Suture (Fr., naad, hechting). S. a anse (Hs)
de l e d r a n, tabakszakhechting. S. a d i stanc e, hechting, waarbij de delen niet
geheel tot elkander worden gebracht. S. a
f i I s p e r d u s (met verloren d raden), hechting, waarbij de draden na sluiting van de
huid of het slijmvlies niet meer aan de
oppervlakte zichtbaar zijn. S. a points
passes (Fr., met voorbijgang van steken),
matrasnaad. S. a points separes (Fr.,
met afzonderiijke steken), geknoopte hechting = sutura nodosa. S. avec tampon,
= S. pinnata 1.; zie Tampon. S. continue,
doorlopende hechting. S. d u m ate I ass i e r,
matrasnaad. S. du pelletie r, bontwerkersnaad = sutura pellionum. S. en bourse,
= S. a arise de Ledran. S. empenne e,
emplumee, enchevillee, = S. pinnata
1. S. en fau x-f i I, = S. a points passes. S.
en su rj e t (het overslaan), = S. du pelietier. S. entorti II e e, omwonden hechting
= sutura circumfiexa. S. entrecoupe e, =-a points sèpares. S. tubulair e, zie TubuIisatie.

Sychnosphyxie (cruzvOc, tairijk; acpgLq, pots),
versneiling van de polsslag.
SycOsis (oiSmacc, vijgachtig aangroeisel),
baardvin, huidziekte, beperkt tot de met
baard begroeide huid, met puisten en
puistjes, die elk door een Naar worden
doorboord. S. id i °pit h Ica, s. non parasitaria s. simplex s. staphylOgenes (U n n a), ontstaat door onbekende
oorzaken; syn. mentagra, folliculitis, of
perifolliculitis barbae. S. lupoides, op
lupus gelijkend. S. parasitaria, ontstaat
door trichophyton tonsurans; vroeger syn.
met S. framboesoides. S. capill it i i, sycosis
van de behaarde huid van het hoofd. S.
framboesifOrmis (Hebra), op frambozen gelijkend. S. nuchae sclerOticans
(n u c h a, gelatiniseerd uit het Arab., nek;
hard axkilp6c), verhardingen veroorzakend.
S. hyphOgenes s. hyphOtica (Ocri),
weefsel, ni. van schimmeldraden), = S.
parasitaria.
Symbionten, organismen, die in symbiose
!even (zie het volgende).
Symbiosis (aut.i.3t6w, samenleven), het samenleven van organismen tot wederzijds nut,
bijv. van sommige mieren met sommige
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planten; syn. commensalismus, mutualismus.
VgI. Antibiosis.
SymbiOtes (aty,f3toyrhc, wie met anderen
samenieeft), een parasiet, die soms op ,'de
menselijke huid leeft; syn. dermatophagus.
Symblepharon (a6v, tezamen, met; PA6cpccpov
ooglid), gedeeltelijke vergroeiing van de
oogleden met de oogbol; zie Ankyloblepharon, Syncanthus. S. post i c u m of
posterius, S. aan de overgangsplooien.
Symbool (a043oAov, kenteken), in de psychoanalyse de droomvoorstelling, die in de
plaats treedt van een „onderbewuste"
voorstelling.
Symbolophobie (443o?ov, kenteken; cp6poc,
vrees), vrees bij zenuwlijders voor sommige
handelingen, welke zij zich voorstellen als
zinnebeeld van een misdaad of een gevaar;
bijv. het ophangen van een kledingstuk,
dat hen aan het ophangen van een persoon
doet denken.
Sfmmelie (a6v, samen; ti,iXoc, lid), aangeboren samengroeiing der beide benen.
S3,.rn melus, misgeboorte met symmelie;
vgl. Sympodie, Sympus, Monopus, Sirenevorming.
Symmetrie (crut./1,e-cpEoc); gelijkheid in maat;
van een figuur of een lichaam, die door
een Iijn of een vlak kunnen worden verdeeld in twee heiften, die elkanders spiegelbeeld zijn.
Symmetrisch, symmetrie bezittend, of (van
ziekteverschijnselen) zich aan weerszijden
vertonend, d.w.z. op dezelfde afstand van
het middenvlak van het lichaam. S. g a ng raen, symmetrische asphyxie, =
ziekte van Raynaud (zie Aanhangsel).
Sympathetisch, op sympathie (zie ald.) berustend. Sympathetische kuur, behandeling van ziekten door middel van
geheimzinnige handelingen, die de wil
ter genezing van de behandelende, met
de zieke in sympathetische verbinding
staande, persoon op de zieke overbrengen;
vgl. Suggestie.
Sympathicectomfe (ix-cit./No.), uitsnijden); 1.
verwijdering van de adventitia van een
slagaderstam, ten einde de sympathicusgeleiding of te breken, ter behandeling van
chronische toestanden van vaatkrampen,
neuroma, enz. Syn. operatie van Lerich e,
van B r ii n i n g, Periarteriele S. — 2. verwijdering van een gedeelte van de sympathische grensstreng (ce r v i ca I e, I u mb a I e S., van het halsgedeelte, het lendengedeelte).
Sympathicismus, een geheel van verschijnselen, die wijzen op prikkelbaarheid van
het sympathisch zenuwstelsel in zijn geheel.
Sympathicodiaphtherese (8coccikeipo), ver-
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nietigen), verkort: Sy. D., buiten werking
stellen van sympathicusvezels door de
zenuwvlecht te bestrijken met een gaasje
met 5-:--7 p.Ct.'s phenol-oplossing (Do pp I e r, 1928).
Sympathicomimetrica (tivlov.occ, nabootsen; nI. remedia), middelen, die de uiteinden
der sympathische zenuwen prikkelen (adrenaline, ephedrine, enz.).
Sympathiconeurftis, ontsteking van de nervus sympathicus.
Sympathicotonle, verhoging van de tonus
(zie aid.) van het sympathisch zenuwstelsel, met sterke gevoeligheid voor adrenaline (E ppinger en H esz) en neiging
tot neutrophile leucocytose; vgl. Vagotonie en verschijnsel van Loewi (Aanhangsel).
Sympathicotripsfe (-cpi,Po), vermorzelen), vermorzeling van het ganglion cervicale sup.
ter behandeling van zielsziekten.
Sympithicus (au-uraDico, mede gevoelen;
sc. nervus), het gedeelte van het zenuwstelsel, dat in de eerste plaats dient voor de ingewanden, de klieren en de bloedvaten.
Sym path i cus-s peeksel, het speeksel,
dat uit de glandula submaxiliaris wordt
verkregen na prikkeling van de nervus
sympathicus; vgl. Chordaspeeksel, Paralytisch speeksel.
Sympathie, de betrekkingen welke tussen
de verrichtingen van twee min of meer
van elkander verwijderde organen door
bemiddeling van het zenuw- of vaatstelsel
worden tot stand gebracht; ook syn. voor
teiepathie (zie aid.). S. auri cu Jai re (Fr.)
(S o u r d i I I e) verbetering der gehoorsscherpte op het ene oor na operatie wegens
otoscierose op het andere. G e n ezi ng
d oo r s y nn pat h ie, = sympathetische kuur.
Sympithisch, 1. op sympathie berustend;
2. tot de sympathicus behorend. S. zen u wstelse I; 1. = sympathicus; 2. (in meer
uitgebreide zin), = autonoom zenuwstelsel
(zie ald.). Sympathische BildungszelI e n (W i e s e I) = Sympathogonien, zie ald.
Sympathische ophthalmie, oogontsteking die langs inwendige wegen van het
ene oog op het andere overgaat; het eerst
aangedane oog wordt „sympathiserend"
genoemd, het andere „gesympathiseerd".
Sympathische ptOsis (zie Ptosis), =
oculopupillair syndroom (zie ald.).
Sympathoblisten, sympathogeonien, ontwikkelingsvormen van de sympathische
zenuwcellen.

SympathoblastOma, SympathogonOma,
gezwel gevormd uit sympathoblasten.

SympathOma embryonale (L. Pi c k), kwaadaardig gezwel van het sympathisch zenuw-
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stelsel en de chromaffine organen (zie aid.).
Sympóxions (Fr. en Eng., van aivriA14,
vastbinding), stikstof bevattende concrementen in de zaadblaasjes en het zaad
(Robin). Zie Trousseau.
Sympexis, het samenkionteren der rode
bloediichaampjes.
Symphonallaxis (crOv, mede; cpcovi), kiank;
aXXOccsaw, verwisselen), verwisseling van
medekiinkers.
SymphyseOlysis (X6aLc, loslating), uiteenwijken van de ossa pubis.
Symphyseotomfe (symphysis, zie aid; i&
snijden), doorsnijding van de schaambeensvereniging ; syn. pubeotomie, hebetomie.
Stmphysis (cr6v, tezamen; cp6o), groeien), de
verbinding van twee beenderen door
kraakbeenweefsel; in 't bijzonder de verbinding der schaambeenderen, de schaamvoeg, S. Ossium pubis. S. pericardii,
het vastgegroeid zijn van het hartzakje aan
het hart; zie Concretio pericardii. S.-v e rs c h ij n s e I, druk op de symphysis verwekt
bij meningitis contractuur der benen
(B rudzinsk i).
Symphysodactylfe (aecxTuXoq, vinger), vergroeiing van vingers of tenen.
Symplasma (7Xo'ccrac,), vormen), syncytium
(zie aid.) met ontaarding der cellen.
Wiplex (a6v, met; plico, vouwen, dus samenstel) (Wi I lstatte r), samenstel van stoffen
ais ergon (zie aid.), meestal bestaande uit
een groot-moleculaire drager (p hero n)
en een eenvoudiger samengesteid deel met
specifieke werking (a g o n) (K r a u t).
Sympodfe, zie Sympus.
Symptomatische behandeling, behandeling,
gericht op de bestrijding der ziekteverschijnseien alleen.
Symptomatologle, de leer der ziekteverschijnseien; vgl. Semiotiek.
Symptomen-complex, groep van bijeen behorende ziekteverschijnselen, die een ziektebeeid kenmerken; syn. syndroma.
Symptoom (crOirmrov.a, toeval, ongeval, verschijnsel), teken, waaraan een ziekte, of
de toestand waarin de ziekte verkeert,
wordt herkend; ziekteverschijnseien.
Skmpus, sympodie (nok, gen. no865, voet),
aangeboren misvorming, bestaande in het
samengegroeid zijn van de beide benen;
ontbreken daarbij de voeten, of zijn er
een of twee voeten, dan spreekt men van
apus (a priv.), mOnopus of dipus;
syn. s3'nmelus.
Synadelphus (i3e465, broeder), dubbele
misgeboorte met een hoofd en romp en vier
ledematen.
Synaesthesfe (cdaNatc, gewaarwording), het
mede-aangedaan worden van een andere
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zin dan de onmiddellijk in besiag genomene
b.v. het horen van tonen bij het zien van
kieuren of omgekeerd, het iets proeven
waar siechts de reukzenuw werd getroffen,
enz.; (vgl. Auditio coiorata).
Synalgfe (nyoc, pijn), pijngevoel in het gebied van zenuwen, die niet ziek zijn.
Syninche, zie Cynanche.
Synanthema (vgl. Exanthema), huiduitsiag,
samengesteid uit verschiiiende vormen van
uitslag.
Synapsis (mina*, aanraking), de piaats,
wait- ook in het zenuwstelsel, waar twee
neuronen (zie aid.) eikander aanraken
(Sherrington).
SynarthrOsis (c510pov, gewricht), verbinding
van twee beenderen door een laag van
bindweefsel of kraakbeen; naar de aard
van dit bindweefsel onderscheiden in:
Synostosis, Synchrondrosis, Syndesmosis.
Syncinthus (xocv9.6c, ooghoek), symbiepharon
(zie aid.), waarbij littekenstrengen de ooghoeken met de oogboi verbinden; vgl.
Ankylo-blepharon.
Syncardiale massage, rhythmische druk met
een manchet om een pick van een veriamd
lid teikens na het passeren van de pots, ter
verbetering van de bioedsomioop.
Syncephalus (xecpcail, hoofd), dubbele misgeboorte, met het hoofd en de borstkas
samengegroeid, symmetrisch of asymmetrisch (S. smmetros en S. asmmetros); syn. liniceps.
Synchilia (zelloc, lip), samengroeiing der
lippen, hetzij aangeboren (S. conger! ita
s. at r6sia la b ici r u m), of door littekenvorming (S. acquisita s. concretio
labiOrum).
SynchOlicum (zo),.h, gal) stoffen die, in het
lichaam gebracht, hoofdzakeiijk worden afgescheiden met de gal.
Synchondrosis (x6v8poc, kraakbeen,) verbinding van twee beenderen door een laag
kraakbeen, of ook van twee kraakbeenderen; bijv. S. a r y-c ornic ulat a, de
banden tussen het kraakbeen van Santorini
en de punt van de cartilago arytaenoidea.
Synchondrotomfe (citivw, snijden), zie Symphyseotomie.
Synchopexle (avyzkco, verwarren; rc-rjtc
samenvoegen), = tachycardie.
Synchronfe, zie Euchronie.
SynchrOon (zpOvoq, tijd), gelijktijdig.
Sjfnchysis (a6yzuatc, vermenging), vervloeiing. S. co rporis vitre i, vervloeiing van
het giasachtig lichaam. S. sc intillans
(Lat., flikkerend), vervloeiing van het giasachtig lichaam, waarbij zich daarin kristallen
van phosphorzure en kooizure kaik, tyrosine en choiesterine bevinden, weike bij
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bewegingen der ogen of bij bukkende
houding in beweging geraken en de waarneming van vonken en flikkerende Iichaampjes teweegbrengen; vgl. Myiodesopsie.
Synclitismus (xXi.vo), buigen), zodanige stand
van de kinderschedel in het bekken, dat de
wandbeenderen op gelijke hoogte in het
baringskanaal staan; vgl. Asynclitismus.
Syncope (o-uyxoTrh, het afhakken, plotseling
verlies van kracht), diepe bewusteloosheid,
schijndood, plotselinge dood (Bi c h at). S.
blanche (Fr., wit), stilstand van hart en
ademhaling na de eerste inademingen van
een narcoticum, waarbij de lijder niet blauw
worth, in tegenstelling met S. bleu e, stilstand der ademhaling bij een te zware narcose.
4nclonus, een clonus van verschillende,
spieren tegelijk. S. beriberi ca, S. bij
beriberi.
Syncritisch zien (Parsons), de hoogste
norm van ontwikkeling van het zien: integrerend, ontledend, verklarend, coOrdinerend. Vgl. Dyscritisch en epicritisch.
Syncyanine, het blauwe pigment, verwekt
door Bac. pyocyaneus.
Syncytiolysine, 1. een stof, die placenta- of
syncytiumcellen oplost, en zich in het
bloed vormt, als zulke cellen in het bloed
geraken ; 2. (W e i c h h a r d t), cytolytisch
serum (zie aid.), dat ontstaat na inspuiting
van fijn gewreven syncytiumcellen.
SyncytiOma malignum, kwaadaardig epithelioma van het chorion, dat zich ontwikkelt
ten gevolge van de zwangerschap, en
waarvan het parenchym bestaat uit syncytium; syn. Deciduoma.
Syncytiotoxine (W e i c h a r d t), vergift, dat
ontstaat als pap van syncytium wordt
toegevoegd aan serum van dieren, die te
voren met deze stof zijn behandeld.
SynOtio-trophoblist, het deel van de trophoblast (zie ald.), dat tot syncytium wordt.
Synciftium (a6v, tezamen; xóToc, cel), in het
algemeen een niet scherp begrensde ophoping van cellen; in het bijzonder het
epitheel, dat de vlokken van het chorion
bekleedt en uit dergelijke cellenhoopjes
bestaat. Bijv. n.w. sy n cyt i aa I.
Syndactylie (8,1x-ruXoc, vinger), aangeboren
samengroeiing of onvoldoende scheiding
van vingers of tenen. Vgl. Acrocephalosyndactylie.
Syndectomie (verkorting van syndesmectomie, van crOv8eat.Loc, bindviies; ix-7611m,
uitsnijden), = peritomie, peridectomie (zie
ald.).
Syndesmitis, 1. = conjunctivitis; 2. ontsteking van banden. S. m et ati rs ea, ont-
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steking der ligamenta transversalia tussen
de kopjes der middelvoetsbeenderen.
Syndesmologie, de leer der banden.
Syndesmometrie (zie Syndesmos 2), meting
van de diepte van de bindvlieszak).
Syndesmophiiten (cpuT6v, gewas), uitgroeisels van bindweefsel, veroorzaakt door ontstekingen.
Syndesmos, 1. band (ligamentum); 2. bindAles van het oog.
SyndesmOsis, verbinding van twee beenderen
door collageen of elastisch bindweefsel
(S. fi b rOs a, gelijk het ligamentum interclaviculare, en S. e last i ca, gelijk de
ligamenta flava der ruggegraat).
Syndrcima (auvapowil, het sameniopen; Fr.
syndrome), = symptomencomplex. S. d e r
achte rwo rte Is bij poliomyelitis: ataxie,
areflexie en hypotonie bij ongestoorde
willekeurige bewegingen (F. J. Pe lj a k), S.
van Be h cet, zweren aan de geslachtsdelen, aphtheuse veranderingen aan de
mond, iridocyclitis met hypopyon. S. d e
la calotte pedonculaire, verschijnselen bij aandoening van de kap (H a u be)
van de pedunculus cerebri, met hemiparese,
beving, incoOrdinatie, athetose, asynergie
der verlamde ledematen. S. van Corn e I ia de Lang e, aangeboren spierhypertrophie met extrapyramidale bewegingsstoornissen, hirsutisme, microcephaiie, misvormde duimen en idiotie; bij zuigelingen,
het worstelaarstype. Het crush S. (Eng.
to crush, vernietigen), uitscheiding van
donkerrode urine, die myohaemoglobine
bevat na zware kneuzing der ledematen.
S. du defile des scalênes (Fr. defile,
engte), zie Aeroparaesthesie. Dumping
S., zie Dumping. S. ep i p h ren ale (017E,
op, cpp-v, middenrif), gevoel van druk
achter het borstbeen, pijn in het epigastrium
uitstralend naar de hartstreek en de linker
arm, vooral 's nachts in liggende houding,
tezamen met maagklachten, meestal door
een hernia hiatus oesophagei. Front aa I
S., te kort aan aandrift, wijdbeense gang,
tremor, verlies van mimiek, monotone
trage spraak, echolalie, pseudo-dementie,
weinig aandacht en initiatief, depressie,
gestoord verband tussen optische en kinetische indrukken, gestoorde tijdzin, gestoord
vermogen tot rekenen. G ast rocard iaal S.
(van R o e m h e l d), angina pectoris met buikklachten. Genito-rectaal S., Genitoan o-rect aa I S. zie Genitorectaal en Lymphogranuloma inguinale. S. van Horne rDe Lee, pycnische habitus, hypopituitarisme, nauwe stugge vagina en bekkenbodem,
weinig kans op zwangerschap, moeilijke
bevalling, neiging tot gestoses. S. h y po-
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physaire - adiposo - genital (Lann o i s-C I 6 r e t), verschijnselen van vetzucht
en geringe ontwikkeling der geslachtsdelen,
bij aandoening der hypophysis cerebri; ook,
verlamming van oogbewegingen en stoornissen in het gevoel. S. van Lan d ste in e r-Fan con i-An d e rse n, cystische pancreas-fibrose, dysporia entero-broncho-pancreatica congenita familiaris. S. van Leyto n,
gelijkend op S. van Cushing (zie Aanhangsel), maar door aandoening van de thymus.
S. van de musc. supraspinatus, pijn
bij abductie van de humerus tussen 60°
en 120°, de gehele schouder wordt daarbij
opgelicht, gevoeligheid bij diep drukken;
bij letsel van het acromion of van de bursa,
die daaronder Iigt. Occi pitaal S., verlies
van adaptatie voor licht en donker, corticale
blindheid (agnosie), optische ruimte- en
aandachtsstoornissen, optische hallucinaties.
S. oculo-urethro-articulaire de la
dysenterie, zie Reiter. S. van Page,
blozen van hals en borst bij het ontkleden,
zweten, hartkloppingen, verhoogde bloeddruk, cyanose van handen en voeten, tranen,
tremor, verhoogde basale stofwisseling;
prikkelingstoestand van de centra van het
diencephalon. Pariötaal S. agnosie voor
rechts en links, apraxie, acalculie, alexie,
agraphie, aphasie, asemie. S. ped o n cuI ai re, verschijnselen bij aandoening van de
pedunculus cerebri, type Weber, G rasset, en Benedict. S. van Sheehan =
ziekte van Si m m o n d s (zie Aanhangsel),
maar zonder de sterke vermagering, ontstaat na zware bloedingen in het kraambed
door thrombose en necrose van de hypophysevoorkwab. S. so I a i re (van H u c h a r d)
pijn links in de buik, gestoorde maag- en
darmfunctie door druk van gezwollen lymphklieren of gezwellen op de plexus en het
ganglion solare. Syn. S. van de plexus
coe I i acu s. S. van Staj a n o, perihepatitis
gonorrhoica. S. symp at hique cervical
postérieur (van Barre), hoofdpijn, vooral in het achterhoofd, druk achter de ogen,
duizeligheid, oorsuizen, oorpijn, toegeschreven aan letsel van de sympathicusvezels. T e m p o r a a l S., apperceptie-doofheid, acustische agnosie, acustische hallucinaties, taalarmoede, gestoorde ruimtezin.
S. thalamique du corps strict, verschijnselen bij aandoening van de thalamus opticus, 66nzijdige stoornis in de pijngewaarwording, hemiparese, hemiataxie.
S. van Turner, geringe lengtegroei,
genitaal infantilisme, pterygium colli, cubiti,
valgi. S. vestibulaire peripherique
(van Au b r y), de verschijnselen van plotselinge uitschakeling van 66n oorlabyrint,
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o.a. nystagmus met de snelle phase naar de
gezonde zijde. S. van We rt h e i m-Salom onson, zie Tromoparalysis. S. van
Wolff-Parkinson-White, een electrocardiogram met verkort P-R-interval en
verlengd QRS, met normale lengte van P
tot S, bij gezonde personen. Syn. Functioneel
bundeltakblok. — En verder nog 46 syndromes bij de namen van het Aanhangsel.
Synechia (crovixem, samenhang), vastgroeiing, aankleving, vooral als S. iridis anterior of posterior, vastgroeiing van het
regenboogvlies naar voren (aan het hoornvlies) of naar achteren (aan de lensbeurs);
ook in de trommelholte en in het hartezakje
kan synechia voorkomen. S. vulvae,
samengroeiing der labia minora, hetzij aangeboren hetzij door ontsteking.
SynechotOom (TONG), snijden), instrument
om synechiae door to snijden (synechotomie), Beter- synechiotOom en -tom i e.
Synergeten (auvepy&Tylc, samenwerkend),
spieren die in dezelfde zin werken; tegenstelling van antagonisten. Ook naast elkaar
staande tanden. Bijv. n.w. Sy n e r g et i s c h.
Synergie (auvepyfa, samenwerking), medebeweging van twee synergeten.
Synergismus, wederzijdse versterking van
de werking van twee geneesmiddelen of
vergiften.
Synergisten, = synergeten.
Synizesis (auvi,ricnc, het ineenstorten), afsluiting (syn. occlusio) der pupil.
Synkaryon (xecpuov, kern), door versmelting
van twee kernen ontstane nieuwe kern
(copulatie).
Synkinese (cruyxivlatc), medebeweging; syn.
synergie.
Simocha, sfmochus (cstSvoxoc, aanhoudend),
vroegere benaming voor febris continua
sthenica; mazelen met sterke roodheid van
de uitslag werden synochale mazelen
genoemd.
Synodontie (68o6c, tand), aangeboren samengroeiing van tanden.
Synoecie (olxoc, huis), het als Bast wonen
van het ene organisme op of in het andere;
syn. commensalismus.
SynOphrys (65vocppuc, samengegroeide wenkbrauwen hebbende; van 690c, wenkbrauw), samengroeiing der wenkbrauwen.
Synophthalmie en synophthalmus (6cp&ocA/6c, oog), = cyclopie (zie aid.).
Synopsie (4cc, het zien), 1. cyclopie; 2.
gewaarwordingen van licht of kleur, die
door een andere zintuigelijke waarneming
(gehoor, gevoel) worden teweeggebracht;
syn. photismen; vgl. Audition color6e.
Synopsis (66vock), overzicht.

Synorchidie

— 525 —

Synorchidie (ipxtc, verkleinw. 6px2r.ov,
zaadbal), samengroeiing der beide zaadballen in de buikholte.
Synost6sis (Ocrciov, been), 1. synarthrosis
(zie aid.) waarbij de beide beenderen door
beenweefsel met eikander verbonden zijn;
bijv. de verbinding tussen de wervels van
..het heiligbeen; 2. abnormaie samengroeiing
van beenderen.
Synotie (ot3g, gen. dyc65, oor), vergroeiing
der oren bij agnathie.
Synovectomie, operatieve verwijdering ener
zieke gewrichts-serosa (zie Synoviaa) viies).
SynOvia (door Parace Is us gevormd van
a6v, en ovum, ei, oorsprong; voor wat hij
ais het voedingssap der organen beschouwde), gewrichtssmeer, de siijmachtige vloeistof in gewrichten; zie Synoviaal viies.
Synoviaal viies (ook synovia genoemd), het
giadde viies, dat de gewrichten van binnen
bekieedt en de synovia afscheidt, en waarvan synoviaie vlokken (syn. villi synoviaies) in de gewrichtsholte uitsteken.
Synovi6ma, gezwel van de synovia.
Synovitis, ontsteking van het synoviaie viies
van gewrichten. S. se rOs a (sero-fibrinosa),
synovitis, waarbij een sereuse of serofibrineuse vioeistof worth afgescheiden in
het gewricht; syn. hydrops articularis
acutus, chronicus. S. fu ng Osa (f ungu s,
zwam). S. hyperplastica granulOsa,
chronische tuberculeuse gewrichtsontsteking, waarbij het synoviale viies zweit tot
een zwamachtige massa. S. v i 116 s a, viokkige synovitis. S. suppurat iva ac LI t a,
acute, etterige gewrichtsontsteking, syn.
pyarthrosis, arthropyosis, empyema articuli. S. v e rte b ri I is, synovitis van de
wervelgewrichten = spondylarthritis.
Syntigma (a6vrocytice, groep, steisel), groepen van moleculen, micellen (NI ag e I i);
vgl. Tag ma.
Synthese (a6vasatq, samenstelling, bijeenbrenging, het opbouwen van een scheikundige verbinding; het tot een geheel
bijeenbrengen van ervaringen en feiten;
bijv. nw. synthetisch.
Synth6rax, = thoracopagus (zie aid.).
SyntOon (aUvrovoc„ gespannen), syn. voor
cyciothym (zie Cyclothymie) (Bleule r).
Syntopfe (r6noc, plaats), de onderiinge verhouding van twee aan elkander grenzende
organen (Waldeye r); vgl. Holotopie,
Skeletopie.
Syntoxolden, = toxoiden (zie aid.).
Syphilide, syphilitische aandoening van de
huid of de slijmvliezen in het tweede tijdperk der ziekte.
Syphilidologie (X6yoc, leer), leer van de
syphilis.
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Syphiligraphie (ypoccpi), schrift), beschrijving
van de syphilis.
Syphilis (de naam wordt het eerst gebruikt
door GirOlamo Fracastorio (1530) in
een gedicht „Syphilis sive Morbus Gallicus"
waarvan de held de herder Syphilus is. Het
woord is volgens B o s q u i I I o n van cncpX6c
gebrekkig afgeleid, volgens Dallopia en
Swediaur van a6v en cpcMcc, (cum amore),
volgens anderen van ail; (varken), en
cpatce, (liefde), of van het Arabische sin,
laag (P f I u g); venusziekte; syn. lues venerea,
morbus gallicus en ruim 550 andere namen.
S. co ngenit a, aangeboren syphilis; vgl.
S. hereditaria. S. cornea (c o r n u, hoorn),
syphilitische aandoening der huid, waarbij
hoornachtige plekken ontstaan. S. co r y mbOs a (x6puti43oc, tros), syphiiide, bestaande
uit kleine papeltjes, die om een groter
kringvormig gerangschikt zijn. S. d e ca p ite e (Fr., onthoofd), syphilis, die door krachtige (abortieve; zie aid.) behandeling in het
begin gestuit wordt (F ournie r). S. d'e mblee (vgl. Bubon d'emblee), syphilis, die
bij overrompeling uitbreekt, zonder dat
er een zichtbare sjanker is geweest. S.
hereditari a, erfelijke syphilis, die zich
Of reeds bij de geboorte vertoont (S. h.
co n g é n i t a), Of in de eerste levensmaanden
(S. h. praecox, vroegtijdig), Of eerst
in de ontwikkelingsjaren (S. h. tar d a,
laat). S. i n sO ntiu nn (1 nsons, onschuldig)
syphilis, die niet door bijslaap verkregen is,
maar bijv. door besmetting met eet- of
drinkgereedschap (syn. S. non meri tó e).
S. m a j e u r e, zware viscerale en beensyphilis bij zuigelingen (M a rfan). S. oecon 6m i ca (obtovoilioc, huishouding), door
het zogen van een syphilitische zuigeling
of door de borst ener syphilitische min. S.
par conception (Fr., door ontvangenis),
besmetting van de zwangere vrouw door de
syphilitische vrucht. S. pig mentaire,
syphilis met zeer donker gekleurde huid
ter plaatse waar vroeger syphiliden bestonden. S. vacci nita, syphilis, door
inenting overgebracht.
Syphilisatie (Auzias-Turenne, 1850), inenting met syphilisgif; vroeger toegepast
met het doel, de syphilis te genezen (curatieve S.) of latere besmetting te voorkomen
(prophylactische S.).
Syphiloderma (*we, huid), syphilitische
huidaandoening.
Syphilogeen, van syphilitische oorsprong.
Syphilographie (ypacp.h, schrift), beschrijving
der syphilis.
Syphiloiden (sI8oc, gelijkenis), huidziekten,
die in verschillende streken endemisch
heersen en voor een gewijzigde syphilis
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Tibes

holten in de grijze stof van het ruggemerg, door verweking van gliomateus
ontaarde gedeelten (zie Glioma); vgl.
Ziekte van Morva n.
Syringomyelocele, = myelocystocele.
Syringoplastiek (7rXocaTcx.il, vormkunst), piastische operatie tot sluiting van een fistel.
Syringoscopie (axonico, bezien), het van
binnen bezien van buisvormige organen.
SyringotOom ('retivw, snijden), fisteimes.
Syrinx, fistel.
Syssasmus (al5v en ac7.y.a, lichaam) misgeboorte met een romp en twee hoofden.
Systeem (a6a-rvoc), een uit delen samengesteld geheel, stelsel, samenvatting of
rangschikking van bijeen behorende dingen;
bijv. waansysteem, het geheel van waandenkbeelden bij een krankzinnige.
Systeemziekte, ziekte van het ruggemerg of
de hersenen, waarbij bepaalde banen aangedaan zijn. Gecombineerde S., waarbij
verschillende banen aangedaan zijn.
Systematisch, stelselmatig; vgl. Anatomie.
Systematiseren, in het stelsel brengen.
Systole (auccca4 samentrekking van een
hol orgaan, vooral van het hart; tegenstelling diastole.
SystOlia alternans (Lat., afwisselend), zie
Hemisystolie.
SystOlisch, wat tijdens de systole plaats
heeft of waargenomen wordt.
Syz#giologie (ay uyia, samenvoeging), leer
van de samenhang of van het uit verschillende elementen gevormde geheel.

worden gehouden; zie Si bben s, S ke rljevo, Radesyge. Syphyloides poste rosives (Jacq u et), op syphilis gelijkende, niet syphilitische aandoeningen,
welke zich ontwikkelen uit erosies (zie aid.).
Syphiloloog, syphileilogie, kenner en kennis
van de syphilis.
Syphikima, = gumma. S. chancrifOrme
(L eloi r), gumma, dat zich ontwikkelt op
de plaats van de vroegere sjanker, en
zeif het voorkomen van een sjanker heeft.
S. hypertrOphicu m, sterk woekerend
gumma.
Syphilomanie (vavioc, waanzin), syphilophobie.
Syphilophobie (cpOpoq, vrees), ziekelijke vrees
met syphilis besmet te zijn of te worden.
Syphilophyma (Ow, groeien), syphilitisch
gezwel.
SyphilopsychOse, krankzinnigheid, door syphilis veroorzaakt.
Syphileise, syphilitische ziekte.
Syringo-adenoma (ai3pLy, buis; vgl. Adenoma) (U n n a), = iymphangioma tuberosum multiplex.
Syringobulbie, syringomyelie van het verlengde merg (bulbus medullae).
SyringocystOma, syringiima (x6c7r1c, blaas,
cel), = syringo-adenoma.
SyringohamartOma (zie Hamartoma) annulare, huidaandoening, bestaande uit ringvormig gerangschikte cysten der zweetklierbuizen.
Syringomyelie (p.ueX6c, merg), vorming van

T
T. = temperatuur, of tensie (van het oog).
T.A. (Behrin g), mengsel van diphtherietoxine en -antitoxine voor inenting tegen
diphtherie.
T.A.B., een vaccin tegen typhus, paratyphus
A en paratyphus B.
T-canule, -windsel-, -stuk, T-vormige canule,
windsel, stuk van een buis.
T-uitloper, T-vormige uitloper van zenuwcellen.
TabacOsis pulmcinis, aanwezigheid van ingeademde tabakstof in de longen bij arbeiders
in tabaksfabrieken (vgl. Pneumoconiosis).
Tabinus lineola, T. trOpicus, horzeisoorten,
die waarschijnlijk de verwekker der Surra
overbrengen.
Tabardillo (Sp.), hevige endemische koorts,
in Mexico verward met typhus en viektyphus. Zie Murine viektyphus.
Tabatiere (Fr., snuifdoos) anatomique, de
hoite, welke bij afvoering van de duim

ontstaat tussen de pezen van de strekspieren en de afvoerende spier van de
duim.
Tabella (Lat., tafeltje), tablet.
Tabernicula (Lat., tentje), pastille, die door
een trechter geperst is en daardoor de
vorm van een siakkenhuisje heeft.
Tabes (Lat., uittering), vroeger iedere uitterende ziekte; thans, zonder bijvoeging
gebezigd, ruggemergtering. T. cerebra1 i s, ruggemergtering, waarvan de eerste
verschijnselen zich in het gebied der hersenzenuwen vertonen. T. combine, T.
dorsuaiis, waarbij niet alleen de achterstrengen, maar ook de zijstrengen zijn aangedaan.
T. coxari a, atrophie van een been ten gevoige van coxitis; T. diabetica (vgl. Diabetes), verschijnselen van tabes dorsalis bij
suikerziekte. T. dors (u)ilis (d orsu m,
rug), ruggemergtering; syn. grijze ontaarding der achterstrengen, leucomyelitis

Tabidus

— 527 —

chronica, ataxie locomotrice progressive.
T. e rg of i ca, verschijnselen van tabes dorsails bij ergotisme. T. van Fried reic h,
erfelijke ataxie, zie Aanhangsel. T. inferior,
T. van de lagere gedeelten van het ruggemerg. T. lactea (lac, gen. I actis melk),
verzwakking en vermagering door overmatige afscheiding van melk. T. maranti ca
(vdocpocEvo), uitputten), ruggemergtering met
sterke vermagering. T. mesaraica s.
m es enterica (thaoc, midden; &pa&
bulk = ilecrev-cipLov; zie Mesenterium),
„kliertering", vermagering van kleine kinderen met zwelling en verkazing der buikklieren. T. pulmonali s, Iongtering. T.
sat urnina (vgl. Saturnismus), verval van
krachten bij loodvergiftiging. T. sc r of uI Os a, = T. mesaraica; vgl. Scrofuiosis. T.
s pas modique (Fr.), = spastische spinale
verlamming (zie ald., C h ar cot). T. s pasmOdica (ance6ild.)871S, krampachtig), scierose van de zijstrengen; zie Little, Aanhangsel. T. spinilis (s p i n a, ruggegraat),
= T. dorsalis. T. superior, T. van de
hogere gedeelten van het ruggemerg.
Tibidus (Lat.), uitterend, van een zieke.
Tabiker, Duitse uitdrukking voor iemand,
die aan tabes lijdt; onjuist gevormd is het
woord „Tabetiker"; in het Nederl. worde
dus liever tabicus dan tabeticus gebruikt,
maar nog liever ta b es I ij d e r! Eveneens
liever het bijv. nw. tabisc h, dan tabetisch. Het bijv. nw. van tabes is in het
Lat. tibidus.
Tablette (Fr.), tabloid (Eng.), tablet.
T.A.B.O., afkorting van Technischer Ausschuss fills Brillenoptik.
Taboparalyse, dementia paralytica, samengaande met tabes dorsalis.
Tabophobie (cp6pog, vrees), de ziekelijke vrees
van aan tabes te lijden bij sommige lijders
aan neurasthenie.
Tabula, 1. (in de artsenijbereidkunde) = tabella; 2. in de ontleedkunde; plaat, tafel.
T. exte r n a, de buitenste, T. v it re a
(Lat., van glas), de binnenste van de twee
vaste beenlagen van de schedel, waartussen
de diploe (zie aid.) ligt.
Tache(s) (Fr. vlek(ken) a r d o i s e es (Fr., leikleurig), = T. bleuitres. T. arse n i ca I es,
ophoping van pigment in vroeger zieke
gedeelten der huid na behandeling met
arsenik. T. blanches, witte vlekken op
de lever bij sommige ziekten. T. b l e uit res (Fr., blauwachtig), = maculae coeruleae (zie aid.). T. ce rebral es (Tro u ss e a u), „hersenvlekken" ; het verschijnsel
bij hersenvliesontsteking, of andere ernstige zenuwziekten, dat reeds bij zacht
strijken over de huid een tang blijvende
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rode streep ontstaat; syn. T. meninge aI es. T. de feu (vuurvlek), = angioma
simplex. T. laiteus es, 1. melkwitte vlekjes
op het buikvlies van pasgeboren konijnen;
2. lymphklierknobbeltjes. T. motrices
(m oteu r, bewegend) (Ranvier), de uiteinden der bewegingszenuwen in de gladde
spieren en de hartspier. T. noire, zwarte
vlek; het primair affect bij fievre boutonneuse (zie ald.). T. ombre es (Fr. donkey),
= T. bleuitres. T. vierge (Fr. maagdelijke
vlek), zie Plage. T. vineuse (wijnvlek), =
angioma simplex.
Tachistoscoop (rdczterroc, zeer snel; axonico,
kijken), snel ronddraaiende schijf met een
spleet, welke zich langs een reeks opvolgende
beelden beweegt, zodat men een doorlopende voorstelling daarvan verkrijgt, gelijk
in de bioscoop (V olkman n).
Tachograaf, toestel om het tachogram op te
nemen.
Tachogram (rOcxoc, snelheid; ypc'clIti.cc, schrift),
kromme van de snelheid, bijv. van de beweging van het bloed; syn. dromogram;
vgl. Haemographometer.
Tachometer, snelheidsmeter.
Tachotroop (Tporck, (in samenstellingen),
wijziging), de snelheid wijzigend, nI. van
de voortgeleiding van een prikkelingstoestand in spieren of zenuwen; vgl. Chronaxie
(De Levie, 1923); en wel negatief
en positief T., resp. vertragend en versnellend.
Tachycardia (xocpaia, hart), sterke versnelling van de beweging van het hart; juister
is pycnocardie (zie ald.). T. at r i o-ventr iculiri s, tachycardie afhankelijk van een
aandoening van de boezems en de kamers
van het hart. T. a u r i c u l a r i s, snelle
beweging van de auricula cordis = boezemsidderen. T. essentialis, tachycardie als
gevolg van neurose. T. ex ophthilmic a,
tachycardie met exophthalmos (morbus
Basedowi). T. p a r ox ysmilis (vgl. Paroxysma), aanvallen van tachycardie. T. ref lex a, tachycardie, die reflectorisch is opgewekt van andere plaatsen van het lichaam
uit. T. strum Os a, tachycardie met krop
(morbus Basedowi). T. ventriculari s,
tachycardie afhankelijk van een aandoening
der kamers van het hart.
Tachometer, = tachometer.
Tachyphagie (cpayei:v, eten), haastig eten.
Tachyphrasie (cppdcat,c, het spreken), haastig
spreken.
Tachyphylaxie (q)OX4c.g, bewaking, bescherming), snel tot stand komende immuniteit.
TachypruSea (rocximrvoLoc, gevormd als Dyspnoea), versnelde ademhaling.
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Tachyrhythmie (Pkv.6c, de maat van opeenvolgende tonen), = tachycardie.
TachysystOlie, zeer snelle systole, extrasystole (zie aid.).
Tachyurie (otipico, wateren), snelle afscheiding van gedronken vioeistof door de
nieren.
Tactiel (zie Tact u s), tot de tastzin behorend. Tactiele agnosie (OcymaLcc, onkunde), onvermogen om door de tastzin
voorwerpen te herkennen; tastblindheid.
Tactus eruditus, Tictus expertus (Lat.,
onderwezen, ervaren aanraking), voorzichtige handige wijze van betasten en aanraken van de ervaren arts.
Tiedium vitae (Lat.), of keen van het leven.
Taenia (rouvEcc, band); 1. (in de ontleedkunde) streep of band. Tie n i ae acUsticae (s. meduilares), = striae medullares fossae rhomboideae. T. ce re b r i,
getande zoom aan de grens der hersenzelfstandigheid, grenzende aan het epithelium
der tela chorioidea (zie aid.); hiertoe behoren de T. fimbriae, T. fornicis en T.
thalami. T. ch or i oid ea, de getande binnenrand van de lamina affixa van de thalamus (zie aid.). T. co I i, drie strepen
op de opperviakte van de karteidarm,
overeenkomende met in de lengte lopende
spieren; twee bevinden zich op de piaats
van aanhechting resp. van het mesocolon
en het omentum (T. mesocolica en T. omentails), de derde is vrij (T. libera). T. fimbriae (vgl. Fimbria), dunne mergstreep
aan de hippocampus, zichtbaar na verwijdering van de plexus chorioideus. T. fornicis, dunne mergstreep aan de fornix,
verlengde van de T. fimbriae. T. I i be ra,
T. mesocOlica, T. omentilis, vgl.
T. coll. T. pylori, = ligamentum pylori
(zie aid.). T. term i nal is, = T. fimbriae.
T. thalami, de mediate grensiijn der
stria medullaris van de thalamus opticus.
T. Valsalvae, = T. coll. T. ventriculi
IV, langwerpige verhevenheid aan weerszijden van het achterste gedeeite der vierde
hersenkamer; 2. (in de dierkunde), iintworm.
T. a c a n t hot r i as (axca*oc, stekel; Tpacc,
drietal), iintworm, waarvan de blaasworm, in
het spierviees en de hersenen van de
mens voorkomende, drie kransen van haken
aan de kop heeft. T. aegyptiaca, = T.
nana. T. arm it a (Lat., gewapend, nl. met
een krans van haken), = T. solium. T.
can in a (Lat., can in u s, tot de hond behorende), cucu m e r Ina (Lat., komkommerpitvormig; nl. de leden), e I I ipti ca,
honden- of kattenlintworm, bij kinderen
voorkomend; tegenwoordige naam dipylidium caninum. T. echinococcus, zie

Talipominus

Echinococcus. T. ex 'Ansa (Lat., uitgestrekt), reuzelintworm, bij schapen en geiten, tot 60m lang. T. flavopunctita
(fla y u s, geel; punctitus, gestipt) bij
muizen en ratten. T. i mag inata (Lat.,
ingebeeld), iintworm, die alleen in de verbeelding van de patient bestaat. T. inérmis
(Lat., ongewapend), = T. saginata. T.
leptocephala (AenTOc dun; xecoo04,
kop), = T. flavopunctita, T. marginata (margo, gen. marginis, gerand),
getande hondeniintworm. T. med i ocannell at a (Lat., in het midden gegleufd),
= T. saginata. T. nana (n an us, dwerg),
dwerglintworm, 1 1 / 2-211 2 cm tang, in de
dunne darm van de mens, voorai in warme
streken, maar niet veeivuidig. Enkele malen
ook in Indic gevonden. T. sag inata (Lat.,
gemest), ongewapende iintworm, zonder
hakenkrans; afkomstig van het rund, dikker
dan T. solium. T. se r rata (Lat., gezaagd),
bij de hond. T. sOli u m (s oliu m, troon,
zetel; of van craoq, schijf, wegens de platte
vorm der leden, voigens A. Rose; of van
het Arabische sos I (Nebr. s ch alsch eI e t h), keten, voigens L. K re h lsse n),
gewapende iintworm, met dubbele hakenkrans. T. v a res in a (it., een witte druivensoort), = T. flavopunctata.
Taeniasis, lintwormziekte.
Taenicida (c a e d o, doden), Taeniftiga (f ug o, verdrijven), nl. rem ed i a, lintwormmiddelen.
Taeniophobie (cp6Poc, vrees), ziekelijke vrees
aan iintworm te lijden; vgl. Taenia imaginata.
Tagma (Timm, het gerangschikte), door
Engeise schrijvers gebezigde uitdrukking
voor een g roep moleculen ; N a e g e I i heeft
zuike groepen ook micellen, „syntagmen"
genoemd.
Taille (Fr.), 1. snede, voorai gebezigd voor
steensnede; 2. gestaite, leest. T. de g ufipe
(P. Marie), wespentaille; verdunning van
het onderste deel van de romp, een verschijnsel van dystrophia muscuiorum progressiva, veroorzaakt door atrophic der
buikspieren.
Takadiastise, zetmeel ontiedend ferment uit
de schimmel aspergillus oryzae, door de
japanners gebruikt om rijstwijn te bereiden.
Talalgie (t a I u s, sprong been ; nyoc, pijn),
neuraigie in de hiel; juister zou zijn astragaiaigie (dca-rp&yocXoc = talus).
Talipes, = pes caicaneus en pes varus.
Taliporninus, klomphand; aangeboren ontwrichting van het handgewricht; onderscheiden in T. extensa (gestrekte) en
flexa (gebogen), en deze weder in T.
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v a r a s. pron it a (zie Pronatie) en T.
valg a s. su pin at a (zie Supinatie).
Talo- (in verbindingen), van de talus; ta loc r u raa I gewricht, het gewricht tussen
de talus en het onderbeen.
Talonide, het achterste gedeeite van de
kiezen van de onderkaak.
Talpa (Lat., mol), atheroma (zie aid.) op het
behaarde hoofd.
Talus, sprong been.
Tambour (Fr., trommel), registreertoestel,
bestaande uit een metalen schoteltje, bedekt
met een gespannen vlies, dat schommelingen van de luchtdruk in het schoteltje
— afkomstig van bewegingen, die door
middel van een buffs aan de lucht binnen
het schoteltje worden medegedeeld —
door middel van een hefboom op een
draaiende cylinder overbrengt (M a r e y).
Tampon (Fr.), prop, „wick", van gaas, linnen,
watten, om een holte of wond te vullen.
T.-drainage (zie ald.), door middel van
een gaastampon (M iku l i cz). T.-can u le,
luchtpijpcanule, waarmede men de luchtpijp naar boven kan afsluiten, doordat een
op te blazen caoutchoucballon of een spons
eraan bevestigd is.
Tamponade (Fr.), het inbrengen van een
tampon. Tamponade van het hart,
stilstand van het hart, doordat bij een
verwonding het hartezakje vol loopt met
bloed (E. Rose).
Tandradphenomeen, bij parkinsonisme ;(paralysis agitans) en andere zenuwziekten: bij
het buigen van de arm ondervindt men een
weerstand, alsof de gewrichtsvlakte een
tandrad is.
Tangentiale vezellaag, laag van dwars
lopende vezels in de schors der grote
hersenen.
Tank, zie Septic tank.
Taon, kinderberiberi op de Philippijnen.
Tap (Eng.), punctie verrichten.
Tapetum (Lat. van Toirry)q, tapijt); 1. T.
I u c i d u m, laag van het adervlies, welke
bij vele dieren het lichten van de ogen
veroorzaakt, doordat zij of uit licht weerkaatsende bindweefselvezels bestaat (T.
fi b rOsu m), of uit cellen, die kristallen
bevatten (T. cell u I Os u m); 2. bekleding
van de buitenwand van de achter- en benedenhoren der 2e en 3e hersenkamer. T.
n i g r u m (Lat., zwart) stratum pigmenti
bulbi oculi. T. (5cu I = stratum pigmenti
retinae.
Taphephobie (ccapil, begrafenis; cpOpoq, vrees),
ziekelijke vrees dat men 1w/end zal worden
beg raven.
Tapinocephalie (ranav6c, plat), platkoppigheid.
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Tapirlip, de naar voren en beneden hangende onderlip bij lijders aan dystrophia
musculorum progressiva (zie aid.).
Tapotement (Fr., geklop), een vorm van
massage.
Tara, een Siberische krampziekte.
Tar(a)bagania tchuma of tarbagan, een
Siberisch knaagdier (Arctomys sibirica),
waarvan de pets zeer gezocht is, en die
de overbrenger is van de pest onder de
pelsjagers.
Tarantismus (van tarantella, Tarantula Apuliae Rossi, een vergiftige spin, waarvan
de beet echter niet de danswaanzin veroorzaakt, die de volksmond eraan toeschrijft), = chorea magna (zie aid.), epidemische danswaanzin, danswoede.
Tarixis (TOcpc4cc, verwarring, onrust), oude
benaming voor prikkeling van het bindvlies van het oog.
Tardief (t a rdivu s, vertraagd), zich laat
vertonend; voornl. van verschijnselen van
erfelijke syphilis.
Targetcells, (Eng., schietschijfvormige cellen),
veranderde rode bloedlichaampjes.
Tarreren (It., t a r a, het gewicht van de verpakking ener koopwaar), een methode
van zuiver wegen, hierin bestaande, dat
men het voorwerp op de schaal zet, op de
andere schaal hagelkorrels of andere voor-

werpen plaatst, totdat het evenwicht bereikt is, dan het voorwerp verwijdert en
door gewichten vervangt, totdat er opnieuw evenwicht is.
Tarsalgie (rocpak, vlechtwerk; het steunwerk van de voet, nI. de voetwortelbeenderen; cayoq, pijn), pijn in de voet bij
ontstoken platvoet.
Tarsilis, tirseus, tarsicus, tot de voetwortel (zie ald.) behorend: bijv. giandulae tarsales.
Tarsectomle (kx-repco, uitsnijden), operatieve verwijdering van voetwortelbeenderen
of van de tarsus uit het ooglid bij trachoma.
Tarsitis, ontsteking van het kraakbeen der
oogleden.
Tarsoclasie (xXecar,c, het breken), behandeling
van klompvoet door met een instrument
(t a rso c I as t) het voetgewelf te vervormen (Delorc).
Tarsomalacie (t/cOax6c, week), verweking
van het kraakbeen der oogleden.
TarsoptOsis (TrcZaLc, het vallen), = pes valgus inflammatorius (zie aid.).
Tarsorrhaphie (Paps, naad); 1. operatieve
vernauwing van de ooglidspleet bij ectropium, door de randen der oogleden ten
dele aan elkander te hechten; 2. vasthechting van het kraakbeen van het boven.
34
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ste ooglid aan de musc. levator palpebrarum
bij verlamming van deze.
Tarsotomie (761tvo.), snijden), uitsnijding van
een stuk uit het kraakbeen der oogleden,
gevolgd door hechting, ter genezing van
entrOpium of trachoom.
Tarsus, 1. de voetwortel (T. pedi s); 2.
het kraakbeen der oogleden (T. palpebriru m superior en inferior).
Tasikinesie (Tdcatc, spanning; xLv6co, beweging), onvermogen om rustig te blijven
zitten; na encephalitis; vgl. Acathisie.
Tasimeter (rdcatic, spanning, uitgestrektheid)
instrument tot meting van spanningen en
kleine veranderingen in drukking.
Tatoeeren, het aanbrengen van tekeningen
in de huid door een onoplosbare kleurstof
in fijne prik- of snijwondjes in te wrijven;
in de geneeskunde toegepast om aan vlekken op de huid een zoveel mogelijk natuurlijk voorkomen te geven, en om vlekken
op het hoornvlies ondoorschijnend te maken.
Taubenziichterkrankheit (D.), duivenfokkersziekte, besmetting van duivenfokkers
met aspergillus-schimmels, doordat zij besmette duiven voedsel uit hun mond laten
pikken; Fr., maladie des gaveurs de
pigeons.
Tauchkropf (D.), krop, die soms, door uitwendige druk of diepe ademhaling, in
de borstkas afzakt; syn. goitre plongeant;
te onderscheiden van strums substernalis,
die voortdurend in de borstholte ligt.
Taurophobie (Todipoc, stier), ziekelijke vrees
voor runderen.
Taurumian (vantaurus,stierenhumanus,
menselijk), entstof tegen rundertuberculose,
bereid uit mensen-tuberkelbacillen (K o c h).
Tawara-rhythme, zie Rhythme.
Taxis (Tate, de juiste ligging, het in orde
brengen); 1. het herstellen van de juiste
stand of ligging; in 't bijzonder het inbrengen van ingewandsbreuken; vgl. Reductie, Repositie; 2. de eigenschap van zich
vrij bewegende organismen (bijv. bacterien) of cellen (zaadcellen) om zich naar
een zekere prikkel toe of daarvan of te
bewegen (positieve en negatieve taxis), bijv.
chemotaxis.
Taxonomie (Tact, rangschikking; witioc,
wet), rangschikking der levende wezens naar
hun ontleedkundige kenmerken; syn. biotaxie; beter Taxinomie.
Technicus (Tezvt,x6c, kunstrijk), tot de kunst
behorend; zie Terminus technicus.
TectOrius (t e cto r, dekker van muren, stukadoor), tot bedekking dienend; vgl. Membrana tectoria.
Tegmen (Lat.), bedekking. T. c rin i i, schedeldak; syn. calvaria. T. tympani s. teg-
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merit u m, dak der trommelholte. T. vent riculi qua rt i, dak der vierde hersenkamer.
Tegmentum (Lat.), bedekking. T. ca u d i ci s
s. p ed LI nculi cerebri, bedekking van
de hersensteel, muts (H au be, D.). T.
ventriculi laterilis, dak van de zijkamers der hersenen.
Tegumentum, = tegmentum; ook syn. voor
huid.
Teichopsie (reixoc, muur; 41,g, het zien),
gedeeltelijke verduistering van het gezichtsveld, waarbij de grenzen van het
donkere veld een gekanteelde vorm hebben
(scotoma scintillans).
Teigne (Fr., van het Lat. tine a), hoofdzeer.
T. ach rom at euse (Fr., van dc priv. en
zp6t.Loc), kaalhoofdigheid met ontkleuring
der huid. T. d e ca I van te (Fr. van 't Lat.
cal v u s, kaal), = alopecia. T. faveus e,
— favus. T. ton d ante (Fr., scherend),
herpes tonsurans.
Teiltrager (D., gedeeltelijke overdragers),
leden van een familie met een erfelijke
bloedcellen-anomalie, die de verschijnselen
daarvan niet volledig vertonen (U ndritz).
Vgl. Volltrager.
Tela (Lat., weefsel). T. ad i p 6 s a (Lat.), vetweefsel. T. cavernOsa, = corpus cavernosum. T. ce I I u lOsa, celweefsel. Te I ae
c h o r i o id eae, adervliezen; voortzettingen van het zachte hersenvlies in de fissura cerebri transversa, de fissura cerebelli
transversa en de derde en vierde hersenkamer. T. conjunctiva, bindweefsel. T.
filipendula Bergmann, plooi van het
ependym (zie ald.) aan de bovenkant van
het voorste velum medullare cerebelli (zie
aid.) en op de brachia conjunctiva. T. s u bcutin ea, = T. cellulosa. T. submucosa,
de Iaag bindweefsel onder de slijmviiezen;
syn. submucosa.
Telangiectasie, teleangiectasie (77p■e, ver;
dcyydov, vat, — dus verafgelegen vat,
haarvat —; gx-raacc, uitzetting), = angioma (zie aid.); syn. naevus vascularis.
Teleangiectodes, gepaard gaande met vaatverwijding (moest zijn teleangiectatodes).
Teleelectrocardiogram, electrocardiogram,
dat op verre afstand (ril 'Ae, ver weg) words
overgebracht.
Telefonistenverlamming, verlamming van
de linker N. ulnaris.
Telegonie, nawerking ener vroegere bevruchting op een latere, van een andere
vader; -7)1A6yovoc, = in de vreemde geboren; syn. impregnatie, zie aid.
Telegraafpols, onregelmatige pots, waarbij
kleine met grotere verheffingen afwisseien,
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op de wijze van de tekens van het Morsetoestel.
Telencephalon (TeAoc, einde; iyx6cpcaoq
hersenen), eindhersenen; het voorste gedeelte van het prosencephalon, waaruit de
hersenhemisphaeren ontstaan.
Telenetiron (Waldeye r), het periphere
neuron (zie aid.), een cel der voorste ruggemerghorens of van een motorische hersenzenuw met al hare uitsteekseis; syn. spino-muscuiair of peripheer motorisch neuron.
Teleologie (TeXoc, doel), leer van het doel, de
doelmatigheid van wat bestaat en geschiedt.
Teleopsie (&)Lc, het zien), vooruit zien.
Telepathie (1-71Xs, ver; ncicO.oc, aandoening,
ontvankelijkheid voor iets), het vermogen
van sommige personen om dingen waar
te nemen, die in ruimte of tijd van hen
verwijderd zijn; vgl. Sympathie.
TelerOntgenographie (TAE, ver), het opnemen van een Röntgen-beeld met grote afstand tussen buis en plaat; het opgenomen
beeid heet TelerOntgenog ram.
Telerkintgentherapie, werking van de ROntgenstralen niet alieen op het bestraaide
gebied maar weliicht ook op grotere afstand
op de endocrine klieren.
Telescopage, het inzakken van de borstkas in
het bekken (zoals een telescoop in elkaar
kan worden geschoven) bij spondyiolisthesis
(zie aid.).
Telestetophoon (a-rij,D.oc, borst, cponill, geluid), toestel om de auscultatiegeiuiden voor
een aantal toehoorders „uit te zenden".
Telodendrion (-76Aoc, einde; 86vapov, boom),
eindboompje, de vertakte uitlopers (dendriten) van zenuwcellen.
Telokinese, laatste deling, waarna de caryokinese is voitooid.
Telolemma (Ail/pa, schede, omhulsel), het
gedeelte van het sarcolemma, dat de eindplaat der spiervezeis bedekt.
Telophise, eindphase; het tijdperk van de
vorming der dochtercel bij de kerndeiing.
Temetulisme (Lat. temetulu m, slaapdrankje), vergiftiging met lolium temulentum.
Temperament (tempero, mengen), de gemoedstoestand, die samengaat met een
bepaalde lichaamsconstitutie. Onderscheiden
in melanchoiisch (atrabiiiair), phlegmatisch
(lymphatisch), sanguinisch en choierisch
temperament (zie aid.).
Temperantia (tempero, matigen; nl. remedia), kalmerende geneesmiddelen; syn. sedativa, paregorica.
Temperatuur (t e m p e r o, matigen), warmtegraad.
Temperatuurpunten, bepaalde punten der
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huid, die gevoelig zijn voor warmte en
koude.
Temperatuurzin, het vermogen om verschillende graden van warmte te onderscheiden.
Tempolabiel (tempus, tijd; labilis, wankeibaar) (van scheikundige verbindingen), na
verioop van tijd veranderend van samenstelling ; vgi. Tempostabiel.
Tempora, (Lat.), de siapen.
Temporaal, temporilis (t e m p u s, meerv.
te m por a, slaap), betrekking hebbende
op de siapen, naar de zijde der siapen liggende; bijv. temporaie bieekheid van de
papilla nervi optici, muscuius ternporaiis.
Temporair (tempus, gen. temporis, tijd),
tijdeiijk. Tem poraire resectie (zie
Resectio) is een resectie waarbij, door gedeeltelijke losmaking van sommige deien, die
echter in samenhang met het lichaam
worden geiaten, ruimte wordt verschaft
voor een operatie, waarna die deien weder
op hun piaats worden gebracht.
Temporo-, in samenstellingen (temporo-auriculair, -cerebellair, -faciaal, -mandibulair,
-maxillair, -zygomatisch, enz. enz.), betrekking hebbende op de siapen en het
andere deei der samenstelling.
Tempostabiel (vgi. Tempolabiel; stabilis
standvastig) (van scheikundige verbindingen), na verloop van tijd niet veranderend
van samenstelling.
Tenaciteit, zie Tenax.
Teniculum (Lat., van teneo, vasthouden),
oogiidhouder, brede wondhaak. T. te ndinu m, zie Vinculum tendinum.
Teniigia (thc)v, gen. TEVOVTOC, pees; nyog,
pijn ; dus beter Tenon tilg i a), peespijn ;
vgi. Tendovaginitis. T. c ré p i t an s (c r 6p i t o, knarsen), zie Tendovaginitis.
Tenax (Lat.), hardnekkig; afgeieide eigenschap: tenaciteit.
Tendenzmenorrhagie (D., Tendenz, bedoeling), overvioedige menstruatie onder psychische invioed in een dysharmonisch huwelijk.
Tender skin (Eng.), gevoeiige huid.
Tendinous (tendo, gen. tendinis, pees),
peesachtig; zie Centrum tendineum.
Tendinitis, peesontsteking (van tend o, gen.
tendinis).
Tendincisus, rijk aan pezen.
Tendo, pees. T. Achillis s. calcineus,
achiiiespees. T. cent rills s. cord ifOrm i s, = centrum tendineum van het middenrif. T. co ronariu s, = annulus fibrosus
cordis; de ringen van stevig bindweefsel aan
de basis der kamers van het hart. T é n d i n e s
intermedii (intermedius, tusseniiggend), peesachtige gedeelten midden in het
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verloop van een spier. T. vilvulae E u stâch i i, de peesachtige draad der valvula
van de onderste holle ader.
Tendophonie (cpcovil, geluid), het knarsen bij
tendovaginitis crepitans; zie beneden.
Tendoplastiek (raoccrnxi), vormkunst), plastische operatic tot herstel of vorming van
een pees.
Tendosynovitis, ontsteking van de synovia
(zie aid.) der peesschede.
Tendovaginitis (vag in a, schede), ontsteking van de peesschede; syn. tenosynovitis. T. c re p i t a n s, knarsende tendovaginitis, vooral van de strekpezen van de
duim; beweging brengt hierbij een knarsend gevoel teweeg in de tastende vinger.
Volksnaam: de knar. T. se rOs a ch r6 n i ca
(h y d ró p i c a), = hygroma (zie aid.). T.
stenosans (Lat., vernauwend), T. die vernauwing teweegbrengt van het peeskanaal
van de M. extensor poilicis brevis of van de
M. abductor poilicis iongus.
Tenismus (-caveat/6c, spanning van het
lichaam), pijniijke, zich teikens herhaiende
kramp van de sphincter ani en nabijiiggende
spieren, met aandrang tot ontiasting (T.
aivi, T. ani). T. ad matulam (matula,
kamerpot), T. v es icae ( y es i ca, biaas),
pijniijke, zich teikens herhaiende drang tot
urinelozing.
Tenettes (Fr.), tangvormig instrument om
stenen uit de biaas te verwijderen.
Tennis-ellbow (Eng.), pijniijke ontsteking van
het gewricht tussen het opperarmbeen en
het capituium radii bij tennisspeiers. Ook
wel alleen epicondyiaigie, zie aid.
TenOdesis (86cnc, verbinding), het vastmaken
van een pees op een abnormaie piaats.
Tenodynie (1-6wov, pees; 686v7), pijn), pijn
in een pees.
Teneilysis (XUaLc, losmaking), het losmaken
van vergroeide pezen.
Tenomyoplastiek, piastische operatie aan een
pees en spier.
Tenomyotomie, doorsnijding van een pees en
spier.
Tenonitis, ontsteking van de capsula Tenoni.
TenOntagra (lypoc, klem), jichtige of rheumatische peesontsteking.
Tenoplastiek (raccav,x-;), vormkunst), plastische operatie aan een pees.
Tenorrhaphie (pcx0, naad), peeshechting.
Tenosynovitis (zie Synovitis), = tendovaginitis.
Tenotomle (-cipco, snijden), operatieve doorsnijding van een pees.
TenotOom, het daartoe gebezigde mes.
Tensio, spanning, druk; ook de hardheid
(tensie) van het oog.
Tensograaf, toestel om de bioeddruk o n-
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bloedig te registreren. Juister zou zijn
Tonograaf, maar dit woord wordt reeds gebezigd voor de bloedige methode.
Tensor (Lat.), spanner; vgl. Musc. tensor.
Tentamen suicidii (Lat.), poging tot zeifmoord.
TentOrium cerebelli (Lat.), tent van de kieine
hersenen; tussenschot, door de dura mater
gevormd tussen de kieine en grote hersenen.
Tentum, (Lat. tend o, gerund. tent u m,
strekken) = penis.
Tephromalacie (-rep*, asgrauw; idtaXocxEsx,
verweking), verweking van de grijze stof
van het ruggemerg.
Tephromyelitis, = poiiom yelitis.
TephrOsis ecippc.ocnc, het in de as leggen),
verassing.
Tepidarium (t epidu s, iauw), lauwwaterbad.
Tepor (Lat.), lauwheid.
Teratocardie (thpac, meerv. lipocroc, wonder,
monster, misgeboorte; xocp8icc, hart), =
ectocardie.
Teratogenesis (y6veaLc, wording). Evenals:
Teratogenie (afgeieid van een theoretisch
bijv. nw. -repocroyev*), de wijze van ontstaan der aangeboren misvormingen.
Teratoide gezwellen (etaoc, gedaante), gezwellen, waarin vormseis, afkomstig van de
3 kiembiaden, ongeregeid dooreen liggen;
syn. teratoma, tridermoma.
Teratologie, de leer der aangeboren misvormingen.
TeratOma, wondergezwel; zie Teratoide gezweilen.
Teratophobie (cp6f3oq, vrees), ziekeiijke vrees
ener zwangere vrouw, een misgeboorte te
zuiien baren.
Teratothospermfe, spermatozoan van afwijkende vorm.
Terebrans (Lat.), borend; van pijnen.
Tares (Lat.), rond; zie Ligamentum, Muscuius.
Terminaal, terminalis (terminus, grens),
zich bevindend aan het einde van een
voorwerp; gebeurend aan het einde van
een tijdperk, bijv. het !even; vgl. Nervus,
Stria, Sinus, Filum terminate. Terminal e
l i c h a a m p j e s, eindiichaampjes der gevoeiszenuwen; lichaampjes van Vat e rPacci ni, Golgi-Mazzoni, Ruffini. Term inale py lethrombose, zie Pyiethrombose.
Terminad (in de anthropoiogie), in de richting
van het einde.
Terminologie (terminus, grens, omgrenzing, bepaiing, term), wetenschap van de
woorden, die in een vaktaal worden gebezigd, of ook die vaktaal zeif.
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Terminus technicus (zie Technicus), kunstterm.
Termoon, een hormoon van zowel mannelijke
als vrouwelijke gameten.
Terpenismus, vergiftiging door terpenen.
Terreinkuur (0 e rte I), behandeling van hartkwalen en zwaarlijvigheid door stelselmatige oefening in het lopen op een hellend
terrein.
Tertiaire verschijnselen (t ertiu s, de derde), tot het derde tijdperk (van syphilis)
behorende verschijnselen.
Tertiina (sc. fe b r i s), derdedaagse koorts;
malaria, waarvan de aanvallen om de andere
dag plaats hebben. T. be n ig n a en m al ig n a
goedaardige (voorjaars-) en kwaadaardige
(tropen-) tertiana. T. dupli cat a (d u p I icat us verdubbeld), T. met twee aanvallen
om de andere dag. T.-pa ras i et, = plasmodium vivax, perniciosaparasiet.
Tertiarismus (Fr., tertiarisme), het geheel der tertiaire verschijnselen. Te rt i ar i s m e d'e m b lee (vgl. Syphilis d'emblee),
tertiaire verschijnselen, die zich onverwachts,
zonder voorafgaande secundaire verschijnselen vertonen bij vrouwen, die zwanger
zijn geweest van een van vaderszijde syphilitische vrucht.
Teslaisatie, = Arsonvalisatie (zie aid.).
Test (Eng., proeve) (in de opvoedkunde),
toets; zekere oefeningen, waarmede de
ontwikkeling der geestvermogens wordt
onderzocht. Test therapeutique (Fr.),
(G u t man n), diagnostiek op grond van de
uitwerking ener behandeling. T e st-v e rg if, vergif van zekere sterkte, als proefvoorwerp gebezigd bij immunisatieproeven.
H u i d-T., onderzoek naar allergische reactie
door enting van de huid met een allergeen
(zie aid.).
Testibrichium (brachium, arm), = peduncuius cerebelli ad corpora quadrigemina;
a.h.w. het handvatsel der testes cerebri.
Testiculus, (verkleinw. van testis (Lat.),
meerv. testes, zaadbal). Testiculi a reb ri, corpora quadrigemina post. T. m uI i e b r i s (Lat., vrouwelijk), eierstok.
Testis, = testiculus. T. biopsi e, proefexcisie uit de testis.
Testitis, = orchitis.
Testobject (Eng.), toetsvoorwerp, praeparaat
van zeer fijne tekening ter beproeving
van de scherpte van een microscoop.
Testoter6n, hormoon gevormd in de testes,
dat prikkelend werkt op deze en remmend
op de werking der gonadotrope hormonen
van de hypophyse.
Testtido (Lat., schildpad) (in de verbandleer),
een zwachteiverband om een gewricht in
gebogen stand, waarbij de toeren, beur-
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telings van boven en beneden komende
(T. re v e rs a, Lat., omgedraaid), in het
midden .samenkomen, of, van een toer
midden op het gewricht uitgaande, naar
weerszijden zich daarvan verwijderen. Het
geheel heeft dan iets van het rugschiid van
een schildpad.
Tetinica (nl. remedia), middelen, die tetanus
veroorzaken; syn. spastica.
Tetanie (T6Tocvoc, stijfkramp; Teiwo, spannen), pijnlijke samentrekkingen van spieren, die minuten of uren lang duren, vooral
aan de ledematen (Co rvisa n), vooral bij
kinderen en zwangere en zogende vrouwen
(contracture des nourrices, Trousseau), ook na verwijdering der bijschildklieren ; vgl. Spasmophilie; verschijnselen
van Chvostek, Erb, Trousseau (Aanhangsel); syn. tetanus intermittens, arthrogryposis, tetanille. T et aniag ist ri c a,
T., die bij maagverwijding wordt waargenomen. Teta nia lar vita (I a r v at us, vermomd), spierkrampen zonder de kenmerkende tetanie-stand der ledematen.
Tetanifcirm, tetanoide, tetanusachtig.
Tetanille (Fr.), tetanie.
TetanIne, tetanolysine, tetanospasmine,
tetanotoxine (syn. spasmotoxine), vergiftige producten van de stofwisseling der
tetanusbacillen.
TetanornOtor (Heiden h a i n), toestel om
snel opeenvolgende (mechanische) prikkels
to doen ontstaan, die een zenuw treffen en
in de bijbehorende spier tetanus verwekken.
Tetanus (thravoc, stijfkramp), 1. = spasmus
tonicus (zie aid.); 2. stijfkramp; pijnlijke,
tonische kramp, meestal in de kauwspieren
beginnend (vgl. Trismus) en zich over de
rompspieren uitbreidend. Onderscheiden in
T. t rau m at icus (vgl. Trauma), wondstijfkramp, door besmetting van wonden
met tetanusbacillen, en T. idio pit hicus
(vgl. ldiopathisch), zonder bekende aanleiding. T. cephilicus (xecpocki, hoofd),
Rose's hoofdtetanus. T. hydrophObicus,
tetanus, waarbij de krampen tot het hoofd,
de kauw- en de halsspieren beperkt biijven,
geiijk bij hydrophobie (zie ald.). T. interm ittens (Lat., tussenpozend), = tetanie.
T. n eon ate) r u m, T. bij pasgeboren kinderen. T. p a r ad Ox u s, tetanus der kaakspieren, gepaard met veriamming der aangezichtsspieren. T. tOx i cus, T. veroorzaakt door sommige, „tetaniserende" vergiften, geiijk strychnine. T. uteri, krampweeen bij de baring. T. van Ritter, tetanische samentrekkingen bij opening van een
constante stroom, die enige tijd door een
zenuw heeft gelopen; bij tetanie.
Tetanusserum, paardeserum, waarin, door
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behandeling der dieren met tetanusgif,
tegengif tegen tetanus is gevormd.
Tetanuswervels, compressiefracturen bij tetanus, zichtbaar op de Rontgenfoto.
Tete de grenouille (Fr., kikvorshoofd), hoofd
met groene tumoren en exophthalmus bij
chioroma (zie aid.).
Tetrabrichius, misgeboorte met vier armen.
Tetraedrische borstkas ('r&trocpsc, vier),
borstkas, die in vorm lets heeft van een
tetradder (vierpuntige pyramide), waarvan
de top gevormd worth door de breedte
van het borstbeen ter hoogte van de tepels;
gevoig van asthma-achtige benauwdheden
tijdens de kinderjaren (H ij mans v. d.
Bergh).
Tetrigenus (sc. micrococcus), micrococcus
der meningitis cerebrospinalis epidemica,
die in groepen van vier bijeen ligt.
TetragOnum lumbale, een vierkant in de
lendenstreek onder de aponeurose van de
M. longissimus dorsi, begrensd door vier
spieren: de M. serratus post. inf., de M.
obiiquus int., de M. sacrospinalis en de
M. obiiquus ext.
Tetralogie van Fallot (zie Aanhangsel),
stenose van de A. puimonalis, defect in het
septum cordis, dextropositie van de aorta,
die bloed ontvangt uit beide kamers, hypertrophie van de rechter kamer. Reeds in 1777
beschreven door de Leidse anatoom Sand if o rt en later door William Hunter.
Tetraplegfe (rXwl, slag), verlamming van
alle vier ledematen (vgl. di-, mono- en
triplegie).
Tetraploid, zie Polyploid.
Tetravaccin, een vaccin tegen vier ziektekiemen: van febris typhoidea, paratyphus
A. en B. en cholera.
Texaskoorts, vaak dodelijke veeziekte in de
warme streken van Amerika, verwekt door
een Leishmania-soort; syn. tristeza, lomadera, southern cattle fever, tick fever, red
water, (wegens de haemoglobinurie), rundermalaria.
Textuur (texo, weven), = structuur.
Th., afkorting voor borst-(thorax-)wervel.
Thalimencephalon (zie Thalamus ; iyx6cpoao,
sc. 1..tue)cic, hersenen), gezichtsheuvelhersenen ; het dorsale gedeelte der tussenhersenen.
Thalamus opticus (0-caoctkoq, kamer). Het
dorsaal liggende deel der tussenhersenen,
bevattende vele, meest sensibele kernen;
optisch is alleen het corp. genicul. laterale
en misschien het pulvinar. T h. cave rneisus penis, = crus penis. ThalamusI i n t, zenuwbaan van de kernen der achterstrengen naar de thalamus opticus; syn.
temniscus. T.-ste 1 e n, de van de thalamus
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uitgaande delen der corona radiata (zie
ald.); zie ook Syndrome thalamique.
Thalassophobfe (adaccacroc, zee; cpo36c, vrees),
vrees voor de zee.
Thalassotherapfe (O'c'cXocaacc, zee; &panda,
genezing), aanwending van zeebaden, zeeklimaat, zeereizen tot genezing.
Thalleio-chininereactie (9o0as6ov, olijf), het
verschijnen van een olijfgroene kleur in
de urine na gebruik van chinine, indien
men chloorwater en ammonia toevoegt.
Thinatologie (HcvaToc, de dood), de kennis
en de verklaring van de verschijnselen van
het sterven.
Thinatophoble, ziekelijke vrees voor de
dood.
Thaumatrciop (acci3t..ta, wonder; T gm), draaien), = stroboscoop.
Thebaismus, vergiftiging met thebaine.
Theca (Nx-i, doos), de schedel en het wervelkanaal (T. cerebri en T. vertebralis),
ook het hartezakje (T. co r d i s). T. foil lc u I i, het bindweefsel-omhulsel van de
follikel van De Graaf (zie Aanhangsel) en
wel T. extern a, gevormd uit ongedifferencieerd mesenchym (zie ald.) en T.
intern a, eveneens afkomstig van mesenchymcellen, maar bestemd voor de productie
van oestrogene stoffen en progesteron. T.ce Itumo r, gezwel ontstaan uit de T. interna.
Theilangriffsktirper (D.), zie Partiale antigenen.
Theileria parva, runderparasiet in Oost- en
Zuid-Afrika, die de Rhodesiakoorts veroorzaakt; syn. piroplasma parvum, babesia
parva.
Thelftis (0-0,1), tepel), ontsteking van een
borstklier.
Thelorrhagle (gevormd naar analogie van
haemorrhagie, zie aid.), bloeding uit de
tepel.
Thelotisme (Fr.), erectie van de tepel.
Thelyblist (Ftp■oc, vrouwelijk; pAccaTetvco,
uitspruiten), het actieve deel van de eikern,
het passieve deel van de zaadkern.
Thelyciryon (xcipuov, kern), kern van het ei.
ThelycaryOtisch, = parthenogenetisch.
ThelytOcisch huwelijk (TOxoq, het baren),
huwelijk, waaruit alleen vrouwelijke kinderen voortkomen; tegenst. van arrhenotocisch.
Thelykinfne (xtv6co, bewegen), vrouwelijk
geslachtshormoon ; zie Hormonen ; vgl. A ndrokinin e.
Thenid (in de anthropologie), duimwaarts.
Thenar (Divocp, vlakke hand), de bal van d
duim.
Theomanfe (9s6c, God; tido:via, waanzin),
godsdienstwaanzin.
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Theorema (9z6pilli.oc, van ,aecop6o), toezien,
overwegen), leerstelling.
Theorie (ko)ptcx), wetenschappelijke leer;
samenstelling van feiten onder algemene
wetten, waaruit nieuwe feiten kunnen
warden afgeleid.
Therapeutisch OspoureuTcx6c), betrekking
hebbende op het genezen.
Therapia magna sterilisans (E h r I i c h),
grate, steriliserende behandeling ; genezing van ziekte door ineens de ziektekiemen
in het Iichaam te doden.
Therapie Repooreioc), geneeskundige behandeling van ziekten.
Theriik (aylptcoch, tegengif tegen de beet
van wilde dieren, ,Npiacc), zeer samengesteld middel tegen vergiften, vooral tegen
de beet van vergiftige dieren in de oudheid;
„Duitse theriak" is extractum juniperi.
Thermaal water, water ener hete bron (zie
Thermae).
Thermae (Lat., verkorting van thermae
aquae), warme bronnen. Indifferent e
therme n, vgl. Acratothermae.
Thermaesthesiometer Ripm, warmte;
cciaNaLc, waarneming; 116-rpov, maat), toestel tot onderzoek van de temperatuurzin;
vgl. Aesthesiometer.
Thermalgie (cayoc, pijn), pijnlijk gevoel van
hitte.
Thermanaesthesie (Oc priv. en octaailat,G, waarneming), onvermogen om temperaturen te
onderscheiden.
Thermisch, op warmte betrekking hebbende.
Thermocaustica (xocuaTcx6c, brandend) (sc.
remedia) geneesmiddelen, die door gloeihitte op de weefsels werken, gelijk T.
cautêre (Fr. van xows-hp, brandijzer),
holle stift van platina, die gioeiend worth
gemaakt en dan gloeiend wordt gehouden
door er benzinedamp doorheen te leiden
(Paquelin).
Thermolabiel, niet bestand tegen hitte (I abili s, afglijdend); tegenst. thermostabiel.
Thermometric (116-rpov, maat), de leer van
de verhouding der temperatuur in het
gezonde, en het zieke lichaam, welke met
de Thermometer wordt bepaald.
Thermopalpitie, de schatting van de plaatselijke verschillen in temperatuur op de
huid van borst en buik door middel van
palpatie (zie aid.), ten einde de grenzen
der organen te bepalen (B e n c z u r en
Jonas).
Thermopenetritie (p enetro, doordringen),
--- diathermia; zie aid.; syn. transthermie.
ThermopheugoscOop (cps15yco, vluchten; axonho, bezien), klein toestel om het warmteverlies van de huid te bepalen.
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Thermophlel (cpaho, liefhebben), tegenst.
van psychrophiel (zie aid.).
Thermoph6or (cpop6c (in samenst.), dragend),
warmtekussen, een kussen van asbest, dat
door een electrische stroom kan warden
verhit, of van gummi, gevuld met een geconcentreerde oplossing van natrium-acetaat, dat na verhitting langzaam uitkristalliseert en de oplossingswarmte zeer langzaam afgeeft.
Thermoplegie (TrA71Th, slag), hartverlamming
door overmatige hitte.
Thermoregulitie, regulering der warmte.
Thermoregulitor, toestel om een ruimte
(bijv. broedstoof) op een bepaalde temperatuur te houden; syn.:
Thermostiat (aTcx-76q, staande, vastgesteld).
Thermostabiel (s t a b i I i s, standvastig), bestand tegen warmte; vgl. Thermolabiel,
Amboceptoren.
Thermotaxis (Tcgc,c, het in orde maken,
richten), het zich richten van lagere organismen naar een warmere (positieve thermotaxis) of koudere plaats (negatieve
thermotaxis).
Thermotherapie, warmte- of koudebehandeling.
Thermothyrine, een stof uit de schildkiier.
T.A. vertraagt de stofwisseling en vergroot
het respiratiequotient; T.B. vertraagt oak
de stofvvisseling:maar verkleint het respiratiequotient.
Thermotropismus ergr(o, wenden), = thermotaxis.
Theromorphie (up, dier; [Lopcp-il, gedaante),
gelijkenis op dieren ; bijv. doordat, als
atavisme, de ruggegraat in een staart eindigt.
Thesaurismus (9haccupoc, schat), vorming in
bepaalde organen van zekere stoffen (lipoid,
glycogeen, kerasine, phosphatiden). Vgl.
Christian, Gaucher, Niemann in het
Aanhangsel. Syn. Opstapeling.
Thesiopn6ea (van Oicyt,c, ligging; verder gevormd gelijk einvooc, niet ademhalend),
kunstmatige ademhaling (van M a r s hall
H all) in liggende houding.
Thiamine (adov, zwavel), vitamine B1 . Syn.
Aneurine.
Thigmotixis,thigmotropismus (Nyt.i.oc, aanraking; TdcZt.c, het in orde maken, richten;
Tp6no5, draai), prikkeling van zich verplaatsende dieren of cellen door voorwerpen,
waarmede ze in aanraking komen, zodat zij
daaraan blijven kleven (V erwo rn); zie
Stereotaxis. Bijv. Th. van kikvorsen, die
graag ergens onder kruipen en zich in holletjes verschuilen. Syn. haptotaxis.
Thiobacteria (Mov, zwavel), zwavelbacteden.
Thiopege (71-71y1), bron), zwavelbron).
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Thiipsencephalus (KE4n,c, kneuzing; iyx697.Xoq, hersenen), misgeboorte, waarbij de
hersenen als een sponsachtige massa uit een
spleet der halswervels te voorschijn komen.
Thoracic stomach ' (Eng., borstmaag), zie
Hernia diaphragmatica.
Thoracieus (zie Thorax), tot de borstkas behorend.
ThOracobronchotomfe, operatieve opening
van de borstkas en van een longpijp.
Thoracocentesis (xivrvrcc, het steken), het
insteken van een mes of trocar in de borstkas, om gas of vloeistof uit te laten.
Thoracodynie (686v/, pijn), pijn in de borstkas.
ThoracogastrOschisis (yoccrrlp, buik; aztatc,
splijting), aangeboren spleet in de borsten buikwand.
Thoracogriaf (ypdccpco, schrijven), instrument om de omtrek van de borstkas op te
tekenen; zie Cyrtometer.
ThoracOlysis praecardiilis (AUacq, scheiding), het losmaken van het hart van de
borstwand door verwijdering van het kraakbeen van de 3e of 6e rib.
ThoracOmelus (ti.iXoc, lid, deel), dubbele
misgeboorte, waarbij de ene vrucht onvolledig is, meestal een arm of een been, en
vastzit aan de borstkas van de andere.
Thoracometrie, meting van de afmetingen
van de borstkas.
Thoracepagus (nay-, stam van Iri)yvv1/1.,
verbinden), dubbele misgeboorte, waarbij
de vruchten met de borstkas aan elkander
zijn bevestigd; syn. synthorax; vgl. Xiphopagus.
Thoracoplastiek (Tama-nix, vormkunst), resectie van stukken rib, om het mogelijk te
maken, dat de borstkas inzinkt (retrecissement thoracique), waardoor een empyema of een holte in de long kan genezen.
Syn. Operatie van Sauer b r u c h (zie Aanhangsel).
Thoracoscople, bezichtiging van de pleuraholte met de t horacoscoo p, een instrument, dat met behulp van een troicart wordt
gebracht door een intercostale ruimte in
de pleuraholte. Wordt ook gebruikt om
deze holte te bepoederen. Vgl. Poudrage.
Thoracoteratus (ripac, gen. TipocToc, wonder), iemand met een misvormde borstkas.
Thoracotomie (1-0..vco, snijden), opening van
de borstkas door een snede.
ThoracotOom, hiertoe gebezigd instrument.
Thoradelphus (0•thpcc, borstkas; dc8eAcp65,
broeder), misgeboorte met een romp en
twee onderlichamen.
Thorax (Mpg, borstpantser, romp), borstkas. T. en bateau (P. Marie en Astie),
schuitborst; inzinking van de voorste,
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bovenste delen der borstkas, met vooruitspringende schouders, bij syringomyelie. T.
en I o r g n et t e, sterke kyphosis, waardoor de korte borstkas ten dele in de buik
wordt gedrukt; bij osteitis deformans. T.
i n fa n t i l i s (Lat., kinderlijk), smalle borstkas met betrekkelijk wijde onderste opening, smalle ruimten tussen de ribben,
grote afstand tussen borstbeen en ruggegraat; dikwijls bij tuberculose. T. pi r ifórmi s, peervormige borstkas (We n c k eb a c h), smal van onderen, bij enteroptose.
T. d e polichinelle (Fr., hansworstborstkas), sterk misvormde borstkas door tuberculose der ruggewervels.
Thoraxschleudern (D., slingering van de
borstkas), het verschijnsel, bij sommige vormen van concretio pericardii, dat de borstwand wordt opgeheven bij de diastole en
niet bij de systole.
Thorothrast (van thorium en contrast?),
thorium bevattende contraststof (zie ald.)
voor de ROntgenoscopie (zie aid.) van bloedvaten, hersenen, ruggemerg en andere
organen.
Thread-worm (Eng. thread,draad;worm),
aarsmade; syn. enterobius vermicularis.
Thrombine, thrombine (4611,13oc, klont,
stolsel), = fibrinefernnent.
Thrombasthenfe (dcsacvl)c, krachteloos), vet-minderd stollingsvermogen. Th rom basthenische reactie, reactie waardoor
dit wordt aangetoond (G I a n z m a n n).
Thrombine, gevormd uit prothrombine (zie
aid.), thrombokinase en Ca-zouten; vormt
fibrine met fibrinogeen (zie aid.).
Thrombo-angiitis, thrombo-arteriitis, ontsteking van een bloedvat, resp. een slagader, veroorzaakt door of oorzaak van een
thrombus of een embolus (zie aid.). T.
obliterans (vgl. Obliteratio), een tot
afsterven van ledematen voerende, afsluitende T. Syn. ziekte van Burge r, zie Aanhangsel.
Thrombocfstis (xOcrac, blaas), de zak, die
soms een thrombus omgeeft.
Thrombocjften (xt5Toc, cel), bloedplaatjes.
Thrombocytopenfe (nivca, armoede), vermindering van het aantal bloedplaatjes.
ThrombocytOsis, vermeerdering van het
aantal bloedplaatjes.
Thrombogeen, voorstadium van thrombine;
syn. prothrombine.
Thrombokinise, een ferment, vooral in de
leucocyten aanwezig, dat het thrombogeen
activeert.
Thrombopathfe (rcolD.6c, lijden), onvoldoende
stollingsvermogen van het bloed. Syn.
ziekte van Von Willebrand.
Thrombopenfe (=via, armoede), onvoldoen-
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de stollingsvermogen van het bloed door
een tekort aan thrombocyten. Esse ntiele T. = morbus maculosus Werlfhofii,
zie ald. Een meer kwaadaardige vorm is de
aleukia haemorrhigica. Zie aid.
Thrombophilie (cpaf.a., liefde), verhoogde
neiging van het bloed tot stollen.
Thrombophlebitis (pAw, gen. cpXcP6q, ader),
ontsteking ener ader, met vorming van
stolsels.
Thrombopiastische stoffen (7Xecac56), vormen), stoffen, die werken zoals thrombokinase en leiden tot vorming van thromben.
Thrombopoesis (Trocj...c,o, maken), de vorming
van thrombocyten.
ThrombOse (464coat.c), vorming van een
thrombus, hetzij door druk van buiten op
een vat (compressie-thrombose), door
verlangzaming van de bloedstroom ten
gevoige van verwijding van een bloedvat
— aneurysma of varix — (d i I at at i et h rom bose), door verzwakking van de
bloedsomloop bij uitputtende ziekten (m arantische thrombose, vgl. Marasmus),
door verwonding, waarbij bloedvaten worden doorgescheurd of doorgesneden (t r a umatischethrombose,degewone bloedstolling bij verwondingen), en door ontsteking. T. par effort, acute stuwing in
de arm-aderen na grote inspanning.
Thrombosis migrans (m i g ro, trekken),
thrombose, die teikens in verschillende vaten
ontstaat.
Thrombosine, = fibrinogeen.
Thrombostasis (vgl. Stasis), stroomvertraging
van het bloed, voorafgaande aan de vorming
van een thrombus.
Thrombozym, de thrombokinase der bloedplaatjes.
Thrombus (4643oc), vastzittend bloedstolsel, ontstaan door vastkieving van bloedplaatjes, in een ader of siagader, ter plaatse
waar het ontstaan is, in tegenstelling met
embolus; onderscheiden in primaire of
autochthone thrombus (ou'rr6kkov,
ter plaatse geboren), ontstaan op de door
ziekte veranderde plaats van het bloedvat,
voortgezette thrombus, die zich afzet aan de primaire en marantische
thrombus. T. ligamenti lati, vaginae, vulvae, bloedstolsel in de genoemde
delen, dat Been eigenlijke thrombus is; vgl.
Haematocele, Haematoma. T. neon at Or u m (n e o n it u s, pasgeboren kind), =
kephaihaematoma (zie ald.). T. se baceus
(s e b u m, smeer), oorsmeerprop, cerumenprop.
Thrombus-mola (D., Thrombenmole), = moIa sanguinolenta (zie aid.).

Thyreo-globulinen

Throwing back (Eng., terugworp), = atavismus (zie aid.).
Thrush (Eng.), = stomatitis aphthosa.
Thrypsis (Dp64n,c), verbrijzeiing (van een
been).
Thymectomie (6xT6t..wo, uitsnijden), uitsnijding van de thymus.
ThSfmicolymphaticus (status), = lymphaticus.
Thigmicus, betrekking hebbende op de
thymus; asthma th ^rmicum, bekiemming van de ademhaling door zwelling van
de thymus; mors thrn ica, plotselinge
dood, door status lymphaticus (zie aid.),
waarbij de thymus vergroot is.
Thjfmion (&151.uov), wrat, condyioma.
Thymitis, ontsteking van de thymus.
Thymogeen, 1. van de thymus afkomstig;
2. van het gemoed (Dmi6c) uitgaande, emotioneel.
Thymoitroebelingstest, bij pH 7,8 geeft
thymol een troebeling met sera, waarin het
P-globuline-gehalte abnormaal is.
ThymOma, gezwel van de thymus.
Thymonucleinezuur, een bestanddeel der
chromosomen.
Thymopathle, 1. (rciNc, aandoening), ziekte
van de thymus; 2. (9.14t6c, ziel), zielsziekte
(t hymopiat h, iemand met een abnormaal
gevoeisleven).
ThymOprivus (-p r i v u s, beroofd van), veroorzaakt door verwijdering of vroegtijdige
schrompeling van de thymus.
Thymopsiiche, het gemoedsieven (S t ran sky); vgl. noOpsyche.
Thymus (Htioc, ,a61/cov, biaar, borstkiier),
zwezerik; een klier vOOr het benedengedeelte van de luchtpijp en achter het
borstbeen bij kinderen; wordt met de
puberteit kieiner. T. pe rsiste ns (Lat.,
voortbestaand), thymus, die op voiwassen
ieeftijd nog niet verschrompeid is.
Thymusdood, plotseling sterven van jonge
kinderen met een sterk ontwikkeide thymus.
Thireo- in samenstellingen: tot de schildklier behorend, b.v. cartiiago thyreoidea,
,D.upeoetNc, schiidvormig.
ThSfreo-antitoxine, het werkzaam beginsel
der schiidklier volgens S. Fraen ke I.
Th#reo-aplasie, (vgl. Aplasie), = athyreosis,
aangeboren gebrekkige ontwikkeiing van
de schildklier.
ThiTeo-arytaenoideus, Th#reo-epiglOtticus, tot de schildklier en het schenkkankraakbeen, resp. het strotklepje behorend;
vgl. Musculus.
Thyreogeen, van de schildklier afkomstig.
Thyreo-globulinen, eiwitstoffen, waaruit het
colloied van de schildklier bestaat.
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Thkreo-hyoideus, tot de schildklier en het
tongbeen behorend; vgl. Musculus.
Thyreoidea (t h y r e o id e u s, schildvormig,
zie boven); vgl. Arteria, Cartilago, Glandula.
Thyreoidectomie (ixTepo.), uitsnijden), operatieve verwijdering van de schildklier of
een deel ervan.
Thyreoidine, enzym der schildklier, dat de
thyreoproteide neutraliseert.
Thyreoidismus, 1. te grote invloed van
de schildklier op het organisme; syn.
hyperthyreosis; 2. vergiftiging door grote
giften van schildklierpraeparaten.
Thyreoiditis, ontsteking van de schildklier;
vgl. Strumitis.
ThyreoidOsen, = Thyreo-toxicosen.
Thyreopithisch, = Thyreo-toxisch.
Thyreopenie (=via, armoede), = hypothyreoidismus; tegenst. hyperthyreoidismus
(Kocher).
Thivreo-pharkngeus, tot de schildklier en
de keelholte behorend; vgl. Musculus.
Thyreoprivie, ziektetoestand tengevolge van
het ontbreken der schildklier.
Thyreoprivus, vgl. Cachexia strumi- of
thyreopriva.
Thyreoproteide (N of k i n, 1895), vergiftige
eiwitstof in de schildklier, die, in grote
hoeveelheid in het bloed gerakend, myxoedema teweeg brengt; vgl. Thyreoidine.
ThSfreoptOsis (rcZacc, val), lagere stand van
de schildklier.
Thyrecisis (K oche r), = thyreotoxicose.
Thyreotomie, doorsnijding van het schildkraakbeen; ook syn. voor strumectomie.
ThyreotoxicOse (-7oc.x6c, vergiftig), ziekte
door verandering van de inwendige afscheiding van de schildklier.
Thyreotoxine, = Thyreoproteide.
ThyreotOxisch, 1. veroorzaakt door -schildkliergif; 2. vergiftig werkend op deschildklier.
ThyreotrOop hormoon, (cpb-co, wenden),
een hormoon van de hypophyse, dat de
schildklier prikkelt.
Thyro- = thyreo-.
Thyroxine, een hormoon van de schildklier,
dat de stofwisseling kan versterken.
Tibia (Lat., fluit), scheenbeen. T. v a r a, naar
buiten gekromd scheenbeen. Vgl. Genu
varum.
Tibialis, tot het scheenbeen behorend; zie
Arteria, Musculus, Nervus. Tiblilisverschijnsel(V.Striimpell), verschijnsel bij
cerebrale parese, bestaande uit bulging van
de voet en opheffing van de binnenrand van
de voet bij een proef om de dij, zo deze
wordt tegengehouden, op te heffen.
Tibio-calcaneus, T.-femOralis, T.-fi b ula r is (s. peroneilis), T.-navicula-
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ris, T.-scaphoideus, T.-tarsalis: behorende tot het scheenbeen en het hielbeen, het dijbeen, het kuitbeen, het os
naviculare, het os scaphoideum (zie aid.),
de voetwortel.
Tic (Fr., trekking, schok), binnen normale
grenzen: hebbeiijkheid, bijv. een kleine
spiertrekking. T. con vu Is i f, hebbelijke
cionische spiertrekking in het gebied van
de nervus facialis; syn. spasmus facialis.
T. d'attitude (Fr., van houding), zie
T. tonique. T. de G u i n o n, = maladie des
tics; een teken van ontaarding, bestaande
uit krampachtige bewegingen in aileriei
spieren, zodat gezichten worden getrokken, piotselinge bewegingen met de ledematen worden gemaakt; krampachtig uitstoten van vieze woorden (coprolalie) of
van teikens hetzelfde woord (echolalie);
dwang om te tellen of andere dwangverschijnselen. De „latah";der Maleiers'heeft
iets van de maladie des tics, die ook ziekte
van Gilles de la Tourette wordt genoemd. T. d e J off r oy, = chorea electrica. T. douloureux (Fr., pijnlijk), =
neuraigie van de N. trigeminus; aangezichtspijn; ziekte van Fot h e rg i I I. T.
i m p u Is if (Fr., door aandrang); halfwillekeurige, schijnbaar doelmatige ticbewegingen (schouders ophalen, dichtknijpen van
het oog, enz.) bij psychopathische aanieg;
ook psychische tic: het half-willekeurig verrichten van een bepaalde handeling, bijv.
de stoepjes langs de huizen op en of lopen.
T. o bsed ant, tic, die door de lange duur
der hebbeiijkheid tot een obsessie (zie aid.)
wordt. T. rotatoi re (Fr., draaiend),
cionische kramp in de musc. obiiquus capitis
inf., waardoor het hoofd een beweging van
ontkenning maakt (Er b); syn. torticollis
spasticus. T. tonique (M e i g e): tic, waarbij
de spierbewegingen een bepaalde houding
van het lichaamsdeel teweegbrengen, in
weike houding het dan blijft staan; syn.
tic d'attitude.
Tic-ziekte, zie Tic de Guinon.
Tick fever (Eng., tekenkoorts), ziekte, door
teken veroorzaakt; in 't bijzonder spotted
fever of the Rocky Mountains (zie ald.).
Tick bite fever, (Eng. tekebeetkoorts), een
op viektyphus geiijkende tekenkoorts in
Zuid-Afrika (P ij p e r), een rickettsiose.
Ticunagif (naar de Ticuna-Indianen aan de
Amazone), = curare.
t.i.d. (Lat., ter in die): driemaal daags.
Tidal drainage (Eng., getij-drainage), drainage van de blaas met een katheter, die
rhythmisch de blaas laat vollopen en daarna
ontied igen.
Tiede (a) (Fr., terwiji het lauw is), Op e r e-

Tierpassage

— 539 —

ren a tied e, tussen het acute en rustige
stadium in, b.v. tonsillectomie. Vgl. a chaud
en a froid.
Tierpassage (D., doorgang door een dier);
vgl. Passage.
Tigroied (Ti.ypr.c, gen. Ticypcaoc, tijger), aanduiding voor chromophile (zie aid.) lichaampjes. Tigroiede lichaampjes, zie
lichaampjes van Niss i.
TigrOlysis (X6cn,c, oplossing), ontleding der
tigroiede lichaampjes in een cel.
Tijgerhart, zie Vetphanerose.
Timbre (Fr., klank) metallique, hoge amphorische (zie aid.) klank met metaalgeluid;
vgl. Tintement metallique.
Timotheebacil, een op de tuberkelbacil gelijkende bacii, die op het timotheegras
(Phleum pratense) voorkomt.
Tinca (Lat., zeeit), vgl. Os tincae.
Tinctie (t i n g o, kleuren), kleuring. Ti n ct i et h e ra p i e, behandeling van kwaadaardige
gezwellen door inspuiting van anilinekleurstoffen in het gezwel.
Tinctdra, dun extract van geneeskruiden,
meestal met alcohol bereid; dus genaamd,
omdat de kieurstof van het kruid veeiai
mede in oplossing gaat.
Tinea (Lat., mot of rups), hoofdzeer. T.
decalvans (c al vu s, kaal), = alopecia
areata. T. favOsa s. lupinOsa s. vera,
= favus. T. furfura.cea (furfur, zemelen), = seborrhoea sicca. T. granulata,=
achor granulatus. T. imbri cat a (i mb r e x, gen. imbrici s, holle dakpan), een
ziekte, die op de Zuidzee-eilanden heerst,
waarbij door gedeeltelijke afschiifering van
de opperhuid dakpansgewijs liggende schubben ontstaan. T. I act e a, = c r u st a I act e a. T. lupinOsa, = favus. T. nodOsa
= piedra. T. polOnic a, = plica polonica.
T. tonstlrans, T. tOndens, T. trichophytin a, = herpes tonsurans. T. v e r a,
= favus. T. versicolo r, pityriasis versicolor.
Tinnitus curium (Lat., het klinken der oren),
oorsuizen, gewaarwording aisof er iets
klinkt in de oren; gevoig van een prikkelingstoestand van de gehoorzenuw; syn.
sonitus, susurrus aurium.
Tintement metallique (Fr., metaalklinken),
auscultatorisch verschijnsel bij holten in
de long; vgl. Timbre metallique.
Tintenlascherfuss (D., vloeirolvoet), waarbij
de zool bol naar beneden staat door verplaatsing van het os cuboideum naar omlaag.
Tip-foot (Eng., top-voet), paardevoet; syn.
pes equinus.
Tiqueur (Fr.), lijder aan tic.
Tirage (Fr., trekking), intrekking van de
borstwand bij de inademing, indien deze
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bemoeilijkt wordt door vernauwing der
bovenste luchtwegen.
Tire-balle (Fr.), kogeltang.
Tire-fond (Fr., bodem-trekker), instrument
om vreemde lichamen uit wonden te trekken.
Tire-lait (Fr., melk-trekker), tepeihoedje.
Tire-tete (Fr., hoofd-trekker), verloskundige
tang.
Titer (Fr., titre, gehalte), het gehalte van
een oplossing aan een scheikundig werkzame stof.
Titillitio (Lat.,) kitteling, lichte graad van
jeuk; ook hoestprikkei.
Titreren, titratie, bepaling van het gehalte
ener stof aan werkzame bestanddeien. In
getritreerde digitalisbladen en -bereidingen
is dit gehalte bepaaid door onderzoek op
het kikvorshart.
Titubâtie (Fr., titubatio n, het wankelen),
de dronkenmansgang bij ziekten der kieine
hersenen.
T.O., T.O.A.: zie Tuberculine.
Toad skin (Eng., toad, pad), phrynodermie,
keratosis pilaris.
Tocodynamometer(r6xoc, bevalling ;86valltq,
kracht; 1./.6Tpov, maat), toestel van S c h at z
om de uitdrijvende kracht der baarmoeder
te meten.
Tocogonie (yOvoc, geboorte), voortpianting
door ouders (zie mono- en amphigonie);
tegenst. van archigonie (zie aid.).
Tocologie, leer van de baring.
Tocomanie, zwangerschapspsychose.
Tocophercil (cpkpeLv, vrucht dragen), vitamine E. Bij een tekort aan T. ontstaan bij de
rat stoornissen in de voortpianting en
neurologische afwijkingen.
TOcus, bevalling.
Todeskreuz (D.), doodskruis; het kruis, gevormd door de dalende temperatuuriijn
en de stijgende polslijn, een ongunstig teken
bij acute ziekten (T raube).
Toilette (Fr., het aankieden), de reiniging van
wonden en lichaamsholten, vooral van de
buikhoite, na een operatie.
Tolerantie (t oler o, verdragen), de mate
waarin geneesmiddelen worden verdragen,
zonder schadeiijke bijwerkingen te veroorzaken ; of waarin het gebruik van suikermakende voedingsmiddeien wordt verdragen, zonder dat (bij lijders aan diabetes)
suiker in de urine kan worden aangetoond
(Tolerantie-g rens). Tolerantie-stadium (bij narcose), het stadium van geheie bewusteloosheid.
Talpelkrankheit (D., TOlpe I, domkop), bof;
syn. parotitis epidemica.
TomentOsus (t omentu m, opvulsel van een
kussen), wollig, viitachtig.
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Tomentum, het netwerk van fijne bloedvaten
in de pia mater en cortex cerebri.
-tomie (Tiv.vco) (in verbindingen), snede,
operatie.
Tomographfe, tomogram, zo noemen de
Duitsers de Nederlandse uitvinding planigraphic. Zie aid. Syn. Schichtaufnahme.
Tomomanfe, ziekeiijke neiging om te opereren of geopereerd te worden.
Tomotocie (Fr., van Prep.v6), snijden; TOxoq,
baring), keizersnede.
Tonga, Polynesische benaming voor framboesia tropica (zie aid.) bij kinderen.
Tongue-tie (Eng., tongband), abnormale kortheid van het tongriempje.
TOnica (nl. remedia), versterkende, toniserende middelen.
Toniciteit, = tonus.
Tonisch, betrekking hebbende op de tonus;
zie aid. Tonische energie (0. Rosenb ac h), een vorm van energie, die de normale tonus der weefsels in stand houdt.
Ton ische krampen (vgl. Clonische
krampen), spierkrampen, die lang aanhouden.
Toniserende middelen, = tonica.
Tonogriaf (V. Frey), toestel, die binnen
in bloedvaten of het hart wordt gebracht,
en door middei waarvan de daar heersende
druk op een schrijftoestel wordt overgebracht en ais To n og ram wordt opgetekend.
Tonolyse (X6cnc, het doen ophouden), verslapping van de tonus.
Tonometer, 1. toestel om de hardheid of
spanning van het oog en de intraocuiaire
druk te meten; 2. toestel om de bloeddruk te meten; syn. sphygmomanometer;
3. toestel om de tonus van de Achillespees
te meten (M usken s). De handeling heet
tonometrie.
Tonophint (T6voc, toon; (paw), laten zien),
een toestel om tonen zichtbaar te maken.
Tonoplisten (r6voc, spanning; racco-r6q, gevormd), kleine lichaampjes in de cellen,
waarin zich sterk osmotische stollen vormen,
waardoor de lichaampjes opzwellen tot smalle
vacuoien.
Tonoscillogriaf (o s c i I I o, schommelen), toestel tot registratie van de schommelingen
van de bloeddruk (P 1 es c h). Wat hiermee
wordt verkregen heet ton osc ill og r a m.
Tonsil la palatina (tonsilia, amandel; p a l at u m, gehemelte), gehemelte-amandel, of
eenvoudig amandel; lymphatisch orgaan
tussen de beide gehemeitebogen; syn.
amygdala. T. ce re 1)61 I i, kwabje van de
kleine hersenen ter weerszijden van het
verlengde merg. T. intest inili s, = plaque
van Pe y e r (zie Aanhangsel). T. lingua-

TOrcular

I is, tong-amandel, een groep klieren (folliculi) op de wortei van de tong. T. péndula
(pendulus, hangend), soms voorkomende
bijamandel, met een steel aan de amandel
verbonden. T. pharyngea (Luschka) s.
te rti a, groep folliculi aan de achterzijde
der keelholte, tussen de uitmonding der
beide tubae. T. processus vermifOrmis, ophoping van lymphknobbeltjes in het
wormvormig aanhangsel. T. terti a, = T.
pharyngea. T. t u ba ri a, uitloper van de
T. tertia.
Tonsillaris, betrekking hebbende op de
amandel; bijv. angina tonsiilaris.
Tonsillectomfe (iwriv.vco, uitsnijden), voiledige uitpelling der amandel.
Tonsillitis, = angina tonsillaris.
Tonsilloliet (Arkoc, steen), = amygdoliet.
Tonsillotomie (Tev.vo.), snijden), het afsnijden
van vergrote amandelen met de ton si 11 ot o o m.
Teinus (T6voc, spanning), spanningstoestand
van weefsels, in 't bijzonder spieren; vgl.
Atonie, Hypotonie, Tonica. T. la by ri nt
(Ewald), het vestibulaire gedeelte van het
labyrint, hetwelk de spiertonus regelt.
Topalgfe (TOrcoc, plaats; «Xy o c , pijn), pijn . in
een lichaamsdeel, niet beperkt tot het gebied van een zenuw (B I o cq);-:syn. topoalgie.
Tephus (t of us, tufsteen), knobbel, in 't bijzonder T. arthr it i cu s, de knobbels bij
jicht; syn. nodus arthriticus. T. s y p h i I Iticus, knobbels aan de beenderen ten
gevolge van syphiiitische beenvliesontsteking. In de oogheelkunde is tophus syn.
voor chalazion.
TophyperidrOsis, plaatselijk sterke zweetafscheidingen; vgl. Hyperidrosis.
TOpica (1-orux65, plaatselijk; nl. remedia),
middelen, die plaatselijk worden aangewend.
Topisch (Tontx6c), plaatselijk; bijv. topische
diagnose, het herkennen van de zetel der
aandoening.
Topoalgfe (TO/cog, plaats), = topalgie.
TopognOse (yveLar,q, herkenning), de juiste
aanduiding van een aangedane huidplek.
Topographic (ypdcpco, schrijven), beschrijving,
van een streek van het lichaam in alle
ontieedkundige bijzonderheden; vgl. Anatomie (topographische).
Toponarceise, piaatselijke verdoving.
Topophobie (cp6f3oc, vrees), piaatsvrees; ziekelijke vrees van sommige zenuwlijders op
bepaalde plaatsen.
Topothermaesthesiometer (vgl. Thermaesthesiometer), toestel om plaatselijk de
warmtezin te bepalen.
TOrcular (Lat., pers), 1. (in de heelkunde) ,
aderpers, tourniquet (zie aid.); 2. (in de
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ontleedkunde), T. H e NS p h i I I, diepe kuil
in de sulcus transversus van het achterhoofdsbeen, naast de protuberantia interna,
waar verschillende sinus bijeenkomen (tegenwoordige naam „confluens sinuum") en
waar daarom naar vroegere voorstelling
een hoge druk moest ontstaan.
Torische brilleglazen (t o r u s, verhoging,
knobbel), doorgebogen cylindrische brilleglazen, verkregen door een snede door een
torus, evenwijdig met de as.
Tormenta, tOrmina (meerv. v. to r m en,
kwelling), buikpijn.
Torpedo (L. B o u man) = axon (zie aid.) der
cellen van P u r k i n j e (zie Aanhangsel).
Torpfde (t 6r pi d u s, verstijfd, gevoelloos),
slap, stompzinnig, ongevoelig, traag; tegenstelling van eretisch. T. koorts, = asthenische koorts. T. z w e e r, = atonische
zweer. T. h a b it us (zie aid.), het voorkomen van scrofuleuse kinderen; dikke
neus en bovenlip, stomme uitdrukking op
het opgezwollen aangezicht, enz.
Torpittido, torpor (Lat., dofheid, verstijving;
zou eigenl. moeten zijn torpiditudo), gevoelloosheid, verdoving, traagheid; vgl.
Stupor, Lethargus. T. i ntest i n 6r u m,
verstopping. T. retinae, ongevoeligheid
van het netviies voor zwak iicht.
TOrsie (to rq u eo, draaien), draaiing, omdraaiing, bijv. van bloedende siagaderen,
ter bloedstelping. T.-n e u rose (Ziehen),
= dysbasia lordotica progressiva (zie aid.)
T.-s pas m u s, ziekte van Ziehe n-O p p e nheim (zie Aanhangsel).
Tortic011is (torque°, draaien; collum,
hals), scheve hats, door aandoening der hatsen nekspieren (T. m u s c u la r i s) of door
scoliose der halswerveis (T. v e rte b ral is);
syn. caput obstipum. T. mental (Fr.,
geestelijk), krampen in de halsspieren,
waardoor onwillekeurige knik- of draaibewegingen of een scheve stand van het
hoofd wordt veroorzaakt. T. rheum it 1 cus, = myaigia cervicalis rheumatica.
T. s past i cus, T. door krampachtige
samentrekking van een muse. sterno-cleido-mastoideus. T. sy m ptom at i ca, T.
als symptoom. T. v esti bu lir is, scheve
houding van het hoofd bij aandoening van het
vestibulaire kerngebied van dezelfde zijde.
Tortu6sitas (zie Tortuosus) vasOrum
retinae, aangeboren afwijking, waarbij
de vaten van het netvlies sterk gekronkeld
zijn.
Tortu6sus (Lat.), gekromd, gewonden, gekronkeld (van bloedvaten).
Torttira Eris (Lat., foltering van de mond), --tetanus, trismus neonatorum.
TOrula (van torus, bed, in de plantkunde
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voor vruchtbodem gebezigd), een gistcei,
die een zeer gevaarlijke infectieziekte
kan teweeg brengen. T. ce rev is i ae, =
saccharomyces. Torulus stramineus
(tOrulus, butt; stramineus, van stro),
= lectulus stramineus (zie aid.). TOru I i
tict iles (tact i I i s, op het tasten betrekking hebbend), tastkussentjes der vingers.
TorulOsis, meningo-encephalitis door infectie
met torula.
Torus (Lat.), verhevenheid. T. frontalls,
een verhevenheid midden op de neuswortel.
T. manus, de metacarpus. T. naso-palatinu s, horizontaal lopende verhevenheid
in het onderste gedeelte van het slijmvlies
van het tussenschot van de neus, waar zich
het kraakbeen van Jacobson bevindt (zie
Aanhangsel). T. occi p i ti I is, een sours
voorkomende verhevenheid aan het achterhoofdsbeen tussen de linea nuchae superior
en suprema. T. palat in u s, verhevenheid
in de middellijn van het harde gehemelte,
vooral bij rhachitis; C h ass aign ac hield
haar voor een luetische aandoening. T.
s p i r a I is, = stria acustica (zie aid.). T.
t u IA r i u s, verhevenheid aan de achterzijde
van de uitmonding der tuba Eustachii in de
keelholte. T. u retericus, de verhevenheden aan de binnenzijde van de blaas, waar
de urineleiders uitmonden. T. Citer I,
dwarse verhevenheid op de achterzijde der

baarmoeder, waar het buikviies overgaat op
de achterwand der schede.
Totaal (waarschijnl. uit het Fr. total),
volledig, geheel en al.
Totipotentie (van embryonale cellen), het
vermogen (potent ia), om zich tot alle
soorten cellen to ontwikkelen. Vgl. Multipotentie.
Toucheren (Fr. toucher, aanraken), 1. bestrijken met een lapis-stift of andere caustica; 2. inwendig onderzoek van de schede
of de endeldarm met de vinger.
Tour (Fr., omdraaiing, toer), winding van een
zwachtel. T. sur le vent re, de gewone
wijze van inbrengen van een catheter in
de urineblaas, met de concave zijde naar de
buik gericht. T. de maitre (of demi
tour de maitre; maitre, meester,
operateur), vroeger gebruikelijke wijzen
van katheteriseren, met de convexe zijde
van den katheder horizontaal of naar boven
gericht, totdat de pars membranacea bereikt is. T. de rein (rein, nier, lende), =
lumbago (zie aid.).
Tourniole (Fr., van to urnie r, oudere vorm
van to u rnoyer), omloop; zich uitbreidend panaritium peri- of subunguale (zie
aid.).
Tourniquet (draaiende pers, wijn- of olie-
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pers), aderpers, een kussen, dat door middel
van een gordel, die om het lichaamsdeel
wordt gelegd en stevig wordt aangetrokken
(bijv. door een schroef), tegen een bloedend
bloedvat wordt gedrukt; syn. torcular.
Tournoiement (Fr.), manegebeweging, rolbeweging.
Toux bitonale (Fr.), hoest, waarin men
tweeerlei klank hoort, soms bij zwelling
der peribronchiale klieren (M a rf a n); T.
coqueluchoid e, op kinkhoest (coqueluche) gelijkende hoest bij tuberculeuse
kinderen.
Toxaemie, = toxikaemie.
Toxalbuminen (vgl. Toxicum), vergiftige
eiwitstoffen, die bij de stofwisseling van
bacterien in de bacterien of in de voedingsbodem ontstaan en ook in hogere planten
aanwezig kunnen zijn.
Toxanaemie, anaemie, veroorzaakt door
vergif.
Toxic adenoma (Eng.) = struma Basedowificata, zie Struma.
Toxiciteit, vergiftigheid.
Toxicodermle, aandoeningen der huid, door
vergiftige stoffen, bijv. geneesmiddelen,
verwekt.
TOxicohaemie, = toxikaemie.
TOxicologle, de leer der vergiften.
TOxiconOse (v6aoc, ziekte), ziekte, door vergiften veroorzaakt; syn. intoxicatie, toxicose.
TOxicopithisch (ncfc,aoc, aandoening) aandoening, op vergiftiging berustend.
ToxicOse, = toxiconose.
Toxicotraumatische verlamming (0 p p e nh e i m), verlamming van spieren, die door
druk of overmatige inspanning ontstaat
bij personen, die door de invloed van
vergiften (lood, alcohol) minder weerstand
kunnen bieden. Het synoniem toxicoprofessioneel is zeer lelijk.
TOxicum (Totx6v, sc. cpOcpv.axov, tot de boog,
of lever piji behorend middel, pijigif), vergif in het algemeen.
Toxidermie (8411«, huid), huidaandoening
door een vergiftige stof.
Toxikaemie (octp.oc, bloed), vergiftiging door
vergiften (kooloxyde, zwavelwaterstof, enz.),
die op het bloed zeif vergiftig werken.
Toxinaemie, septikaemie, door toxinen veroorzaakt.
Toxinen, vergiften, die in bacterien ontstaan
(endotoxinen), of door de invloed van
bacterien in de stof, waarin deze !even,
ontstaan, of door de bacterien worden afgescheiden (exotoxinen); ook syn. voor
ptomainen.
Toxiphoble, ziekelijke vrees voor vergiftiging; beter toxico- of toxophobie.

Toxoplasm6se

TOxisch (agtxcig), vergiftig. T. aequivale n t, de hoeveelheid toxine per kg lichaamsgewicht benodigd, om vergiftiging teweeg
to brengen. Tox ische dosi s, de hoeveelheid van een geneesmiddel, die vergiftig is.
T. grinula (Lat., korrels), korreltjes, die
door een bepaalde kleurmethode (M o m ms e n, 1927) in de witte bloedlichaampjes
zichtbaar worden bij infectieziekten.
Toxitherapie, geneeskundige aanwending van
vergiften.
Toxituberculiden (H allopea u), tuberculiden (zie ald.), die niet door bacillen, maar
door toxinen ontstaan.
Toxo- = toxi-.
Toxo-alexinen, = toxophylaxine.
Toxogeen, vergif voortbrengend.
Toxogeninen (R ichet), licharnen, die anaphylactische (zie aid.) reactie kunnen teweegbrengen.
Toxoglobulinen, vergiftige eiwitstoffen.
Toxoiden (E h r I i c h), bacterievergiften, waarvan de vergiftige eigenschappen verminderd of opgeheven zijn, maar die toch nog
autotoxinen kunnen binden, doordat zij de
haptophore groep (zie aid.) hebben behouden (vgl. Toxonen).
Toxolecithide, -lipoied, verbinding van een
toxine, bij slangengif, met lecithine of een
lipoied in het algemeen.
Toxolysine (X6crtg, opiossing), antitoxine (zie
aid.).
Toxomucine (m u c u s, slijm), een vergiftige
stof, bereid uit kweken van tuberkelbacillen.
Toxonen (E hrlic h), stoffen, die in verse
toxinen voorkomen; zij neutraliseren antitoxinen en zijn zwak vergiftig. De diphtherische verlammingen worden eraan toegeschreven.
ToxonOsis (v6aoc, ziekte), ziektetoestand ten
gevoige van vergiftiging.
ToxopeptOn, vergiftige eiwitachtige stof, die
zich tegenover reagentia en verwarming gedraagt als pepton en voigens sommigen
wordt bereid door de kommabacil in oplossingen van pepton.
Toxophiel (pLA.4.-co, beminnen), een scheikundige verwantschap voor toxinen en vergiften bezittend.
ToxophOre groep (p6pco, dragen), de atomengroep in een toxine, die de drager is
van de vergiftige werking (E hrlich).
Toxophylaxine, phylaxine (zie ald.), dat de
vergiftige producten van ziekteverwekkende
bacterien tegenwerkt of vernietigt.
Toxoplasma, een geslacht van protozoa (zie
ald.); is bij vele diersoorten gevonden; ook
bij de mens.
ToxoplasmOse, besmetting met toxoplasma
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hominis, veroorzaakt encephalitis bij kinderen, pneumonie bij volwassenen.
Toxoproteine, vergiftige eiwitstof in bacteHen, dieren, planten; vgl. Ptomaine n.
ToxOsis, = toxonosis.
Toxosozine, sozine (zie aid.), dat de vergiftige producten van ziekteverwekkende
bacterien tegenwerkt en vernietigt.
T.P., verkorting voor tuberculine-praecipitatie, tuberculine van Cal mett e (zie
Aanhangsel).
T.R. (R. Koch), zie Tuberculine.
Trabantzellen (D.), cellen der glia (zie aid.),
die dicht tegen de ganglioncellen aanliggen.
Trabeculae carneae (trabecula, baikje;
cirneu s, viezig), dikke spierbundeis aan
de binnenzijde van de kamers van het hart;
syn. iacerti cordis. Trabecu la cerebri,
= corpus callosum. T. cinerea (cinereu s,
grijs), = commissura grisea. Trabeculae
cOrporum cavernosOrum, bindweefselbundels, die het steunweefsel der sponsachtige lichamen vormen. Tra becu la
c ran i i (R at h k e), een paar baikjes van
kraakbeen bij het embryo, ter weerszijden
van wat later de sella turcica wordt. Trab e c u I a e lien i s, baikjes der milt, bundels
van bindweefsel, die van de tunica albuginea
naar het binnenste van de milt lopen als
steunweefsel. Bijv. nw. Tra beculai r.
Trabekeiblaas (D., Trabekelblase) urineblaas met hypertrophie der spieren, die als
een net van bundels in de blaas uitsteken.
Trabs cerebri, = corpus callosum.
Tracer dose (Eng., to trace, opsporen), dehoeveelheid van een geneesmiddel, die gemakkelijk kan worden teruggevonden na
uitscheiding, of achterblijvend in een orgaan.
Trachea (Tpazdoc, sc. dcp-rui,a, ruwe luchtbuis — Lat. is pe ra arte ri a —, in tegenstelling met de „gladde luchtbuis" Xdoc
4-rut:a; n.l. de slagader, die, omdat zij
in het lijk ledig en hot worden gevonden,
voor luchtbuizen werden gehouden), luchtpijp; bijv. n.w. Tracheial. Tracheate
toon, zie Williams.
Tracheilgia (in Engeland gebruikte uitdrukking, van O'cXyoq, pijn), 1. pijn in de luchtpijp; 2. croup.
Tracheitis, ontsteking van het siijmvlies der
luchtpijp.
Trachêlagra (-rpo'crIXoc, hals; 6'cypoc, klem),
rheumatische of jichtige pijn in de hals.
Trachelectomie, uitsnijding van de hals der
baarmoeder.
Trachelectomopexie (ix-repco, uitsnijden;
1r7At,5, vasthechting), gedeeltelijke uitsnijding en vasthechting van de hals der baarmoeder.
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Trachelismus (M arshall Hal I), tonische
samentrekking van de halsspieren bij de
aanval van vallende ziekte, waardoor een
veneuse stuwing in het hoofd ontstaat.
Trachelo-acromialis, betrekking hebbend op
het schouderblad en de halswervels.
Trachelobregmiticus (Ppewa, schedel), betrekking hebbende op de nek en de kruin.
Trachelocele (xi)X71, breuk), = tracheocele;
uitpuiling van een deel van het siijmvlies
van de luchtpijp door een opening daarvan.
Trachelodjrnia (6.36v7], pijn), pijn in de nek.
TrachelokyphOsis (zie Kyphosis), kyphosis der
halswervels.
Trachelomastoideus, zie Musculus.
Trachelopexie (rigtc, vasthechting), vasthechting van de hals der baarmoeder.
Trachelorrhaphie (pcapii, hechting), = trachelectomopexie.
Trachelorrhectes (kx-rilq, breker), instrument van Zwe ife I om bij de decapitatie
de halswervels to breken; vgl. Auchenister.
TrachelOschisis (axEatic, spleet), aangeboren
halsspleet.
Trachelosftingorrhaphie (a5ptyZ, buis),
operatie van Sang e r voor schedefistels,
waarbij de hals der baarmoeder wordt
dichtgenaaid.
Tracheloteratus (Tipocc, gen. Tipa-roc, wonder, monster), aangeboren misvorming van
de hals.
Tracheobronchitis, ontsteking van de luchtpijp en bronchi.
Tracheocele (xhX-i, breuk), het uitpuilen van
een met lucht gevuld gezwel van het slijmvlies der luchtpijp, door een aangeboren
of door verwonding of operatie ontstane
opening, bij sterk persen of hoesten; syn.
aerocele.
Tricheo-latingotomie, insnijding in het
strottenhoofd en de luchtpijp.
TracheomycOsis aspergillina (vgl. Mycosis,
Aspergillosis), ziekte der luchtpijp, veroorzaakt door aspergillus.
Tracheopithia chondro-Osteoplastica (rcdcOsoc, aandoening ;x6v8poc, kraakbeen;OaTiov,
been; TrXcarrt.xi), vormkunst), abnormale
vorming van kraakbeen- en beenweefsel in
de luchtpijp.
Tracheophonie (pow-h, kiank), het geluid, dat
men hoort bij het ausculteren van de luchtMP.
Tracheophjima (cpi31,coc, gezwel), krop.
Tracheoplastlek (rXocal-Lx-il, vormkunst), plastische chirurgie van de luchtpijp.
Tracheoscopie (axon66), beschouwen), het
met de t r a c h e o s c o o p bezichtigen van
het inwendige van de luchtpijp.
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TricheostenOse (a-re*, nauw), vernauwing
van de luchtpijp.
Tracheotomfe (TONc, snijden), operatieve
opening van de luchtpijp. Tracheot6mia superior, boven de isthmus der
schildklier (syn. crico-tracheotomie); (zie
aid.) en T. i nfe r i o r, onder de isthmus.
TracheotOom, instrument tot het verrichten
van tracheotomie.
Trachoma (Tpazóq, ruw), ontsteking van
het bindvlies van het oog, welke vorming
van granuleuse woekeringen (granula, trachoomkorrels) ten gevolge heeft; syn.
conjunctivitis granulosa, ophthalmia militaris; bijv. nw. trachomateus. T. der
stembande n, = chorditis tuberosa.
Trachoom I ichaampjes, lichaampjes door
Prowazek in de trachoomkorrels gevonden. T.-p i ncet, tangetje om trachoomkorrels te verbrijzelen.
TrachyphOnia (rpccx6c, ruw; cpcovh, stem),
schorheid.
Tractie t r act io, het trekken), het trekken
met de verloskundige tang. T.-d i v e rt i ke l, vgl. Diverticulum.
Tractogriaf (ygapco, schrijven), toestel om
tracties op te tekenen.
Tractor, trekker. Air-tractor (Eng., luchttrekker), een instrument ter vervanging
van de verloskundige tang, dat, op de voor
de baringsuitgang staande schedel geplaatst, door luchtverdunning aan de schedel
trekt.
Tractotomfe (rev.vco, snijden), doorsnijding
van de tractus ilio-tibialis, (zie onder
Tractus) of van andere strengen.
Tractus (Lat., de trekking, streng), een langwerpig orgaan. T. cent ralis thy nn i, de
gemeenschappelijke streng van de lobben
van de thymus. T. cei rt i co-s pinalis, van
de hersenschors naar het ruggemerg. T.
c r 1st o-fe m oral is, streng van de fascia
lata, van de crista ilii naar het dijbeen.
T. cruciatus tegmenti, = commissura
posterior cerebri. T. d es ce ndens ce r ebellari 5, nederdalende streng (fasciculus
spinalis) der kleine hersenen. T. digest 1vus s. digestOrius (digestio, spijsvertering), spijsverteringskanaal. T. ethmo idali s, = gyrus rectus. T. fiscio-g l u t ea I i s, streng van de fascia lata, van de trochanter major naar de M. glutaeus maximus.
T. Elio-tibialis fasciae latae, de recht
omlaag lopende versterkende vezelstrengen
der fascia lata aan de buitenzijde van de
dij. Syn. Band van M ass i at. T. inte rmed i o-I at e ra I is, zijstreng van het ruggemerg. T. i n t est inali s, darmkanaal. T.
I ong i t u d i n a l i 5, de streep in de lengterichting van het corpus callosum, T. o Ifac-
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tOri us, reukstreng, een deel van de reuklob der hersenen. T. Optic us, gezichtsstreng, het gedeelte van de gezichtszenuw
tussen de hersenen en het chiasma. T.
peduncularis transversus, dwars lopende vezelbundels van de pedunculus cerebri. T. ru bro-s pinalis, bundel van M o n ako w, lopende van de rode kern (nucleus
ruber tegmenti) naar de zijstreng van het
ruggemerg. T. solitarius, „alleenstaande
streng", opstijgende wortel van de nervus
glosso-pharyngeus; syn. respiratiebundel
van Gier ke, wegens het ophouden der
ademhaling als beide tractus worden doorgesneden. T. spinalis N. trigemini, uit
het ruggemerg afkomstige zenuwbundels,
die met een der kernen (nucleus tectospinalis) van de nervus trigeminus samenhangen. T. spiralis arteriOsus, ruimte
waarin de glomeruli arteriosi van het slakkenhuis liggen. T. spiralis foramin6sus (foramen,gen.foraminis,opening),
de reeks kleine openingen in de basis modioli voor de takjes van de nervus cochleae en nervus saccularis. T. s u b a r cu at us,
een plek kleine cellen onder de boog van de
canalis semicircularis superior van het oor.
T. tectos pinilis, vezelstreng van het
tectum opticum (dak der middenhersenen)
naar het ruggemerg. T. thalam o-occip itills, gezichtstraling van G ratio let, =
radiatio occipito-thalimica. T. t h a I a m ospinali s, de vezelbundel van de thalamus,
naar het tegmentum, die zich met de T.
rubrospinalis verenigt. T. u veal is (zie
Uvea), de pigmentlaag van het regenboogvlies. T. vest ibulo-s pinalis, vezelbundel
van de nucleus nervi vestibularis naar de
vOOrstrengen van het ruggemerg.
Tragalism (Eng., van Tpiyoc, bok), wellustigheid; syn. Salacitas.
Tralicus, tot de tragus behorend
Tragi(pili) (*cyoc, bok, pilu s, haar; de
tragipili gelijken enigszins op een boksbaard), de haartjes aan de ingang van de
uitwendige gehoorgang; vgl. Hircipili.
Tragophonfe, = aegophonie (zie ald.).
Trigus (Tpiyoq, bok), het klepje aan de
voorrand van de oorschelp.
Traitement mixte (Fr., gemengde behandeling), behandeling van syphilis met jodium
en kwikzilver. Tr. m oral, 1. behandeling
van krankzinnigen (in vroegere tijden)
door op het „moreel" te werken, nl. door
toeschreeuwen, douches en dwangmaatregelen; 2. psychische behandeling.
Trance (Eng., in het Frans t r an se, van
't Lat. t ran situ s, overgang), opheffing
van de invloed van de wil op het lichaam
bij een medium in extatische toestand (zie
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Medium en Extase); ook syn. voor diepe
hypnose en catalepsie (zie aid.).
Tranchees uterines (snijdingen in de baarmoeder), de snijdende pijnen na de verlossing ; naweeen.
Transaminatie, het overbrengen van ammoniak van de ene chemische verbinding
naar de andere, en omgekeerd.
Transanimation (Eng., van 't Lat. trans,
door, en an i m a, geest), het toepassen van
kunstmatige ademhaling bij een schijndood
geboren kind.
Transcendentaal (scan d o, klimmen), bovenzinnelijk, buiten het gebied der ervaring.
Transcorticaal (cortex, gen. corticis,
schors), door de hersenschors heen; van
de zenuwbanen, die van de centra der
voorstelling naar de centra van de spraak
gaan. Transcorticale aphasie, aphasie
(zie ald.), veroorzaakt door stoornis in
deze banen.
Transfert (Fr.), kunstmatige overbrenging
van een hysterische stoornis van de ene
zijde van het lichaam naar de andere door
een metalen plaat op de aangedane plaats
te leggen (vgl. Metallotherapie), door
zwakke gaivanische stromen, nnosterdpappen, enz. (C h a r cot).
Transfixie (t ran s f i g o, doorsteken); 1. horizontale doorsteking van de iris bij seciusio
pupillae (F u chs); 2. het openen van een
absces door een mes door de huid in het
absces te steken en de wand dan van binnen
uit door te snijden; 3. het verrichten van de
doorsnijding der weke delen bij een amputatie op dezelfde wijze.
Transforatie, een vorm van perforatie (van
de kinderschedel) door middel van de
t ran sfo rat o r, een instrument, dat uit
een boor en een dekbiad bestaat.
Transformatie (t r an sfo r m o, veranderen)
der bee n d e re n, verandering van de
structuur (zie ald.) van het been bij wijziging in de verhoudingen der belasting.
Transfasie (t r a n s f u s i o, overgieting), het
leiden van het bioed uit een ader of slagader van een mens in een geopende ader
van een ander. A u t o-t ransfusie is vermeerdering van de hoeveelheid bloed in
de voor het leven gewichtigste organen
door de ledematen stevig in te zwachtelen; reeds in de oudheid bekend (C h rysi p pos van Cnidos). Transfusion nerv e u s e (C. P a u I), organotherapeutische
inspuiting van zenuw-zelfstandigheid.
Transilluminatie, dooriichting van het oog
van binnen naar buiten door de pupil heen
met licht zo sterk, dat het door de sclera
heen schijnt. Vgl. Diaphanoscopie.
Transitivismus (t r a n s e o, voorbijgaan, over-
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gaan tot lets of iemand anders), het verschijnsel, dat krankzinnigen een ander
voor krankzinnig houden.
TransitOrisch (D., van tran se o, voorbijgaan), voorbijgaand, van een zeer kart
durende krankzinnigheid, meestal bij vallende ziekte. Mania transitOri a, een
vooral bij soldaten voorkomende kortstondige mania (zie ald.) met geweiddadigheid; enigszins overeenkomend met het
amok-maken in Indie.
Transmesentericus, door het mesenterium
heen.
Transmethylatie, het overbrengen van een
methyigroep van een chemische verbinding
naar een andere, en omgekeerd.
Transmigritie (m i g r o, trekken, reizen); 1.
het naar de andere zijde trekken van een
ei, nl. van de linker eierstok naar de rechter
baarmoedertrompet, of omgekeerd, hetzij
buiten de baarmoeder om (uitwendige
tr.), hetzij door de baarmoederholte (inwendige tr.); 2. diapedesis (zie aid.).
Transmissie (m i tto, zenden), overdraging
van kracht.
Transmutin (m u t o, veranderen), een middel
tegen tuberculose, dat bereid is door middel
van bacillen, afkomstig van tuberkelbacillen, doch in alle opzichten hiervan verschillend (S pronck).
Transmutitieleer, afstammingsleer.
Transperitoneaal, door het buikvlies heen
(van operaties).
Tran(s)spiratie, 1. perspiratio; 2. populaire
uitdrukking voor zweet.
Transplantatie (t r a n s p I a n t o, verplanten),
overplanting van dierlijke weefsels van
hun natuurlijke plaats naar een plaats,
waar verlies van weefsel moet worden gedekt. Bij v r ije t r. wordt het voor de
dekking bestemde weefsel eerst geheel van
zijn oorspronkelijke plaats gescheiden. Het
verplante deel heet t r a n s p l a n t a at. Zie
Autotransplantaat.
Transpleuraal, door de pleura heen.
Transpositio (t r a n s p o n o, verpiaatsen), het
zich op een andere dan de natuurlijke
plaats bevinden van een orgaan. T ran spos it i o visceru m, zie Situs inversus.
Transsegmentaal, zich tot voorbij een segment (zie aid.) uitstrekkend.
Transseptaal (s e p t u m, tussenschot), door
of voorbij een tussenschot
Transsudaat (s u d o, zweten), bloedwei, die
meestal door een verandering in de drukverhoudingen, doch zonder ontsteking, uit
de bioedvaten in de weefselspleten of
lichaamsholten is gekomen, bijv. ascitesvioeistof; vgi. Exsudaat.
35
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Transthalimisch, de thalamus opticus kruisend.
Transthermie, = diathermia.
Transversalis (Lat.), dwars liggend of lopend;
in de ontleedkunde: dwars op de Iichaamsas lopend, in de snijlijn liggend van een
frontaal en t ran s v e rsaal vlak (horizontaal vlak).
Transversus, dwars lopend, uit dwars lopende
bundels bestaande; bijv. musc. transversus
abdominis.
Transvestiet (v esti s, kieed; misschien van
het Fr. travesti, verkleed), iemand, die,
toegevend aan een abnormale geslachtelijke neiging, zich kieedt als personen van
het andere geslacht (M ag n u s H i rsc hfe I d).
Trapezius, trapezoides, trapezoldeus, trapeziumvormig; vgi. Musc. trapezius; Nucleus, Corpus trapezoides; Os, Ligamentum
trapezoideum.
Traulismus (rpocuXcatkOc), stamelen.
Trauma erpcci:itmc), wond, verwonding; vgi.
Laesio.
Traumasthenie (cia0ivecoc, zwakte), zwakte
na verwonding.
Traumatisch, tot een wond behorend, door
verwonding ontstaan (traumatische neurone
en psychose).
Traumatismus, stoornis in de algemene
toestand door een belangrijke verwonding.
Traumatologie, kennis der verwondingen.
Traumatonesis (vi pc, hechting), hechting
van een wond.
Traumatopn6ea (gevormd als dyspnoea, zie
aid.), het sissend in- en uitademen van
lucht door een doorborende wond der
borstkas.
Traumatopyra (7riip, koortshitte), wondkoorts.
Traumateisis, = traumatismus.
Travail manqué (Fr.), = missed labour (zie
aid.).
Tremattiden (TE7H.Lcx, gat, opening — hier
zuignap), zuigwormen; een kiasse der
platte wormen (plathelminthes), waartoe
o.a. Fasciola hepatica en Schistosoma behoren.
Tremograaf (ypcipt), schrijven), toestel om
bevingen op te tekenen.
Tremogram (ypciv.t.i.oc, schrift), de lijn, met
de tremograaf verkregen.
Tremophobie (cp6Po5, vrees), ziekeiijke vrees
om te zullen beven.
Tremor (Lat.), beving. T. p ot at 6 r u m, het
beven van dronkaards. T. m e r c u r i a l i s,
saturninus, opiophagOrum (cpayeiv,
eten), het beven bij kwikzilver-, lood-,
opiurnvergiftiging. T. esse nt i al i s, s i mp I e x, het beven zonder bekende oorzaak,
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meestai T. se n His, het beven van oude
lieden.
Tremulation (Fr.), beving met zeer kieine
verplaatsing.
Trench-back (Eng. t r e n c h, looparaaf, back,
rug), pijn en stijfheid in de lenden door de
koude en vermoeienis in de loopgraven. T r.
fever, een vorm van koorts, die in de loopg raven ontstaat. T r.-foot (h a n d), zwelling
en ulceratie van de voeten (handen), die
in de loopgraven ontstaat. T r.-mouth,
stomatitis van Plau t-V incen t. T r.-n ep h r i t i s, een vorm van nierontsteking, die
in de loopgraven ontstaat.
Trepian (Tpinrcoov, later Lat. t r e p a n u m,
boor), instrument voor trepanatie (zie aid.),
bestaande uit een cylindervormige zagende
kroon, verbonden met een soort driiboor;
vgi. Trephine.
Trepanatie, operatieve opening van een
iichaamshoite (meestai de schedeihoite) of
van een merghoite door doorboring van
een been; ook van het oog. bij glaucoma;
vgi. Decompressie.
Trephine (Fr.), kieine hand-trepaan.
TrephOnen (Tpicpco, voeden), hypothetische,
door voeding de groei der weefseis van
embryo's bevorderende stoffen (Carrel en
Ebeling, 1923).
Trepidante abasie (t r e p i d o, trippelen; zie
Abasie), angstig trippelen zonder voortbeweging, met achterovergebogen bovenlijf, bij oude lieden.
Trepidation (Fr., siddering) epileptoide,
spinale epilepsie (B row n-S é q u a r d), verhoogde reflexprikkeibaarheid der beenspieren, bij ruggemergsontsteking en spastische spinale paralyse, zodat bij de geringste passieve bewegingen, of zeifs zonder
dat, de benen en soms het gehele lichaam
in hevige schudding geraken.
Treponema pallidum (Tperao, draaien; WHIM
draad), = spirochaete pallida.
Tresis (Tpijacc, opening), wond, doorboring.
Triacidfarbung (E h r I i c h), kleuring van
bloedpraeparaten met drie zure kieurstoffen, methyigroen, oranje-G en zuurfuchsine.
Triide, zie Trias.
Trianguliris (t r i a n g u i u s, driehoek), driehoekig; vgi. Os trianguiare; Musculus
triangularis.
Triingulus (t riangulu m), driehoek. T.
colli anterior superior Macalister,
= fossa carotica. T. hypog losso-hyoideus Ruffi n i, driehoekige ruimte boven
het tongbeen, = trigonum Hueteri. T. i nguinali s, = trigonum femorale. T. I u mbal is, = trigonum lumbale s. Petiti. T.
popliteus Macalister, = pianum po-
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pliteum. T. Scarpae, = trigonum femorale of T. subinguinalis. T. vertebrills, driehoekige ruimte tussen de
musculi capitis posteriores.
Trfas (Tpvicc), drietal van verschijnselen, bijv.
T. van H utchinson, misvormde tanden
en parenchymateuse keratitis en otitis bij
aangeboren syphilis. M erse bu rg e r T., de
drie hoofdverschijnselen bij de ziekte van
Based ow, arts te Merseburg. T. van Van
der H oeve, broosheid der beenderen,
blauwe sclerae en hardhorendheid. Zie ook
D. Trias.
TriatOma, een tropische wants.
Tribide (Tpcpecc, van TpLf3co, wrijven), vrouw
die ontucht met vrouwen pleegt; vgl.
Sapphismus, Amor lesbicus; de handeling heet tribadie of tribadismus.
Tribasilaire synostOse (zie Synostose), vervroegde samengroeiing der beenderen die
het os tribasilare (zie het volgende) vormen; veroorzaakt een eigenaardige cretinachtige uitdrukking van het aangezicht,
vaak ook gebrekkige ontwikkeling der hersenen.
Tribasilire (sc. Os; t ri basi !iris, van Tpiq,
driemaal; f3dcalc, grondslag), het bij volwassenen met de twee oorspronkelijk gescheiden helften van het wiggebeen samengegroeide achterhoofdsbeen, vormende de
basis van de schedel.
Tribrichius (brich i u m, arm), driearmig
monster.
Tricephalus (rpteptxXoc), driehoofdige misgeboorte.
Triceps (Lat.), driehoofdig, zie Musculus. T.p h ae no m ee n, verkorting van de musc.
triceps brachii bij bekloppen van zijn pees.
Triceptor (vgl. Amboceptor), een groep moleculen, die zich met drie verschillende
groepen kan verenigen (met drie „zijketens").
Trichaesthesfe, = trichoaesthesia.
Trichalgie (9.pi,, gen. TpLx6c, haar), pijngewaarwording bij het bestrijken der haren,
bij zenuwachtige personen (0 p p e n h e i m).
Trichangectasis (Gr. ,9'pf., haar; dcyydov,
bloedvat; gxTocalc, uitzetting), uitzetting
van de haarvaten.
Trichatrophie (Gr. &p,f,, haar; ecTpopEcc,
atrophie), atrophie der haarbulbi.
Trichiux(es)is (ogtc, ccigync, vermeerdering), = hypertrichosis.
Trichiasis (s-pLxiccacc), naar binnen gekromd
zijn van de ooghaartjes met de oogleden;
vgl. Distichiasis, Illaqueatio. T. v es icae,
vgl. Pilimictio. T. an i, naar binnen groeien
van de haartjes rondom de anus.
Trichina s. trichinella spirilis, haarworm,
trichine; een rond wormpje, dat spiraal-
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vormig in de spieren opgerold ligt, en de
trichiniasis of trichinosis = trichin ell6 s i s, trichinenziekte, veroorzaakt.
Trichinophobie, ziekelijke vrees voor trichinose.
Trichismus, een nauwelijks bemerkbare beenbreuk, met uiterst smalle barst; ook: deze
barst zelve.
Trichitis, ontsteking der haarwortels.
Tricho-aesthesia (atcpOsvng, gewaarwording),
overgevoeligheid van het haar.
Tricho-aesthesiometer, electrisch toestel om
de gevoeligheid van het haar te metes.
Tricho-angeitis (Gr. ,91:g, haar; &yycZov,
vat), ontsteking in een capillair vaatgebied.
Trichobacteria, flagellata, bacteriên met dunne zweepdraden.
Trichobezoar (zie Bezoar), haarbal; een uit
haren bestaande maag- of darmsteen.
Trichocardia (x7,p31,oc, hart), zie Cor villosum.
Trichocephaliasis, ziekte, veroorzaakt door:
Trichocephalus dispar, zweepworm, met
draadvormige kop; in de blinde darm bij
de mens. Zie Tricharis.
Trichocirsus (xcpcsOc, vaatgezwei), gezwel van
haarvaten.
TrichOclasis (xXcicolc, breuk), = Trichorrhexis.
Trichocryptomanie = Trichorexomanie 2.
TrichocryptOsis (xpon-r6q, verborgen), ziekte
der haarzakken.
Trichodectes canis s. latus Mwric, bijtend),
een parasiet bij de hond.
Tricho-epithelioma papillOsum multiplex,
= epithelioma adenoides cysticum.
Trichoglossie (yAeLacra, tong), harige tong
(door woekering der papillen).
Trichomanie, = trichotillomanie.
TrichomatOsis, = plica polonica.
TrichOmonas (Lowic, monade) heiminis, een
flagellata, die als onschadelijke parasiet in
de mensendarm voorkomt. T. vaginalis,
in de schede en de urineblaas voorkomende
monade met trilharen.
Trichomkces, haarschimmel; omvat de geslachten lepto-, clado- en streptothrix.
TrichomycOsis, door plantaardige parasieten
veroorzaakte haarziekte. T. nod Os a (n od os us, vol knopen), = piedra (zie ald.).
TrichonodOsis, vorming van knopen in droog
hoofdhaar, door ondoelmatig kammen.
TrichonOsis (vOcroq, ziekte), haarziekte.
Trichopalmellina, vorming van vele, uit
cokken bestaande massa's om de okselharen, door sterk zweten.
Trichopathie (1-cOc ‘D'o5, aandoening), haarziekte.
Trichophagie, haar-eten.
Trichoph#tia, door trichOphyton veroorzaakte ziekte. T. ecze m atOs a m a rg in it a, = eczema marginatum. T. prof Li n d a
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(p r of u n d u s, diep), omvat sycosis, kerion
Celsi en folliculitis agminata parasitaria. T.
supe rf s, omvat herpes tonsurans
maculosus, squamosus, vesiculosus. T. to ns u r a n s, = herpes tonsurans capillitii.
TrichOphyton tonsurans (puT6v, gewas;
tonsur a, het scheren), schimmel, die herpes
tonsurans veroorzaakt; syn. microsporon
mentagraphytes.
TrichophytOsis, = trichophytia.
TrichopoliOsis (rcoAt.Oc, grijs), het grijs worden
der haren; syn. canities.
TrichoptilOsis (Tr-ciaov, veder), verweking en
uitpluizing van de schors der haren door
het zweet.
Trichorexomanie, 1. (Op4c,c, eetlust; 1,cavicc,
waanzin), ziekelijke lust om haren te eten;
2. (frinrvota, breken), ziekelijke lust om de
haren vlak bij de huid af te breken. Syn.
Trichocryptomanie.
Trichorrhexis nod6sa verscheuring),
vorming van kleine knobbeltjes aan de
haren van baard en wenkbrauwen; ter
plaatse van deze knobbeltjes breken de
haren gemakkelijk af.
TrichorrhOea (gevormd als diarrhoea), =
defluvium capillorum.
TrichOschisis (axiatc, splijting), splijting van
haar.
TrichOsis, 1. trichiasis; 2. afwijking in de
haarvorming (A u s p i t z), onderscheiden in
hyper-, a- en paratrichosis, overmatige,
verminderde en (wat de plaats betreft)
abnormale haarvorming. T. b u I b i (V.
G raefe), verkeerde benaming voor dermoiedcysten (zie ald.) der oogholte.
Trichosphaerocephalus, een schapenluis.
Trichosporie, = piedra.
TrichOstasis, aangeboren zeer sterke beharing
over bijna het gehele lichaam. Syn. Hypertrichosis lanuginosa, apenjong, hondenjong.
T. spinul Os a, bundels lanugohaartjes, die
in een hoornlaagje zijn blijven staan.
TrichostrOngulus, een nematode bij runderen en schapen en ook bij de mens.
Trichotillomanie (1-6aaco, uitrukken; piccvia,
waanzin), ziekelijke zucht om de haren uit
te trekken (H al I o p e a u).
Trichotomie (Tpixoc, in drieen; -repo), snijden), verdeling in drieen.
Trichotracheiidae (TpdcriXoc, hals), familie
der ronde wormen, waartoe de trichinella
en trichocephalus behoren.
Trichromasie (Tore-, drie-; xpailAcc, kleur),
het (normale) vermogen om de drie grondkleuren, rood, groen en violet, te onderscheiden; vgl. Dichromasie. Wie trichromasie bezit, heet Tr ichrom aat.
Trichtiris trichitira (o6pdc, staart), tegen-
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woordige naam voor trichocephalus dispar
(zie ald.).
Tricroot (xpOs-oc, het geluid van slaan), (pots)
met twee verheffingen in de afdalende lijn;
vgl. Dicroot.
Tricuspidalis (c uspis, tip; sc. vaivula), drietippige (hartklep).
Trid. (afkorting op recepten), triduum =
drie dagen.
TridermOrna (8iptIcc, huid), gezwel, waarvan
de weefseibestanddeien uit de drie kiembiaden afkomstig zijn.
Triélcon (Gr. Tpeic, drie; trekken),
een driearmig instrument om kogeis uit
het lichaam te trekken.
Triencephalus, = triocephalus.
Trifacialis, = N. trigeminus.
Trifidus (te r, 3x; findo, splijten), in
drieen gespleten.
Trigemini (t r es, drie; gemin tweelingen),
drielingen. T. conjuncti (conjunctus,
samengevoegd), aan elkander gegroeide
drielingen.
Trigeminus, sc. Nervus: de vijfde hersenzenuw; syn. trifacialis.
Trigger-finger (Eng. t r I g g e r, trekker van
een geweer; finger, vinger), knipmesvinger.
Trigo(no)cephalus (Tptycovov, driehoek;
xecpck, hoofd); 1. (in de geneeskunde)
„driehoekig hoofd"; schedel, die van voren
te smal is, door gebrekkige ontwikkeling
van de voorhoofdskwab en het voorhoofdsbeen; indien tevens de pijlnaad vergroeid
is, spreekt men van trigonoscaphocephaius
(zie Scaphocephalie); 2. (in de dierkunde),
een gesiacht der slangen.
TrigOnum (driehoek) a c u s t i c u m, onderste
groeve der fossa rhomboidea. T. caroticum Gerd y, de tongbeengroeve. T. ca rOticum inferius Ruedinger, = fossasupraclavicularis major. T. ca r o t icum s uperi us Rued i ng e r, = fossa carotica. T.
cerebrate, = fornix cerebri. T. cervica
inferius, = fossa supraclavicularis
major. T. claviculo-pectorale, driehoek tussen de bovenrand van de musc.
pectoralis minor en het sleutelbeen. T.
collaterale, driehoekig veld in de zijkamers der hersenen. T. collaterale
ventriculi quarti, = als cinerea. T.
col I i laterale, = regio colli lateralis.
T. colli medianum, = regio colli anterior. T. córaco-icromiale, tussen
de proc. coracoideus en het acromion.
T. cubitale, = fossa cubitalis. T. d e [told eo-pectorale, fossa infraclavicuiaris,
groeve van Mohrenheim. T. dorsale,
tussen de corpora bigemina ant. T. durum
(Berg mann), ruimte tussen de lamin
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quadrigemina (zie aid.) en de coiliculi
superiores. T. fe m o rile, groeve tussen
de liesband en de musculus sartorius en
musculus adductor longus. T r i g 6 n a fi b rcisa, vezelachtige verdikkingen, waarmede de
linker annulus fibrosus aan de wortel der
aorta begint. T. h a 1)6 n u lae (zie Habenula),
de driehoekige merglaag van het corpus
pineale. T. Hueteri s. hypoglOssi, =
triangulus hypoglosso-hyoideus. T. 11 iopectineu m, fossa ilio-pectinea. T. inferius commissiirae posteriOris arebri, onderste heift der commissura posterior. T. infraclaviculare, = fossa
infraciavicularis. T. infratem po rale, het
niet met kraakbeen bedekte stuk van de
gewrichtsknobbel van het onderkaakbeen.
T. intercrural e, tussen de tractus optici
en de pedunculi cerebri. T. interped u ncu lire, = fossa interpeduncularis. T.
interradiile, de streek der pars flaccida
van het trommelvlies. T. le m n isci, driehoekig veld boven aan de zijvlakte der
brachia conjunctiva, waar de lemniscus aan de
oppervlakte komt. T. Lie u t a u d i i, = T.
vesicae. T. lumbale su 1)6 ri us, ruimte
tussen de achterwand van de oorsprong
van de musc. obliq. internus abdominis
en de onderrand van de musc. serratus
post. inferior. T. Mohren h ei m i I, = fossa
infraclavicularis. T. nervi h y pog kiss i,
driehoekig veld achter aan de eminentia
medialis der fossa rhomboidea. T. olfactOriu m, reukdriehoek; driehoekige verhevenheid tussen de wortels der bulbi
olfactorii. T. o m o-c lavicular e, = fossa
supraclavicularis major. T. o m o-t r a p ezo id e u m, ruimte tussen de musc. sternocleido-mastoideus en de musc. trapezius.
T. palatinu m, klein, driehoekig veld
achter aan de facies orbitalis van de bovenkaak, dat aan het gehemeltebeen grenst.
T. Petit', = T. lumbale. T. Rey! i, = T.
lemnisci. T. S car pae m aj u s, = T. femorale.
T. Scar p a e min u s, = fossa ilio-pectinea.
T. sterno-costale, gaping in de spieren
van het middenrif tussen pars costalis en
sternalis. T. subinguinal e, = T. femorale.
T. su b m axi I lire, = regio suprahyoidea.
T. van Trautman, begrensd aan de voorzijde door de canalis facialis, aan de achterzijde door de sinus transversus, aan de bovenzijde door het horizontale deel van de
canales semicirculares. T. u rog enitale,
= diaphragma urogenitale. T. vent r ic u I i
lateralis, = T. collaterale. T. vesicae,
driehoekig, enigszins gezwollen gedeelte
van het slijmvlies van de blaas tussen de
mond der beide urineleiders en de opening
der urinebuis.

Trfsplinchnicus

Trimeer (t/ipoc, deel), driedelig.
TrinOmium Luciani, atonie, asthenie, astasie.
Triorchidfe (6px. t.c, zaadbal), het aanwezig
zijn van drie zaadballen bij 66n individu.
Tri6tus (oiSq, gen. dyr65, oor), misgeboorte
met drie oren.
Tripelphosphaat (t r i p l e x, drievoudig), ammonium-magnesiumphosphaat; een vaak
voorkomend bestanddeel van de neersiag
in de urine.
Triphisisch (rpeq, drie; cpCcatq, phase; zie
aid.), van electrische stromen met drie
polen, waarvan de polair-verschillen in drie
verschillende tijden verlopen.
Triplegfe (vgl. Diplegie), verlamming van 66n
arm en beide benen, bij hersensyphilis.
Triplocorie (TpcnX6oq, drievoudig; x6p-al,
pupil), aanwezigheid van drie pupilopeningen
in 66n regenboogvlies.
Tripilold, zie Polyploid.
Triplopfe (vgl. Diplopie), gezichtsstoornis,
bestaande in de vorming van een drbvoudig beeld van een voorwerp.
Tripolaire prikkeling, door stroomtoevoer
door drie electroden.
Tripperfaden (D.), druiperdraden; draadjes
in de urine bij druiper.
Tripus coelfacus s. Halleri (TpCnovq, drievoet; xotaia, buikholte), de plaats, waar de
arteria coeliaca zich in drie takken verdeelt.
Triquetrus (Lat., driehoekig), zie Os.
Triradiilis, driestralig; van een bekken
(pelvis t.), waarin het promontorium en de
acetabula naar binnen uitpuilen, zodat
de doorsnede der holte op een cirkel met
drie brede uitsteeksels gelijkt.
Triridius, een driehoekige figuur, gevormd
door de indruk van de palmzijde der vier
vingertoppen; ter herkenning van personen
in het stelsel van Galto n.
Triscardecaphobie (Tptaxcaexoc, dertien;
9004, vrees), ziekelijke vrees voor het
getal dertien.
Trismus (rptatA,Oc, piepen, knarsen), mondklem, tetanus der kauwspieren ; Fr. trism e.
T. capistratus (capistrum, toom),
mondklem, doordat, na een verzwering,
het tandvlees aan de wangen is vastgegroeid. Trisme mental (Fr.), het door
zenuwachtigheid stijf gesloten blijven van
de mond bij pogingen om to spreken. T.
neonatOrum,T.van pasgeboren kinderen.
Tris6mata (c7c7.),J.cc, lichaam), misgeboorte, uit
drie aan elkander gegroeide kiemen ontstaan.
Trisplinchnicus (anXincvov, ingewand), de
nervus sympathicus, onder welks invloed
de ingewanden van de drie grote lichaamsholten staan.
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Tristeza (Spaans, treurigheid), Argentijnse
benaming voor Texaskoorts (zie aid.).
Tristichiasis (vgi. Distichiasis), aangeboren
plaatsing van de oogharen in 3, in pl. v. in
1 rij.
Tristimanie (t risti s, treurig), = lypemanie
(zie aid.).
Tritieus (rpt,Tocioc„ sc. nupeT6c), derdedaagse
koorts; syn. Tertiana.
Tritanopie (zie Deutero-protanopie), het
ontbreken van het vermogen om een van
de drie kleuren, die het wit samenstellen,
te onderscheiden, n.l. violet-blindheid,
geel-blauw-blindheid.
Trititio cipitis (Lat., wrijving van het hoofd),
het schuren van het hoofd, bij vele jonge
kinderen.
Trituritio (fijnwrijving), in de artsenijbereidkunde; een met meiksuiker fijn gewreven
geneesmiddel.
troicart.
Trocir,
Trochanter (Tpoz6q, rad) major, de grote
draaier, ook rolheuvel genaamd, uitsteeksel
aan de- buitenzijde van het dijbeen, beneden
de hats. T. m i n o r, kieine draaier, terzeifder
piaatse aan de binnenzijde. T. tertiu s,
derde draaier, aanhechtingspiaats van de
biispieren aan het dijbeen, als deze sterk
ontwikkeid zijn bij de mens; bij sommige
zoogdieren normaal.
Trochantericus, tot de trochanter behorend.
Trochfsci (Lat., koekjes), platte tabletjes.
TrOchiter, Franse benaming voor trochanter
major.
Treichlea (Lat., katroi), in de ontieedkunde;
een rolvormig deel. T. humeri, het rolvormige gedeeite van het onderste gewrichtsuiteinde van het opperarmbeen.
T. intercond3Hea intica, het naar de
knieschijf gerichte gedeeite van de onderste
gewrichtsviakte van het dijbeen. T. m u scull obliqui superiOris, bindweefselring in de fovea trochlearis van de oogholte,
waardoorheen de pees van genoemde
spier loopt. T. p h a I a n g u m, de gewrichtsrollen der distale uiteinden van de teen- en
vingerkootjes. T. t a I rol van het sprongbeen.
Trochleiris, betrekking hebbende op de
trochiea der oogholte; zie Musculus, Nervus.
TrochocardiesstrOchohOrizocardie(Tpox6c,
rad, kring; Opgcov, horizon; xotpafa, hart),
verplaatsing van het hart om zijn iengte-as
en om zijn horizontale, v66r-achterwaartse
as.
Trochocephalfe (xepoOd) , hoofd), rondhoofdigheid, door te vroege gedeeltelijke verbening van de kroonnaad.
Trochoginglymus (zie Ginglymus), verbinding van de scharnier- en radvorm (articula-

Tropaeoline-proef

tio trochoidea) in een gewricht; bijv. bij de
articulatio humero-radialis; vgi. Arthrodesis.
TrOchohOrizocardie, zie Trochocardie.
Trocholdea, trochoides, (sc. articulatio), zie
Arthrodesis.
Trochoscciop (axon6co, beschouwen), toestel
voor doorstraling van een voorwerp met
ROntgenstralen, waarvan de buis beweeglijk is, zodat verschillende gedeeiten van
het voorwerp kunnen worden doorstraaid.
Trockenbiutagglutination (D.), agglutinatie
(zie aid.) van opgedroogd bloed.
Tro(i)cirt (Fr., samenst. van trois en car re,
hoek tussen twee kanten van een voorwerp), stiiet (zie aid.) met een driehoekig
gesiepen punt en omgeven door een canule
(zie aid.), tot het verrichten van punctie.
Trolley-buzz (Eng., het gegons van de trolleydraad), oorsuizen bij mensen, die veel
in de tram rijden. T.-eye, hevige oogontsteking door verwonding van het oog
door metaaldelen, bij werkiieden in de
fabrieken van trolley-draden. T.-s ickn es,
(Eng.), gevoel van onwel zijn, dat sommigen
in de electrische tram ondervinden.
Trombicula, syn. voor Thrombidium ; T. H elleri, T. Flui, en T. Vanommereni, deze
drie soorten worden batattaluis genoemd.
(Zie aid.).
Trombidium, een gesiacht der mijten. T. a k amush i, een Japanse T., die voigens sommigen de tsutsugamushi-ziekte overbrengt.
Volgens Walch en Keukenschrijver
is vooral Thrombicula deliensis de overbrenger der tsutsugamushi-ziekte (vgi.
Rickettsia).
Trommlerlahmung (D., verlamming der
trommeislagers), verlamming van de linker
musc. extensor of flexor pollicis longus door
te grote inspanning bij trommelen, of door
verscheuring der ontstoken pees (Trommlersehne).
Tromomanie (rpOvoc, beving; tacvioc, waanzin), = delirium tremens.
Tromoparilysis tabifOrmis cum dementia
(Wertheim Salomonson), syndroma
(zie aid.), waarbij enige verschijnselen van
paralysis agitans en enige van tabes dorsails, benevens versuffing, voorkomen.
Tromophilie (coiXog, vriend), aangeboren
beving.
-troop (samenst. met Tponk, een draai
nemende, zich richtende, naar wat het
eerste lid noemt) (in samenstellingen),
op iets gericht; bijv. neurotroop, organotroop.
Tropaeoline-proef (rporcoaog, tot een verandering behorend); tropaeoline wordt als
indicator gebezigd; de gele kieurstof wordt
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door zoutzuur bruinrood gekleurd; met
een verzadigde alcoholische oplossing ontstaat op maagsap, dat vrij zoutzuur bevat
een lila-rode spiegel.
Tropeinismus, vergiftiging door tropeinen
(hyoscyamine, daturine, atropine, duboisine) en de nachtschade-planten, waarin
deze voorkomen.
Tropenhoofdpijn (C. Bauman n), bij het
naderen der tropen hoofdpijn in de slaapstreek en het achterhoofd zonder misselijkheid of braken, verergerend bij inspanning
op het midden van de dag; met een vermeerderde doorgankelijkheid van de bloedliquorbarriere.
Tropen-koorts, tropische vorm van malaria.
T.-ko I I e r (D., Kolle r, kolder, waanzin),
toestand van krankzinnigheid, die door het
verblijf in tropische streken ontstaat. T.ringe n, de ringvormen van de parasieten
der malaria tropica.
Tropfenherz (D.), druppelvormig hart (F.
Kraus), het hart bij sommige personen
met smalle en lange borstkas, dat het middenrif niet bereikt, en loodrecht in het
midden der borstkas aan de grote vaten
hangt; syn. cor pendulum, dropping heart.
Tropfige Entmischung (D.), ontaarding van
cellen, met vorming van kleine, met druppeltjes vocht gevulde vacuolen (zie aid.).
Tropfklystier, druppellavement; aanhoudende ingieting van een oplossing van keukenzout, droppelsgewijze in de endeidarm,
ten einde groat verlies van vocht te herstellen, ais er niet genoeg kan worden gedronken; syn. rectale instillatie.
Trophisch (rpovil, voeding), betrekking hebbende op de voeding der weefsels; syn.
nutritief. Trophische zenuwen, zenuwen, die de voeding en de groei der weefsels regelen. Trophische stoornis,
stoornis in de voeding en de groei der weefsels.
Trophoblist Poccmivco, uitspruiten), celienlaag, die het ei, terstond nadat het in het
slijmvlies der baarmoeder is gaan liggen,
omhult; chorion-epitheel.
Tropholecithus (Akxthoq, dooier), voedingsdooier van het ei; vgl. Morpholecithus.
Trophoneurtise, erfelijke voedingsstoornis,
waarvan de oorzaak in het zenuwsteisei
ligt, met afwijkingen aan huid, beenderen en
gewrichten.
Trophonomfe (vOtLoc, wet) leer der stofwisseiing (H ae c ke I).
TrophonOsis (vOcy oc, ziekte), = Trophopathie.
Trophonticleus, voedingskern van een cel, die
niet voor de deling, maar voor de voeding
dient.

Trtincus

Troph(o)oedema (M e i g e), chronische, sours
in families meermalen voorkomende waterzucht in een segmentair zenuwgebied, voorai
aan de benen.
Trophopathie (Trdc,914, ziekte), ziekte der
voeding of stofwisseiing.
Trophopenia (nevEcc, armoede), een tekort
in het voedingsproces.
Trophoplisma (vgl. Plasma), het vormende
plasma der cel.
Trophospheer (acpcdpoc, bol), voedingssfeer;
het weefsel, dat gedurende de eerste twee
maanden het ei omhult (H u b r e c h t).
Trophospongia, het vaatrijke weefsel tussen
uteruswand en trophoblast (zie aid.).
TrophOtonus (rOvoc, spanning), door voedingsstoornis veroorzaakte stijfheid van
contractiel weefsel.
Trophotropisme (Tp6rcco, wenden), het verschijnsel van aantrekking en afstoting van
cellen door oplossingen van bepaalde voedingsstoffen.
TrOpica, sc. febris, = tropische malaria.
Tropinen (rp6776), richten), stoffen, die bijv.
op bacterien een zodanige invioed uitoefenen, dat zij geschikt worden om door
phagocyten te worden opgenomen (bacteriotropinen).
Tropisme (-7pOnoc, richting), een door een
prikkel van buiten veroorzaakte beweging
in de richting van die prikkel (Posit' of
T.), of in tegengestelde richting (N eg atief T.); vgl. Taxis.
Tropometer (rponi), draaiing; 116-cpov, mat);
1. instrument om de draaiingen van de
oogbol te meten; 2. instrument om de mate
van wringing in lange beenderen te meten.
Trousse (Fr.), tasje of andere draagbare bewaarplaats voor instrumenten.
Triibe Schwellung (D.), troebele zwelling;
zwelling van een cel, waarbij het protoplasma troebel wordt; vaak het eerste verschijnsel van necrose (zie aid.) (V irchow).
Triimmerfeldzone = scorbutic lattice, zie
aid.
Trunculaire pylethrombOse, zie Pylethrombose.
Trtincus (Lat. stronk, stam). T. a n ó n y m u s,
= arteria anonyma. T. a n 6 n y m u s ili acus, = art. iliaca communis. T. arteriOs u s, de gemeenschappelijke stam van A.
aorta en A. pulmonalis bij het embryo. T.
a. persiste ns (blijvend), als de T.a. nog
bestaat na de geboorte. T. basilari s,
= art. basilaris. T. brachi o-c ephilicu s,
= vena anonyma dextra. T. bronch omedi as tinilis dexter, de naar achteren en binnen gErichte wortel van de rechter ductus lymph:ticus. T. ce r v i ca lis prof 6 ndus nervi sympithici, = plexus
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vertebralis. T. co m m 1.1 n is carotid is et
subclaviae dextrae, vena anonyma.
T. cOrporis callOsi, het middengedeelte van het corpus callosum. T. cost ocervicili s, korte dikke tak van de art.
subclavia, achter de musc. subclavius. T.
crurali s, = art. iliaca externs. T. fa ciilis
ffe r e n s, = pars secunda radicis nervi
facialis. T. innominatu s, = art. anonyma.
T. juguliri s, bovenste wortel van de
rechter truncus lymphaticus. T. lumb a! i 5, = T. lymphaticus lumbalis. T. lumb osacr ali s, stam van de 4e en 5e lenden- en
le tot 3e heiligbeenszenuwen. T. 1 y mphaticus axilliris, = T. subclavius.
T. I. broncho-mediastinalis coeliac u s (zie T. broncho-nnediastinalis), lymphvat naast de art. coeliaca. T. I. dexter s.
co mmUnis dexter, rechter ductus thoracicus. T. I. intestinali s, middelste
wortel van de ductus thoracicus. T. 1.
jugulari s, = T. jugularis. T. I. lumbili s,
de rechter en linker wortel van de ductus
thoracicus. T. 1. m a m nn iriu s, lymphevat,
naast de art. mammaria. T. 1. sinister s.
co mm6nis sinister, linker ductus thoracicus. T. subclavi u s, buitenste wortel
van de ductus lymphaticus dexter. T.
sym pathicusdexteretsinister, rechter en linker stam van de nervus sympathicus. T. t tqTreo-ce r y ica Hs, de dikke
slagader, waaruit die voor de vOOrzijde
van de hals en de streek van het schouderblad ontspringen. T. venOsus anOnymus, = vena anonyma.
Truss (Eng., van 't Fr. trousse), breukband.
Trypanocide (c a e d o, doden), trypanosomen
dodend.
Trypanoplisma, trypanosoma bij koudbloedige dieren.
TrypanOsis, = trypanosomiasis.
Trypanoseima (TpOnocvov, boor; ciii*oc, Iichaam), protozoa in de vorm van een gerekte
spiraal. T. Brucei, de verwekker der
nagana (zie aid.). T. congolense, de
verwekker ener soortgelijke ziekte bij
de schapen in het Congo-gebied. T. Cruzi
= schizotrypinum Cruzi, zie aid. T. d imOrphon (8k, tweemaal; [kopcp4), vorm),
de verwekker der Gambiakoorts bij paarden. T. equinum (e q u u s, paard), de
verwekker van het mal de caderas bij
paarden. T. eq perd u m (eq u us, paard;
perd o, verderver), de verwekker van de
dourine. T. Evans i, de verwekker van de
indische surra, een op nagana geiijkende
ziekte van runderen, paarden en kamelen.
T. g a m b i e n s e, verwekker der slaapziekte.
T. Lewis i, een niet altijd pathogeen
trypanosoma in het bloed van knaagdieren.
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T. 16 i s (gen. van lues), = spirochaete pallida. T. rhodesiens e, verwekker van een
vorm der slaapziekte. T. Theiler in het
bloed van runderen in Z. Amerika. T. v i vax
(Lat., levendig), bij rund- en kleinvee in
Z.-Afrika.
Trypanoseomenkoorts, slaapziekte.
Trypanosomiasis, door trypanosomen veroorzaakte ziekte.
Trypsine (apOrrcco, splijten ; moest dus eigenlijk zijn thrypsine), het eiwit-ontledende
ferment van het sap der aivleeskiier. Het
wordt als Trypsinogeen afgezonderd,
door enterokinase (zie ald.) geactiveerd en
vormt uit eiwit t r3'r pton (vgl. Pepsine en
Pepton).
Tryptise, tryptisch ferment.
Tryptophian (pcdwo, doen verschijnen), een
aminozuur, dat, bij rotting en ontleding
van eiwit het allereerst „verschijnt", daar
het gemakkelijk aantoonbaar is; met chloorof broomwater geeft het een rood-violette
kleur (T.-re act i e); soms in de urine bij
typhus.
Tsetse-viieg, Afrikaanse naam voor verschillende steekviiegen, die trypanosomenziekten overbrengen ; vgl. Glossina.
Tstitsugameishi-ziekte (B a I z); syn. mijtenkoorts ; Delische pseudotyphus (S c h ti ffn e r), gevaarlijke ziekte in Japan, veroorzaakt door een beet van kedani-mijten, die
de ziektekiemen overbrengen; syn. kedaniziekte, overstromingskoorts, Sumatrakoorts;
zie Trombicula en Rickettsia.
Tuba (Lat., trompet) act.; s t i ca (ecxoOco,
horen) s. auditiva (audio, horen). T.
Eustichii, oortrompet. T. uterina s.
F all6 p i baarmoedertrompet, eileider.
Bijv. nw. tu bai r.
Tubage (Fr.), het inbrengen van een buis,
in het bijzonder in het strottenhoofd; geschiedt dit door de mond, dan heet dit
perorale tubage; vgl. Intubatio.
Tubarius, tot de tuba behorend.
Tuber (Lat.), knobbel, meerv. tubera. T.
ampu 11 a r e, in de ampullae der canales
semicirculares (zie aid.). T. a m y g d a l o fd e u m, = nucleus amygdalae. T. cal c in e ruwe knobbel aan de achterzijde van
het hielbeen. T. ca rot id e u m, = tubercuium carotideum. T. cavernosum, onderrand van de benedentak van het zitbeen, waar het corpus cavernosum penis
bevestigd is. T. cinereu m, tuberculum cinereum. T. f rontale, voorhoofdsknobbel. T. gldtieum an tè ri u s
en poste ri u s, knobbels Y aan het heupbeen ter aanhechting der bilspieren. T.
i I i o-p u b i c u m, = eminentia ilio-pectinea.
zitbeenT. ischiadicum s.

Tuberculise

- 553 —

knobbel. T. malar e, knobbel ander aan
de sutura zygomatico-maxillaris. T. m ax i liar e, knobbel van het bovenkaakbeen aan de facies infratemporalis. T.
mental e, = tuberculum mentale. T. o If a ct Oriu m, = trigonum olfactorium. T.
omentale hèpatis, welving van het
rechter benedeneinde der linker leverkwab ter hoogte van het omentum minus.
T. omentile pancreatis, welving van
het rechter uiteinde der alvleesklier ter
hoogte van het omentum minus. T. p a p i lI ire, = proc. papillaris. T. parietil e,
wandbeenknobbel. T. valv u lir e, T. v e rm is, knobbel van de worm (der kleine
hersenen). T. zygomaticu m, = tuberositas malaris.
Tuberculase (T u las e), zie Tuberculine.
Tubercule (Fr.) de Chassaignac, = tuberculum caroticum. T. de Gerd y, knobbel
aan de margo infraglenoidea van de condylus lateralis van het scheenbeen.
Tuberculous (Lat., t u b e r cu I 6 s u s), lijdende
aan tuberculose, op tuberculose berustende
of betrekking hebbende.
Tuberculide (H al lopea u), misschien op de
werking van tuberkeltoxinen berustende
huidaandoening bij lijders aan tuberculose,
gelijk folliculitis, lupus erythematosus; vgl.
Toxituberculiden.
Tuberculides nodulaires hypodermiques,
(D arie r), = sarcoieden (B o e c k).
Tuberculine, entstof, ontleend aan kweken
van tuberkelbacillen. De voornaamste zijn:
T.O.A., originelles Alttuberkulin (K o c h);
T.R., Residualtuberkulin (K o c h); B. E.,
Bazillenemulsion, Neutuberkulin; I. K., Immunkiirper (S pe ng le r), t u I as e (V. Be hr i n g), verkregen door tuberkelbacillen uit
to trekken met chloralhydraat. P.T.O.A.,
Perlsuchttuberkulin, uit runder-tu berkelbacillen ; verder de tuberculinen van D en ys, Beraneck.
Tuberculine-reactie, plaatselijke of algemene
reactie, door inspuiting of inenting van
tuberculine teweeggebracht; vgl. Ophthalmoreactie, V. Pi r q u et (Aanhangsel).
Tuberculocidine (K I e b s), een tuberculine,
behandeld met alcohol en bismuth.
Tuberculoderma micropapulOsum (N e i ss e r) (8iptioc, huid; tuxp6c, klein), = lichen
scrofulosorum.
Tuberculolde (B a rthélem y), tuberculide.
Tuberculed, tuberculine van Landman n.
Tuberculeima, door tuberkelbacillen veroorzaakt gezwel.
TuberculOmyces (1115x1K, schimmel), tu berkelbacil.
TuberculOse, tuberculosis (tubérculum,
knobbeltje), aandoening, door tuberkel-
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bacillen veroorzaakt, welke in de regel
begint met vorming van kleine knobbeltjes, tuberkels (zie aid.). T. cutis =
huidtuberculose, waaronder ook lupus vulgaris en scrofuloderma. T. cutis lich en old es (S a c k), = lichen scrofulosorum.
T. cutis prOpri a, eigenlijke huidtuberculose, s. miliaris ulcerosa, bestaande uit
knobbeltjes ter grootte van gierstkorrels
(milia), welke gaan verzweren. T. cutis
verrucOsa (verruca, wrat), vorming
van knobbelige ringen, die steeds wijder
warden, terwiji zij aan de binnenzijde
genezen. T. lichenoidea follicular i s, = T. cutis lichenoides. T. miliaris
a c 6 t a, snelle en dodelijke verspreiding
van miliaire tuberkels door het gehele
lichaam. Men onderscheidt verder T. m iliaris peracuta, septico-embolica,
subacuta en chronica. T. miliopapulOsa aggregata (aggregatus, opeengehoopt) (N eisse r), = lichen scrofulosorum. T. nodulaire des membres
inferieurs (Leredde), = erythema
induratum. T. nodulaire hypodermiq u e (D arie r), goedaardige, op lupus
gelijkende uitslag, bestaande uit kleine
korreltjes. T. p u I m o n u m, longtu berculose.
Tuberculum (Lat., knobbeltje). T. a c LI st ic u m, = area acustica; de centrale oorsprong
van de nervus acusticus. T. a mrg d a l a e,
verhevenheid in de zijkamer der hersenen.
T. amygdaloideum, = nucleus amygdalae. T. anOnymu m, = T. jugulare. T.
anterius atlantis, knobbeltje aan de
voorzijde van de atlas. T. ante rius h um e ri, minder gewenste aanduiding daar
Meckel het T. majus en Weber het T.
minus van het opperarmbeen zo noemt.
T. anterius thalami Optici, ronde
verhevenheid v6Or aan de thalamus opticus.
T. anterius et posterius vertebrar u m ce r v i ca I i u m, knobbeltje aan de
vO6r- en achterzijde der dwarse uitsteeksels
van de halswervels. T. arti cu lire Ossis
temporali s, knobbel vOOr de gewrichtsvlakte van het slaapbcan. T. auricu la e,
oorknobbeltje (knobbeltje van Darwin)
aan de voorste rand van de helix van het
oar. T. brachial e, processus supracondyloideus humeri. T. ca 1 ca. n e i, knobbeltje
aan de buitenzijde van het tuber calcaneum.
T. caroticum, het T. anterius van de
zesde halswervel. T. card lag i n is ar ytae n o id ea e, ---- processus muscularis. T.
caudatu m, = processus caudatus der
lever. T. Chassaignac, = T. caroticum.
T. cinereum, = tuber cinereum van de
grate hersenen. T. cinereu m med 6 Ilae
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o b Ion g atae, gezwollen boveneinde van
de columella posterior van het ruggemerg.
T. co n o id e u m (xcovoaallg, kegelvormig),
= tuberositas coracoidea claviculae. T.
cornicu lit u m (horentjesvormig) Santo r i n i, een verhevenheid van het slijmvlies
van het strottenhoofd. T. co r 6 n ae denti s,
de kauwknobbels aan de kronen der kiezen.
T. costae, ribbeknobbeltje aan het zijwaartse einde van de ribbehals. T. costae
secundae, knobbeltje aan het benedeneinde der tweede rib. T. cuneiforme,
zwelling van de plica ary-epiglottica. T.
Da rw i n i, = T. auriculae. T. d e nt is,
knobbeltjes aan de achterzijde der snijtanden en hoektanden. T. ephippi i, =
T. sellae. T. epigl Ott i cu m, knobbeltje
midden in de achterzijde van het strotklepje. T. e p i gl6tt id i s, steel van het
strotklepje. T. extern um humeri, = T.
majus humeri. T. i I i o-pect in e u m, =
T. pubicum. T. infraglenoidile, =
tuberositas infraglenoidalis. T. i n t e rcondyloideum later-ale et mediale,
het buiten- en binnenwaarts liggende gedeelte van de verhevenheid tussen de twee
helften der bovenste gewrichtsvlakte van
het scheenbeen. T. i nte rnum humeri,
= T. minus humeri. T. intervenosum,
knobbeltje in de wand der voorkamer van
het hart (vooral bij de foetus duidelijk)
tussen de inmonding der bovenste en onderste helle ader. T. jug u lire oss is
o cc ipitili s, langwerpige knobbel op de
bovenzijde der pars lateralis van het achterhoofdsbeen. T. lac ri m il e, carunculus
lacrimalis. T. I ate rale tali, = proc.
posterior tali. T. I i n e a r u m (Lat., der
lijnen), knobbel onder de protuberantia
occipitalis externa, kruispunt der linea
nuchae inferior en crista occipitalis externa. T. L isf ran c i, = T. scaleni. T. Lowe ri, = T. intervenosum. T. m aj us
calcanei, = proc. medialis tuberis calcanei. T. majus humeri, grote buitenwaarts liggende knobbel van het hoofd
van het opperarmbeen onder het collum,
anatomicum. T. majus et minus calca n e i, knobbels, die to zamen het tuber
calcanei vormen. T. mamillare, = corpus
mamillare. T. mediate tali, knobbeltje
van de achterrand van het sprongbeen.
T. mentale mandibulae, knobbels aan
de onderrand van de onderkaak, onder
de hoektanden. T. minus calcanei, processus lateralis tuberis calcanei. T. m i n us
hi, m e r i, kleine, meer naar beneden en binnenwaarts liggende knobbel van het hoofd
van het opperarmbeen, onder het collum
anatomicum. T. obturatOrium anteri-
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us et posterius, knobbels aan het ondereinde, resp. van de sulcus obturatorius en
de crista obturatoria. T. ossis il i u m
an t é r i us i m u m (Lat., binnenste), =
eminentia ilio-pectinea. T. ossis nn u !tan guli majOris en T. ossis navicula ris carpi, knobbels aan de volaire zijde
van de genoemde beenderen. T. pa p i !lire, = proc. papillaris hepatis. T. paramolar e, zie Paramolaris. T. p h a r3'rn g e u m,
ruwe knobbel aan de ondervlakte der pars
basilaris van het achterhoofdsbeen. T.
plan ta. re, = tuberositas oss. metatars. I.
T. posterius atlantis, knobbel aan de
achterzijde van de ring van de atlas. T.
posterius cerebelli, = tuber vermis.
T. posterius humeri, = T. majus. T.
posterius thalami Optici, = pulvinar
thalami. T. pOsticum capituli fibulae,
apex (top) capituli fibulae. T. prOstatae,
isthmus prostatae. T. pi, bicu m ossis pubis, knobbeltjes aan de bovenste schaambeenstak naast de schaambeenvoege. T.
Roland i i, = T. cinereum medullae oblongatae. T. Santorini, = T. corniculatum.
T. s ca I e n i, vaak voorkomende knobbeltjes aan de eerste rib, waar de musc. scalenus anticus zich aanhecht. T. sellae
t 6 rcicae, zadelknop, knobbeltje v6Or de
sena turcica. T. septi nirium, vlak knobbeltje aan het neustussenschot tegenover
de concha media. T. s pi n 6 s u m, knobbel
v6Or aan de crista infratemporalis van de
grote wiggebeensvleugel. T. superius
Humphrey, = proc. mamillaris vertebrarum. T. supracondyloideum, knobbel
vlak boven de condylus internus van het
dijbeen, aanhechtingsplaats van het mediale
hoofd van de musc. gastrocnemius. T.
supraglenoideum scapulae, = tuberositas supraglenoidalis. T. thyreoideum
inferius dextrum etsinistrum,knobbels rechts en links van de benedenzijde
van het schildkraakbeen; aan de bovenzijde:
T. thyreoideum superius dextrum
et sinistrum. T. transversum ossis
tarsal is qua rt i, tuberositas ossis cuboidei. T. vaginae, carina urethralis vaginae,
de verhevenheid binnenwaarts van de
urethra in de schede. T. Wris berg i, =
T. cuneiforme.
Tubereuse sclerose (tu be ros us, knobbelig; zie Sclerose), erfelijke chronisch verlopende aandoening, gekenmerkt door adenoma sebaceum (zie ald.), huidnaevi, vlekken
en gezwellen in de hersenen, cysten en gezwellen op het netvlies, gezwellen in allerlei
organen en dikwijls idiotie of epilepsie. Syn.
ziekte van Bou rneville (zie Aanhangsel),
epiloia.
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Tuberkel, het granulatiegezwel, dat de
grondsiag vormt van tuberculeuse aandoeningen, en bestaat uit lymphocyten,
reuzecellen, en, in het midden, afgestorven
cellen, benevens T.-baci lien, de bacillen,
die de tuberculose veroorzaken (Koch).
Tuberkellepra, het allereerste stadium van
de lepra, met tuberculoide weefselreactie.
TuberOsitas (Lat.), knobbelachtigheid. T.
brach i i, = T. deltoidea humeri. T. calcinei, = tuber calcanei. T. cOracobrach i al is humeri, aanhechtingsplaats
van de gelijknamige spier. T. coracoid ea cla y icu lae, ruwe plaats aan de onderzijde van het buitenste uiteinde van
het sleutelbeen. T. costae secundae, =
tuberculum costae secundae. T. costal is
clavicu lae, ruwe plaats aan de onderzijde
van het binnenste uiteinde van het sleutelbeen. T. (deltoidea) humeri, aanhechtingsplaats van de musc. deltoideus aan
het opperarmbeen. T. femoris, = epicondylus lateralis femoris. T. g I utiea
femoris, brede ruwe plaats van aanhechting van de grote bilspier aan het
dijbeen. T. i I iaca, aan de binnenzijde
van het darmbeen achter de facies auricularis. T. infraglenoidalis scapulae,
aanhechtingsplaats van het lange hoofd
van de musc. triceps onder de gewrichtsvlakte van het schouderblad. T. malaris
z yg om it i ci (m a I a, wang), wangknobbel
van het jukbeen. T. masseterica m andibu lae, aanhechtingsplaats van de musc.
masseter aan de onderkaak. T. maxi I!iris, = tuber maxillare. T. metatarsi
hal I u cis, aan de voetzoolzijde van het
eerste middelvoetsbeen. T. m tiscu I i tricipitis, = T. olècrani. T. occipitalis,
aanhechtingsplaats van de musc. longus
capitis aan het achterhoofdsbeen. T. o I éc ran i, aanhechtingsplaats van de musc.
triceps aan het olecranon. T. ossis carpal is primi, tertii, aan het os naviculare en capitatum. T. ossis cu bold ei,
aan de voetzoolzijde van het os cuboideum. T. ossis ilium, = T. iliaca. T.
ossis ischii, = tuber ischiadicum. T.
ossis metacarpi quinti, aan de buitenzijde van het vijfde middelhandsbeen. T.
ossis metatarsilis primi, quinti, aan
de basis van het eerste en vijfde middelvoetsbeen. T. ossis naviculiris carpi,
p e d is, aan de handpalmzijde van het os
naviculare carpi; aan de mediale zijde van
het os naviculare pedis. T. ossis pubis,
= tuberculum pubicum. T. ossis rad iil is
carpi, = tuberculum ossis navicularis
carpi. T. ossis sacri, = T. sacral is. T.
ossis tarsalis quarti, = T. ossis cuboi-
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dei. T. patelliris, = T. tibiae. T. pectoral is, aanhechtingsplaats van de musc.
pectoralis aan het sleutelbeen. T. pron atoria radii, u l n ae, aanhechtingsplaats
van de musc. pronator quadratus aan spaakbeen en ellepijp. T. pte ryg oid ea m an d 1bu lae, aanhechtingsplaats van de musc.
pterygoideus aan de onderkaak. T. radii,
ronde knobbel onder het collum radii. T.
rectal is ossis ilium, aanhechtingsplaats
van de musc. rectus femoris aan de rand
van de pan van het heupgewricht. T. sacra1 is, ruwe plek achter de facies auricularis
van het heiligbeen. T. scapu laris, = T.
coracoidea. T. spinae, ruwe plek aan de
benedenrand van de achterzijdo van het
laterale einde der spina scapulae. T. ste rn al is, aanhechtingsplaats van de grote
borstspier aan het borstbeen. T. supraglenoid al is scapulae, knobbelachtigheid
boven de gewrichtskom van het schouderblad. T. tibiae, ruwe plek aan de voorzijde
van het scheenbeen. T. tm pan i, =
promontorium tympani. T. ulnae major,
knobbel van de ellepijp onder de proc.
coronoideus. T. unguicularis (unguic u I a, nageltje), aan de nagelleden der
vingers en tenen. T. verte brills, knobbel
op de achterzijde van de punten der proc.
transversi van de wervels.
TuberOsus, knobbelig.
Tabinger Herz (D.), de vooral uit de cliniek
to Tubingen beschreven uitzetting en
hypertrophie van het hart bij de veel
drinkende wijnbouwers in Wurttemberg.
Tubo-ovariaal, behorende tot de tuba Fallopii en het ovarium; bijv. tubo-ovariale
cyste.
Tubo-ovaritis, minder juiste uitdrukking voor
salpingo-oiiphoritis.
Tubo-tympanaal, behorende tot de tuba
Eustachii en de trommelholte.
Tubo-uterinus, behorende tot de tuba Fallopii en de baarmoeder, bijv. graviditas
tubo-uterina.
Tubovaginaal, behorende tot de tuba Fallopii en de schede.
Tubulair, tubuleus (tu b u I us, buisje); 1. in
de vorm van een buisje of van buisjes,
bijv. tubulaire klieren, tubulair adenoma,
epithelioma, tubulaire membraan (het vlies,
dat de zenuw omhult, neurilemma); 2. in
buisjes ontstaande: bijv. tubulair (bronchiaal) ademhalingsgeluid; 3. buisjes betreffende, bijv. tubulaire nierontsteking,
waarbij de tubuli aangedaan zijn; zie Nephrose.
Tubulhematie (Fr., h é m at i e, rood bloedlichaampje), ziekte van Winckel, waarbij
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men vele rode bloedlichaampjes in de
niertubuli vindt.
Tubulisatie (Van lai r, 1881), het omgeven
van een doorgesneden en weder gehechte
zenuw met een buisje van ontkalkt been
of een gehard bloedvat, om te voorkomen
dat de zenuw aan de omgeving vastgroeit.
Ttibulus (meerv. t 6 buli, buisje). Tir bull
colligentes (colligo, samenlezen), verzamelingsbuisjes in de nieren. Tti bull
contOrti, de gekronkelde buisjes in de
nieren. Tti bull dentales, = canaliculi
dentales. TL1 bu I i lacri males, de afscheidende buisjes der traanklieren. TU b u I i
paratirethriles s. Skenei, de uitlozingsbuizen der microscopische glandulae
urethrales der vrouw. TC, bull recti,
rechte buisjes in de nieren. Ta bull sem i n iferi, zaadkanaaltjes. T. spi ril is
mod lo I i, = canalis spiralis modioli.
Tabus, buis (bijv. na tracheotomie gebruikt).
T. d i g e s t 6 r i us (Lat.), spijsverteringskanaal.
Tularaemle (ccilloc, bloed), een pestachtige
knaagdierenziekte, het eerst waargenomen
te Tulare in California, die ook op herten
en op de mens kan worden overgebracht;
zij worth veroorzaakt door bacterium
tularense (E. Francis, 1922).
Tulise, vgl. Tuberculine; wasachtige stof, verkregen door tuberkelbacillen met chloral te
behandelen. Emulsie van tulase met water
heet tu lase lacti n e; vgl. Antitulase.
Tulband-iris, zie Iridauxesis.
Tulbandtumor, van het behaarde hoofd,
multiple goedaardige epitheliale gezwellen,
gelijkend op tomaten of druiventrossen of,
als zij zeer talrijk zijn, op een tulband. Syn.
Tumor van S pi e g I e r, zie Aanhangsel.
Tumefactio (tu mefacio, doen zwellen),
zwelling.
Tumescentia (later Lat.), opzwelling, gezwollen toestand.
Tumeur erectile (Fr., gezwel, dat in staat is
te zwellen, eig. zich op te richten), =
angioma cavernosum (zie ald.). T. vi I le use
(Fr., vlokkig) een kwaadaardig week gezwel
in de darm.
Ttimidus (Lat., gezwollen), gezwollen.
Tumor, 1. zwelling, als een der hoofdverschijnselen bij ontsteking; 2. gezwel. T.
al bus (Lat., wit), tuberculeuse gewrichtsontsteking, waarbij het gewricht er gezwollen en bleek uit ziet. T. cave r n Os u s,
= angioma cavernosum. T. coccgeus,
gezwel van het os coccygis, sacraal gezwel,
T. f i b r i n 6 s u s, gezwel van vezelstof, ontstaande uit een bloeduitstorting in de
weefsels, waaruit het vloeibare gedeelte
wordt opgeslorpt. T. I ien is, gezwollen

Tunica

milt. T. fibrOsus, = fibroma. T. muc6s u s, = myxoma. T. spleni s, = T. lienis.
T. salivalis intermittens (saliva,
speeksel; intermittens, met tussenpozen geschiedend), zwelling van een
speekselklier tijdens het eten, als de uitgangsbuis vernauwd of ontstoken is. T.
vasculOsus arterialis, = angioma
racemosum. T. v i 116 s u s (v i I I i, vlokken),
met vlokken van fibrine bezet gezwel.
Tumoraffine stoffen (a ff i n i s, verwant),
stoffen, die, als zij in de bloedsomloop
worden gebracht, zich in gezwellen afzetten
en daarop inwerken (Neu berg en Casparis).
Tumorbeen, Rontgenfoto van het been,
waarop beenwoekering in de weke delen is
te herkennen aan radiaire streepvormige
beentekening en kenmerkende spiculae (zie
ald.). Bij kwaadaardige gezwellen.
Tumtiltus cordis (tu m LI ltus, onrust, gedruis; cor, hart), onregelmatige werking
van het hart. T. sermOnis (sermo,
spraak), ziekelijk haastig spreken; vgl.
Logorrhoea.
Tunica (Lat., onderkleed; in de ontleedkunde,
vlies, rok, omhulsel). T. ad i pOsa (ad ipOsus, vetrijk) renis, vet-omhulsel der
Hier. T. ad nata (ad natus, aangeboren)
Ocu I i, = conjunctiva bulbi. T. adnita
testis, = lamina parietalis tunicae vaginalis propriae testis. T. adventicia of
adventitia (bijkomend) ductus defere ntis, buitenste omhulsel van de ductus
deferens. T. a. oesophagi, id. van de
slokdarm. T. a. t 6 b a e u t e r i n a e, id.
(subserosa) van de eileider. T. a. u retells, id. van de urineleider. T. a. uteri,
id. van de baarmoeder. T. a. vasOrum,
id. van de vaten. T. a. vesiculae sem i nil is, id. van de zaadblaasjes. T. albug inea, wit omhulsel; d.i. bindweefsellaag rondom de klieren, de oogbol,
de kittelaar, de sponsachtige lichamen
der roede, de bijbal, de milt, de eierstok,
de nier, de zaadbal (T. a. glandularum,
bulbi oculi, clitoridis, corporum cavernosorum penis, epididymidis, lienis, oculi,
ovarii, renis, testis). T. arach noid ea
cere bri, = arachnoidea (zie ald.). T.
arachnoidea oculi, pigmentlaag van
de harde oogrok; syn. lamina fusca sclerae.
T. cirnea (Lat., vleesachtig) testis, =
T. dartos. T. ce I I u lOsa, = submucosa.
T. conjunctiva, = conjunctiva. T. corn ea (Lat., hoornachtig) °pica (Lat., ondoorschijnend), = sclera. T. cornea
p e l I a c i d a (Lat., doorschijnend), = cornea. T. dartos (8apT6c, gevild), spierrok van de zaadbal. T. dartos la bial is,
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gladde spierlaag der grote schaamlippen.
T. e list i c a, binnenste Iaag van elastisch
bindweefsel der vaten = T. intima. T.
e r y t h r o id es (ipui5p687)c, roodachtig), =
T. vasculosa testis. T. externa et i nterna thecae folliculi, binnenste en
buitenste Iaag der theca folliculi (zie aid.).
T. externa vasorum, = T. adventitia
vasorum. T. fi br Os a, = T. aibuginea. T.
Haller i, vaatlaag van het vaatvlies van
het oog. T. hyaloid ea (uccAoeL8*, glasachtig) intern a, binnenste Iaag van het
glasachtig lichaam; syn. Stroma vitreum. T.
intima (intimus, binnenste) renis, =
T. muscularis renis. T. intima vasorum,
= T. elastica interna. T. media vasorum,
middelste Iaag der vaten, uit spiervezels en
elastisch bindweefsel bestaande. T. m uc 6 s a, slijmlaag, de slijm afscheidende
Iaag der slijmvliezen. T. muscu li r is,
spierlaag (der baarmoeder, der darmen,
der nieren, der bloedvaten, der urineblaas
en van andere organen). T. mUscu I oe list i c a, = T. media. T. nervea, zenuwlaag, de Iaag onder de T. mucosa der slijmvliezen. T. nervea Ocu I i, netvlies. T.
p h a r3'rn g o-b asiliri s, = fascia pharyngobasilaris. T. prOpria (p ropriu s, eigen),
de bindweefsellaag der slijmvliezen =
tela submucosa. T. p rci pria cerebri,
= dura mater. T. p re) pria cO r i i, het onderste gedeelte van het corium (zie aid.)
T. prOpria folliculi, = T. interna thecae folliculi. T. p r6 pria ovarii, buitenste Iaag van het stroma ovarii. T. p r opria renis, = T. fibrosa renis. T. p ropria testis, = T. albuginea testis. T. p r (5pria tubulOrum testis, het stevige omhulsel der zaadkanaaltjes. T. sclerOt i c a,
= sclera. T. serOsa (s erosu s, weiachtig),
weiviies, sereus viies (pleura, peritoneum,
tunica vaginaiis). T. submucosa, =
tela submucosa. T. tend incisa bu I bi
Ocul i, peesachtig viies om de oogbol.
T. tertia (Lat., derde), renis, derde,
spierlaag der nier. T. Ci v ea (u v e us, druifachtig), pigmentiaag van het regenboogviies en het oog (T. u. iridis, oculi). T.
v ag inalis (Lat., schede-achtig) bulb i, =
fascia buibi. T. vaginilis commUnis
(testis et fu n Icu I i), gemeenschappelijk
omhulsel van de zaadstreng en de zaadbal. T. vaginilis prOpria, = T. propria
testis. T. vasculosa (vasculOsus, vaatrijk), = T. submucosa. T. vasculosa
cerebri, = pia mater. T. vasculosa
0 c u I i, = chorioidea, corpus ciiiare, iris. T.
vasculosa testis, = musculus cremaster. T. villOsa (v illOsus, met viokken
bezet) Ocul i, = lamina chorio-capillaris;
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de derde Iaag, rijk aan haarvaten, der
chorioidea. T. v it r ea (v itreu s, glasachtig), membrana hyaloidea van het glasachtig lichaam.
Tunnelanaemie, = ankyiostomiasis.
Tunnelgeruis, een geruis dat wordt gehoord
bij opengebleven ductus Botalli en andere
aangebaren hartgebreken. Syn. Machinery
murmur, continuous murmur (Eng.).
Tunnelstreng, een van de spiraaistrengen
van het orgaan van Corti. Tunne Iw o r m (Eng.), = ankylostoma duodenale.
Tiipfelung (D., Stippeling), granuiae van
Schaffner. Zie Aanhangsel.
Tupfer (D., tupfe n, afdeppen), depper;
propje watten of gaas om bioed of to deppen.
Turbinalis, turbinitus (Lat., kegeivormig),
zie Os turbinate, Os turbinatum.
Turbinectomie (ix-riv.vo), uitsnijden), operatieve verwijdering van het os turbinate.
Turbinotciom, een hiertoe gebezigd instrument.
Turgescentia, ttirgor (opzwelling), weefselspanning ten gevoige van rijkelijke opvulling met bioed en weefselvochten.
Turgosphygmographie (acpuyilOc, pols), optekening van de wisselende vulling van
de arm met bioed onder de invloed van de
polsslag, door middel van een manchet van
caoutchouc, verbonden met een registreertoestel.
Turitcixicon (Tv*, kaas), een vergift, dat
soms voorkomt in zuivelproducten. Syn.
Tyrotoxicon.
Turnerknochen (D.), verbening in de musc.
biceps brachii.
Turnerriicken (D.), athletenbult, kyphosis (zie aid.) die na veel turnen soms ontstaat.
Turricephaile, (Lat., turris, toren), torenschedei, Turmschadel (D.), zie oxycephalie
en pyrgocephaiie.
Turtinda (Lat.), de tent (van de heeimeester); ook: een suppositorium.
Tuschemethode (T u s c h e, D., Oost-Indische
inkt), het kleuren van een microscopisch
praeparaat met Oost-Indische inkt, waardoor onder de microscoop bacteriên enz.
licht, op donkere achtergrond, worden gezien (B u r r i, 1909).
Tussiculatio (t ussicul a, verkleinw. van
tussis), kuchen.
Ttissis (Lat.), hoest. T. co n v u Is Iva (Lat.,
krampachtig). T. quinta (vgl. Quinte),
kinkhoest.
Tutimen (Lat.), bescherming, verdediging
tutimina cerebri, Oculi, de delen, die
de hersenen, de ogen bedekken en beschutten.
Twitching (Eng., spiertrekking), = subsultus
tendinum.
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Tyle (Eng., van Taoc, knobbel), = callus.
Tflion (TOXog, knobbel) (in de craniometrie),
een punt in de middellijn, op de voorwand der groeve (in het wiggebeen) voor
het chiasma nervorum opticorum.
Tyleima, = callus, eeltvorming.
TylOsis, 1. vorming van eelt; 2. een vorm
van blepharitis (zie aid.), met verdikking
en verharding van de rand van het ooglid.
T. linguae, = leucoplakia (zie aid.).
Tyleositas symmetrica p011icis, zie Melkerschwielen. T. articuli, huidverdikking op
de vingergewrichten. Zie knuckle pads.
Tylosteresis (crriplatic, beroving), operatieve
verwijdering van een callus.
Tympanectomie (c.6tisccevov, trommel; ixTip.vo), uitsnijden), operatieve verwijdering van
het trommelvlies.
Tympania, = tympanismus. T. uteri, =
physometra (zie aid.).
Tympinicus, tot het trommelvlies behorend;
bijv. musc. tympanicus.
Tympanion, het hoogste en het laagste punt
(bovenste en benedenste t.) van de beenring waaraan het trommelvlies is aangehecht.
Tympanfsmus, tympanites, tympanitis, =
meteorismus; (tympanitis wordt ook wel
eens gebezigd voor otitis media).
Tympanitisch (percussiegeluid), het percussiegeluid boven lucht bevattende holten
met gladde, veerkrachtige wanden (holten
in de longen, strottenhoofd, darm enz.).
Tympano- (in verbindingen), behorende tot
de trommelholte, bijv. tympano-eustachiaal.
Tympanophonfe, = autophonie (zie ald.).
Tympanotomie (cipco, snijden), insnijding
in het trommelvlies.
Tympanum, trommelholte; syn. cavum tympani. T. secundarium, = membrana
tympani secundaria, het vlies, dat de fenestra
ovalis bedekt.
Tyndalliseren, het steriliseren van vloeistoffen door ze gedurende enige dagen
telkens 1 tot 2 uren to verwarmen tot
58° C. (john Ty ndal I, Eng. natuurkundige, 1820-1893); vgl. Pasteuriseren.
Typergisch, de typische reactie vertonend
op ziektekiemen. Vgl. Allergisch.
Typewriter's backache (Eng.), pijn in de
rug, beroepsziekte van machineschrijvers.
Typhase, bacteriolytisch enzym van bacillus
typhosus.
Typheus, tot typhus behorend, typhusachtig.
Typhinia, Eng. voor febris recurrens.
Typhlatonfe (-mcpX6q, blind), atonie (zie aid.)
van de blinde darm.
Typhlectomfe (Ex-riv.vco, uitsnijden), operatieve verwijdering van de blinde darm.
Typhiftis, ontsteking van de blinde darm. T.

Typhus

stercorilis (stercus, gen. stercoris,
drek), T. veroorzaakt door ophoping van
drekstoffen.
Typhlo-cellulitis, = paratyphlitis.
Typhlo-empyema, absces, gevormd bij typhlitis.
Typhlo-lithfasis (),fkoc, steen), vorming van
stenen in de blinde darm.
Ttphlon (rucpX6v, sc. 'vTcpov), blinde darm.
Typhlopexie (Trigt,c, vasthechting), aanhechting van de blinde darm aan de buikwand.
TyphlOsis (r6cpAcaat.c), blindheid.
Typhlostomie (a-cOlitc, mond), het maken van
een opening in de blinde darm.
Typhlotomfe (repo), snijden), het maken van
een insnijding in de blinde darm.
Typhiotransversostomfe (a-cOttoc, mond), het
maken van een verbinding tussen de blinde
darm en het colon transversum.
TyphobacillOse, tuberculose met typheuse
verschijnseien, een benaming van Lando uzy (1882) voor een tuberculeuse vorm van
sepsis (sepsis tuberculosa acutissima).
Typhobacill uric, het uitscheiden van typhusbacilien langs de urinewegen.
Typhohaemle, het voorkomen van typhusbacillen in het bloed.
Typholed, 1. = typhus abdominalis; 2.
typheuse toestand na cholera (choleratyphoied).
Typhomalarial fever (Eng.), gemengde besmetting met febris typhoidea en malaria
(malaria-typhoied).
Typhomanfe, het ijlen bij febris typhoidea.
Typhotoxine (B r i e g e r), het gif, uit kweken
van typhus-bacillen bereid.
TyphotuberculOse (Lan d o u z y), = Typhobacillose.
TyphOsus, = typheus.
Typhulus, lichte vorm van typhus.
Typhus (-65poq, rook, damp, beneveling, verdoving), benaming voor verschillende besmettelijke ziekten, die gewoonlijk met
stoornis van het bewustzijn gepaard gaan.
T. a b d o m i n a l i s, bulk- of ingewandstyphus = febris typhoidea; door het publiek gewoonlijk typheuse koorts of typhuskoorts genoemd; vroeger ook „zenuwzinking koorts". In Engeland t y p h o i d (e nteri c) fever, terwijI typhus fever =
typhus exanthematicus. T. a m a r i I I i c u s =
geie koorts. T. am bul at Orius (a mbul 0,
rondwandelen), zeer lichte t., waarbij de
lijder niet bedlegerig is. T. bili Os u s (b iliOsu s, galachtig), typhus met geeizucht.
T. h e pit i cu s, = icterus febrilis infectiosus (zie ald.). T. des o s (Fr., beenderentyphus), = osteomyelitis acuta (zie ald.).
T. exanthematicus s. petechiilis
(vgl. Exanthema, Petechiae), vlektyphus
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king hebbende; vgl. Antitypica, Typosen.
Typologie, studie van de mens, wat betreft
zijn constitutie. Leer der types.
TypOsen (E i s e n man n), ziekteverschijnseien,
door malaria veroorzaakt, weike regelmatig terugkeren; ook andere periodiek
terugkerende ziekten, bijv. manisch depressieve krankzinnigheid.
Typus bovinus, huminus, de voor het rund,
resp. de mens kenmerkende vorm van
de tuberkelbacil. T. inversus (Lat., omgekeerd), omgekeerd type van koorts, nl.
met de hoogste temperatuurverheffing des
morgens.
TyrOma ('cup6c, kaas), gezwel, bestaande uit
verkaasde lymphklieren. Ook: een kolfje,
gebruikt bij inentingen en genoemd naar
een Amerikaans scheikundige uit de 19e
eeuw.
Tyrosinise, ferment, dat tyrosine oxydeert.
Tyrosine, een stof, die bij ontleding of rotting van eiwit ontstaat en ook in oude
kaas voorkomt; p-oxyphenyl-oc-aminopropionzuur.
TyrOsis, verkazing, verandering van levend
weefsel in een droge, lichtgele massa.
TyrotOxicon, sterk vergif uit rotte kaas bereid.
Tyrotoxismus, kaasvergiftiging.

of typhus zonder meer. T. h e pat icus
(h e p a r, gen. h e pat i s, lever), = ziekte
van Weil (zie aid.). T. mandich CI ricu s,
typhusachtige ziekte in Oost-Azie. T.
murinu s, (Lat. m u s, genit. muri s, rat)
= ziekte van Bril I, zie aid. T. recil rr e n s, = febris recurrens. T. re c ti rrens
of ricanus, een door teken overgebrachte
spirochaetosis (Zeckfieber, tick fever, tekenkoorts) in tropische landen. T. siderans
(side ro, door de bliksem treffen), snel
dodelijke T. T. v e rsitilis (v e rso, omdraaien), typhus met grote onrust.
Typhus-bacil, bacil van typhus abdominalis
(Eberth). T.-diagnOsticum (Ficker),
emulsie van dode typhus- of paratyphusbacillen, voor het verrichten ener vereenvoudigde reactie van Wida I. T.-G alle nr 6 hrchen (Con rad i), buisje met gal om
het aantal typhusbacillen in bloed ten beho ye van het bacteriologisch onderzoek
te doen toenemen (Anreicherungsverfahren).
Typisch (s-urnx6c, een model van iets gevend),
iets wat regelmatig, gelijk de beeldenaar
van een munt, voorkomt; kenmerkend;
bijv. typische radiusbreuk, de breuk van
het benedeneinde van het spaakbeen; ook,
op tussenpozende koorts (malaria) betrek-

U
U, = ureum.
U, = acidum uricum, urinezuur.
Ubi pus, ibi evicua (Lat.), waar etter is, verwijder (die).
Ubiquitair (u b i q u e, overal), overal aanwezig (van sommige bacterien).
Ubiquiteit, de eigenschap van ubiquitair te
zijn.
Ubi stimulus ibi affitixus, waar een prikkel
is, is toevloed (van bloed, enz.).
Ueberbein (D.), peesknoop; zie Ganglion.
Ueberdicrot (D.), overmatig dicroot (zie
aid.); van een polskromme, waarvan de
dalende tak tot beneden de basis der kromme
loopt, en de „Rtickstoszelevation" (zie
aid.) zich eerst in de stijgende tak van de
volgende golf vertoont.
Ueberdruckverfahren (D.) (Brauer), het
teweegbrengen van verhoogde luchtdruk
in de longen, door het hoofd van de patient
in een ruimte met verhoogde druk te
piaatsen, of door rechtstreeks lucht onder
verhoogde druk in de luchtpijp te leiden;
om te voorkomen, dat de long samenvalt
bij een operatie, waarbij de borstkas geopend
wordt. Vgl. Unterdruckverfahren.

Ueberempfindlichkeit (D., overmatige gevoeligheid), ook gebruikt in plaats van
anaphylaxie (zie aid.). Ueberem pfin dlichkeitsreaction (V. Pirquet en
Schick), = serumziekte.
Ueber-ich, zie Opper-ik.
Ueberleitungsstarung (D., geleidingsstoornis), stoornis in het stelsel van prikkelgeleiding van het hart; vgl. Hartblokkade.
Ueberwanderung (D., oversteken) van het
ei, nI. van een ei van de eierstok naar de
eileider van de andere zijde; door de buikholte (uitwendige Ue). of door de baarmoeder (inwendige Ue.). Syn. Transmigratie.
Ulceratie (ulceratio, van ulcus, gen. ulceri s, zweer), verzwering, vorming van
een zweer.
Ulcereus, zwerend, zweerachtig.
Ulcus (Lat.), zweer. U. am bustifOrme
(a mbilsti o, verbranding), weke sjanker
aan het binnenbiad van de voorhuid, met
het voorkomen van een brandwond door
heet water. U. aphthOsu m, zweer gelijkend op aphthae (zie ald.). Syn. U. neur6ticum. U. arthr it i c u m, huidverzwering
door de prikkel van jichtige concrementen.
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U. at h e ro m atOs u m, vgl. Atheroma. U.
cal I Os u m (vgl. Callus), zweer met harde,
steile randen. U. car ci no m at O s u m, maagzweer, die tot kanker overgaat. U. cat a rrhal e, ondiepe zweer in slijmvliezen bij
catarrhen (vgl. Erosie). U. col pOd es
(x6X7roc, boezem), = U. sinuosum. U.
corneae se rpens (Lat., kruipend), zweer
van het hoornvlies, die zich naar een zijde
uitbreidt terwijI zij aan de andere zijde
geneest, zodat zij schijnt voort to kruipen.
U. corrOdens (Lat., knagend) Clarkei,
vretende zweer aan de portio vaginalis bij
oude vrouwen. U. cruris, = U. varicosum.
U. d u o d é n i, zweer van de twaalfvingerige
darm. U. durum, harde sjanker. U. elev it u rn (Lat., opgeheven), U. fungosum (zie
beneden), waarvan de bodem boven de
randen uitsteekt. U. e r é t h i cu m (ipagco,
prikkelen), zeer pijnlijke, tot bloeding geneigde zweer met sterk ontstoken omgeving. U. ex d ig est iOn e, = U. pepticum.
U. fistu lOsu m, fistelzweer, vgl. Fistula.
U. fo Ilicul ire (zie Folliculus), zweer van
een slijmvlies, waarbij de papillen bloot
komen en daarop hypertrophisch worden,
waardoor zij rode knobbeltjes vormen. U.
fungosum (fungus, zwam) s. U. g ran ulOsu m, met granulaties (zie aid.) bedekte
zweer. U. hypersthenicum (gNvoc,
kracht), door ontsteking geprikkelde zweer.
U. induratum, = U. durum. U. jejtini
pe pticu m, peptische zweer van de nuchtere darm. U. lenticulare (lenticulus,
linsje), linsvormig zweertje op slijmvliezen,
ontstaande door verweking van een tuberkel.
U. mercurial e, door kwikzilver veroorzaakte zweer van het tandvlees; zie Stomatitis mercurialis. U. m ixtu m (Lat., gemengd), = chancre mixte. U. moll e,
weke sjanker. U. neuroparalticum,
zweer, ontstaande na doorsnijding of verlamming van een zenuw; vgl. mal perforant
du pied; keratitis neuroparalytica. U.
n eu rOt i cu m, zie U. aphthOsum. U.
peptic um (7reintx6c, de spijsvertering
bevorderend), zweer tengevolge van de
verterende werking van het maagsap. U.
p e rf6 r a n s, = mal perforant. U. p hag ed ae nic um (vgl. Phagedaena), invretende
zweer, vooral van ulcus molle gezegd. U.
pseudo-venereum aphthOsum,schijnbaar venerische zweer aan de vulva; syn.
U. vulvae act1tum. U. puerperale
(vgl. Puerperium), zweren aan de slijmvliezen der vrouwelijke geslachtsdelen in
het kraambed. U. rod ens (Lat., knagend)
oppervlakkige huidkanker, met neiging tot
snelle verzwering. U. rotti ndum (Lat.,
rond), vgl. U. ventriculi rotundum. U.

Ulnarisverschijnsei

sco rbtlti cu m, zweer van de huid en het
tandvlees bij scorbuut (zie ald.). U. s c r of u16 s u m, zweer, vooral aan de hats, die overgebleven is van een doorgebroken veretterde lymphklier. U. se pt i naris pe rf6 ran s, zweer, die het kraakbeen van het
neustussenschot doorboort; vgl. Chromaatzweer. U. simplex, eenvoudige zweer
in de darm zonder gezwelvorming. Vgl. U.
venereum simplex. U. sinu Os u m (sinus,
boezem, uitholling), zweer met ondermijnde
randen. U. tOrpidum (t Orpidu s, stijf,
onbeweeglijk), zweer met geringe neiging
tot vorming van granulaties. U. trOpi cu m,
= Aleppobuil (zie ald.). U. vari cOsu m
(vgl. Varix), zweer, die zich uit een aderspat
ontwikkelt. U. venereum simplex, =
U. molle. U. ventriculi simplex s.
chrOnicum s.rotUndums.perfOrans
(Rokitansky) s. corrosivum s. pepticu m, ronde maagzweer. U. vulvae
acutu m. = U. pseudovenereum, geelgrijze zweren met pseudo-diphtherische
membranen, die koorts en hevige pijn veroorzaken, meestal bij virgines aan de binnenzijde der labia minora. U. vulvae ch rOnicum elephantiisicum,torpidezweer
aan de commissura posterior en de introitus
vulvae met elephantiasis-achtige rand, meestal het gevoig van lymphogranuloma inguinale.
Ulegyrie (o6kii , litteken; r3poq, ring, winding), littekenvorming aan de hersenwindingen ten gevolge van woekering van
de glia en het bindweefsel; bij idiotic.
Ulerythema (U n n a), erythema (zie ald.),
dat zonder ettering onder littekenvorming
geneest. U. acn e ifO r m e, = U. syciforme.
U. ce n t r if ugum (Lat., van het middelpunt wijkend), = lupus erythematodes. U.
ophryOgenes (6cppk, wenkbrauw), lupus erythematodes of keratosis pilaris faciei
aan en om de oogleden. U. pila re, =
lichen pilaris. U. s y cos ifO r m e, = folliculitis barbae.
Uletomie (cipco, snijden), doorsnijding van
een litteken.
With (oiSAov, tandvlees), ontsteking van het
tandvlees.
Ullem, een in Lapland voorkomende dyspepsie.
Ulna (Lat., van eakv71), ellepijp.
Ulnad (in de anthropologic), naar de zijde
van de ulna.
Ulniris, tot de ellepijp behorend; bijv. Os
ulna re = os triquetrum.
Ulnirisverschijnsel (B i e r n a c k i), ongevoeligheid van de nervus ulnaris voor druk,
bij tabes. Ook: samentrekkingen der van
de nervus ulnaris afhankelijke spieren bij
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matige druk op die zenuw (bij tetanus en
tetanie).
Ulnocarpaal, -radiaal, behorende tot de
ellepijp en de handwortel, het spaakbeen.
Ulocace (xcioa], slechte toestand), verzwering
van het tandvlees.
Uloderm(at)itis, (o6ki), litteken), huidontsteking met vorming van littekens.
UlOncus (oi5Aov, tandvlees; Oyxoc, gezwel), =
epulis (zie aid.).
Ulotomie, = uletomie.
Ulotrichen (oi5Aoc, kroezig; OA, gen.
Tptx6c, haar), kroesharige mensenrassen.
Ultima ratio (Lat.), Iaatst overgebleven handelwijze.
Ultimum mOriens (Lat.), hetgeen het Iaatst
sterft; nl. de rechter boezem van het hart,
of het dorsale gebied van het dermatoom
(zie aid.).
Ultimum reftigium (Lat.), Iaatste toevlucht.
Ultra- (Lat., voorbij), in samenstellingen, met
de betekenis van een overtreffende graad.
Ultrabrachycephalie, brachycephalie (zie
ald.) met een index van meer dan 90.
Ultrachamaerrhien (in de anthropologic),
in het bezit van een zeer lage neus.
Ultradolichocephalie, dolichocephalie (zie
ald.) met een index van minder dan 64.
Ultrafiltratie (Be rtho I d), filtratie door een
filter van gelatine, waardoor men colloiden
van crystalloiden en zelfs colloiden onderling, als de grootte hunner deeltjes verschilt, kan scheiden.
Ultramicránen, ultramicroscopische deeltjes.
Ultramicroscoop (Siedentopf en Asigmondy, 1903), microscoop, waarbij de
verlichting van het voorwerp met zeer fel
licht van ter zijde geschiedt („Dunkelfeldbeleuchtung"); door de weerkaatsing
van het licht worden uiterst kleine deeltjes
zichtbaar.
Ululitie (61u1o, huiien), hysterisch gehuil.
Umbilicalis, tot de navel behorend (arteria,
vena umbilicalis).
Umbilicus (Lat.), navel.
Umbo (Lat., uitpuiling), 1. stipje, stigma,
puntvormige bloeding; 2. = umbilicus. U.
membrinae tympinicae, navel van
het trommelvlies, kuiltje ter plaatse van
het handvat van de hamer.
Umbralglaser, brilleglazen van de firma
Zeiss to Jena, die aan een zijde overtrokken
zijn met rookglas, waardoor alle stralen,
maar vooral de ultraviolette, worden verzwakt; vgl. Euphosglas en Hallauerglas.
Umklammerungsreflex (D., omklemming),
bij zeer jonge zuigelingen ontstaat door verschillende prikkels strekking en spreiding,
daarna samenbrenging van de ledematen
(M o r o, 1918).

UnicOptor

Umstimmung (D., het teweeg brengen van
een andere stemming), de veronderstelde
wijziging, die door sommige geneesmiddelen
wordt gebracht in de wijze, waarop het
lichaam ziek makende invloeden beantwoordt.
UncifOrmis, = uncinatus.
Uncinaria (uncus, haak) (Baillet), =
ankylostoma duodenale.
Uncinariasis, = ankylostomiasis.
Uncinatefit (Eng., f i t, aanval) reuk- en smaakhallucinaties, gepaard met kauw- en smakbewegingen bij prikkeling van de gyrus uncinatus.
Uncinatus, haakvormig, bijv. gyrus uncinatus, os uncinatum s. hamatum.
Unco-vertebraal gewricht, gewricht tussen
de processus uncinatus (zie ald.) der halswervels en de zijkant van de wervel, die
daarboven ligt. Dat dit een gewricht is,
wordt niet algemeen aangenomen.
Unctio (Lat., zalving), inwrijving met zalf.
Uncus (verkleinw. CI n c i n u s), haak. U.
gyri hippocampi, verbinding tussen de
gyrus hippocampi en het cornu ammonis.
U. oss is hamati, = hamulus ossis hamati.
Uncusbandje (Giacomini), strookje
der fascia dentata, dat over de uncus gyri
hippocampi heengaat.
Unda (Lat., golf), plooi. Undae Bergman n,
plooien van het ependym aan de binnenzijde van de thalamus opticus.
Undine, toestel voor indruppeling van het
oog.
Undulatie (undulatio), golfbeweging.
Undulerend, golvend.Undulerendestrom en (d'A rson v a I), sinusoidale stromen,
die door een stroomwisselaar in dezelfde
richting worden geleid.
Unguentum, Lat., zalf.
Unguiculus (verkleinw. van unguis).
Unguis (Lat.), nagel. U. ad CI n ct us (Lat.,
omgebogen), onychogryphosis. U. co rn e a e, = onyx (zie ald.). U. hippocriticus, blauwachtige kieur der nagels bij
longziekten. U. incarnatus (van ca r o,
gen. carn is, vices), in het vlees gegroeide
nagei. U. laminir is, platte nagei. U.
teg u la r i s, koepelvormige, sterk gebogen
nagei (Lat., teg u I u m, dak).
Ungula (Lat., hoef), vroeger benaming voor
pter)'Tgium tenue (tenuis, dun) zie
aid. (B e e r).
Uni- (u n u s, een), in verbindingen, uit een
bestaande, een-bezittend.
Unicellulair, uit een cel bestaande.
Unicentrisch, een centrum van groei bezittende; tegenst. pluricentrisch.
Uniceptor, antitoxine met een haptophore
groep (zie aid.); vgl. Receptoren.
36
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UnicOrnis (Lat.), eenhoornig (van de baarmoeder).
Unilateraal (I at u s, gen. late r i s, zijde),
eenzijdig.
Uniloculair (locus, ruimte, verkleinw. loculu s, vakje), uit een holte bestaande,
een holte bezittend (van cysten), of een ziekte, die beperkt blijft tot een plaats van het
lichaam; tegenst. multiloculair.
Uninucleair (n ucleus, kern), met een kern.
Unipara, een vrouw, die 66n kind heeft gebaard.
Unipennitus (pe n n a, veder), naar 66n
zijde gevederd; van een spier, waarvan
de bundels aan 66n zijde van de pees gehecht zijn; vgl. Bipennatus.
Unipolair, met een pool, een pool betreffend.
Unipolaire gangliencellen, G. met
slechts 66n uitsteeksel. Unipolaire i nd u ct i ewe rking, inductiewerking die ondervonden wordt, als 66n der polen van
de secundaire stroomkring met de aarde
in verbinding staat, of in een „indifferente"
electrode eindigt, en de andere pool als
prikkelelectrode wordt gebruikt.
Uniteitsleer (u n i t as, eenheid), de leer, dat
verschillende ziekten (bijv. de harde en
weke sjanker, de druiper) uitingen zijn van
dezelfde besmetting; tegenover dualiteitsleer.
Unit (Eng.), eenheid; behalve voor het gewone begrip van eenheid in de wetenschap,
bijv. een immuniserings-eenheid, wordt het
ook gebezigd voor een samenwerkende
groep van artsen en verplegend personeel
waarin allerlei kundigheden (chirurgie, ziektekundige ontleedkunde, ROntgenologie,
enz.) vertegenwoordigd zijn.
Universilis (Lat.), algemeen, over het gehele lichaam verspreid; bijv. eczema universale.
Unterdicrot (D.), benaming voor een pots,
waarvan de „Riickstoszelevation" groter is
en in de polskromme lager staat dan gewoonlijk; vgl. Ueberdicrot.
U nterdruckverfahren(S a u e r b r u c h), voorkoming van het samenvallen der long bij
operatieve opening van de borstkas, door
het lichaam, behalve het hoofd, te plaatsen
in een ruimte met verlaagde luchtdruk
(lamer van Sauerbruc h); vgl. Ueberdruckverfahren.
Unterlange (D.), lengte van de benedenhelft
van het lichaam, van de spina ant. sup. tot
de binnenenkel, wat de helft is der normale
lichaamstengte.
Urachus (o6poczO5, bij H i p poc rates), de
verbinding tussen navel en blaas bij het
embryo; vgl. Lig. umbilicale medium.
Uraemie (o6pov, urine; atti,cc, bloed), urine-

Urease

vergiftiging van het bloed; verschijnselen,
veroorzaakt door stoffen, die in het bloed
worden achtergehouden als de werking der
nieren onvoldoende is; bijv. nw. u r a emisc h, Lat. u rae micus (coma, asthma
uraemicum).
UragOga (Ocywy6c, aanbrengend; nl. remedia),
urinedrijvende middelen; syn. diuretica.
Uranfsmus, zie Urninde en Urning.
Uranium-nephritis, nierontsteking, veroorzaakt door vergiftiging met uraniumzouten.
Uranocolobcima (oiipocvOc, hemel, gewelf, gehemelte; xoX6fiov.cc, het verminkte), aangeboren spleet in een gedeelte van het
harde gehemelte; syn. hiatus palati duri
partialis; vgl. Uranoschisis.
Urancipagus, = epignathus.
Uranoplastiek (7.0■cco-ruc, vormkunst), operatieve sluiting van een aangeboren spleet
in het gehemelte; syn. uranorrhapie
(pacp-h, nand).
U ranOschisis, -schisma (crztalc, azEcstza,
spleet), aangeboren volledige splijting van
het harde gehemelte; syn. hiatus palati duri
totalis, palatum fissum; vgl. Uranocoloboma.
Uranostiphyloplastiek (a-mcpu)A, druif,
huig), operatieve sluiting van een aangeboren spleet in het harde en zachte gehemelte.
Urarthritis, = arthritis urica.
Urase, enzym, dat ureumgisting teweegbrengt; syn. Urease.
Urataemie, overmaat van urinezure zouten
in het bloed.
Uraten, urinezure zouten.
Uratische diathese (vgl. Diathese), aanleg tot
jicht.
Uraturie, overmaat van uraten in de urine.
Urban typhus, zie Shop typhus.
Urea, Eng. voor ureum.
Ureaclearance (V an Slyke), (Eng., zuivering van ureum), de hoeveelheid bloed, die
in een minuut wordt bevrijd van ureum bij
haar passage door de nier. Als de hoeveelheid urine geloosd per minuut = V, de
concentratie van het ureum in de urine
— U, en de concentratie in het bloed = B,
is de clearance = V.U. — De m ax imale C.
B
(Cm) berekent men als er meet dan 2 cm3
per minuut wordt uitgescheiden; de normale
Cm (100%) = 75. — De standard C.
(Cs) berekent men als er minder dan 2 cm3
per minuut wordt uitgescheiden. De normale Cs (100°/0) = 54.
Ureameter (in het Engels gebruikelijk),
toestel om het gehalte van een vloeistof
aan ureum te meten.
Urease, = urase.
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Urec(c)hysis (oilipov, urine; gxxuatc, uitstorting), uitstorting van urine in het celweefsel door verwonding van de blaas of de
urinebuis.
Uredo (Lat., verbranding), brandend gevoel
in de huid.
Ureometer, = ureameter.
Uresiaesthesis (o5prn5, het wateren; atcpallcrtc, gevoel), voortdurende aandrang tot
wateren.
Uresis (o5placc), zie boven.
Ureter (o6p-tirhp), urineleider.
Ureterftis, ontsteking van de urineleider.
Ureterocele (xhkr), breuk), uitzetting van het
ondereinde van de ureter binnen de spierwand van de blaas.
Ureteroc#stoneostomie, -cystostomfe,
-prOctostomfe, -Wioneostomfe (xOcrac,
blaas; Tcpcox-c6c, endeldarm; nOeXec, bekken; v6eq, nieuw; a-c61.Lcc, mond), het operatief aanbrengen van een nieuwe uitmonding van de urineleider in de blaas,
de endeldarm of het nierbekken.
UreterocjfstoscOop, cystoscoop (zie aid.),
van waaruit men een catheter in de urineleider kan schuiven.
Uretero-enterostomie (EvTepov), het maken
van een verbinding tussen een ureter en de
darm.
Uretero-(litho)tomfe 0a,aoc, steen; Tkp.vco,
snijden), het operatief opensnijden van de
urineleider (om een steen te verwijderen).
Ureterostomie, operatieve inplanting van
de doorgesneden urineleider in de huid.
Urethra (oUpOpcc; urinebuis).
Urethralgfe, pijn in de urinebuis.
Urethrilis, tot de urinebuis behorend
(febris urethralis = urosepsis). U r et h [-AI e
crises, aanvallen van pijn in de urinebuis bij
tabes.
Urethrectomfe (ixTellvco, uitsnijden), resectie van de urinebuis.
Urethreurinter (e6p6vo.), verwijden), instrument om de urinebuis te verwijden.
Urethrismus, kramp in de urinebuis.
Urethritis, ontsteking van de urinebuis. U.
ant., post., ontsteking in het voorste,
achterste gedeelte van de urinebuis. U. ex
I i bid i n e (I i b id o, wellust), uitvloeiing
van de afscheiding der glandulae urethrales of bulbo-urethrales ten gevolge van
geslachtelijke opwinding. U. g o n o r r h6ica s. pyorrhOi ca co n t ag i Osa, druiper.
Urethro-bulbair, behorende tot de urinebuis en de buibus urethrae (zie aid.).
Urethrocele (xipq, breuk), uitstulping van
de urinebuis.
Urethrocystftis, ontsteking van de urinebuis
en de blaas.
Urethrodynfe (686v-t], pijn), = urethraigie.

Urninde Urning

Urethrographfe, het opnemen van een
Röntgen-photo van de urinebuis. Vgi. Urographie.
Urethrometer, toestei om de wijdte en oprekbaarheid van de urinebuis te meten.
Urethroplastfek (71-.Xoca-,-Lxi, vormkunst), operatieve sluiting van een opening in de
urinebuis.
Urethrorraphie Ow:, naad), het hechten
van een wond in de urinebuis.
Urethrorrhagie (frirvutIL, scheuren), hevige
bleeding uit de urinebuis.
UrethrorrhOea (gevormd ais diarrhoea), uitvloeiing uit de urinebuis; vgl. Urethritis ex
libidine.
UrethroscOop (axon6co, bezien), instrument
om de urinebuis van binnen te bezien.
Urethrostencise (vgl. Stenose), vernauwing
van de urinebuis.
Urethrostomie (aT6tia, mend), het operatief
aanbrengen van een uitmonding van de
urinebuis naar buiten.
Urethrotomie (cip.vo), insnijden), insnijding
in de urinebuis, van buiten uit (Urethrotomia externs; vgl. Boutonniere) of van binnen
uit (Urethrotomia interna).
UrethrotOom, het instrument voor de urethrotomia interna.
Ur(h)idrcisis (iapcoacc, het zweten), het uitzweten van ureum bij uraemie; syn. sudor
urinosus; vgi. Parahidrosis.
Uricacidaemfe, = uricaemie.
Uricaemle (oatioc, bleed), overlading van het
bloed met acidum uricum.
Uricise, oxydase, die acidum uricum in
allantoine omzet.
Uricolise, de door Schittenhelm aangenomen ontleding van acidum uricum door
bepaalde (u rico 13'rt i s c h e) fermenten.
Uricometer (R uheman n), toestei om het
gehalte van de urine aan acidum uricum te
meten.
UridrOsis, = urhidrosis.
-uric (in samenstellingen) op de lozing, of
afscheiding van de urine betrekking hebbende, bijv. albuminurie.
Urina (Lat.), urine. U. s pisti ca (vgl. Spasmus), bleke urine, zeer ruim geloosd bij
zenuwachtige opwinding of na aanvalien
van krampen (hysteric). U. j u m e n t 6 s a
(j u m e n t u rn, trekdier), troebele urine, op
die van het paard gelijkend. U. residualis
(r es iduu m, overblijfsel), de urine, die na
de urinelozing in de blaas achterbiijft.
Urinaal, urineau, toestei om de urine op te
vangen.
Urninde, Urning (van Uranos, de vader der
zonder ntoeder uit het zeeschuim geboren
Aphrodite), vrouw of man met gesiachte-
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Iijke neiging tot hun eigen geslacht. Hun
afwijking wordt uranismus genoemd.
Urobacillus liquefaciens septicus, = proteus vulgaris.
Urobilinaemie, het voorkomen van urobiline
in het bloed.
Urobiline (bi lls, gal), een aan de galkleurstof verwante bruinachtige kleurstof in de
urine en het bloed (J aff 6).
Urobilinogeen, stof, waaruit urobiline ontstaat.
U robil i nu rie, abnormaal sterke afscheiding
van urobiline in de urine.
Urochromogeen, de stof, waaruit zich urochroom ontwikkelt.
Urochrciom (xpr.qcoc, kleur), de gele kleurstof der urine.
Urocystitis, ontsteking van de urineblaas.
UrociOchmium (86xov.ou, ontvangen), =
urinaal.
Uro-erythrine (ipuOpOc, rood), roodachtige
kleurstof in de urine, die het sedimentum
lateritium rood kleurt (zie aid.).
Urogeen, uit de urine voortkomend; bijv.
urogene besmetting, algemene sepsis, die
van de rottende urine uitgaat.
Urogenitaal, behorende bij de urine- en geslachtsorganen.
Uroglaucine (yAccux6c, blauw), indican.
Urographie (ypacpci.v, schrijven), het opnemen van een Rontgenfoto der urinewegen,
nadat een contrastvloeistof hetzij in de aderen, hetzij in de urinewegen is gespoten.
Vgl. Cysto-, Pyelo- en Urethrographie.
Urokinetische dyspepsie (xEvrarac, beweging; vgl. Dyspepsie) (R osen bac h), stoornis in de spijsvertering tengevolge van stoornis in de voortbeweging der urine, bijv. bij
vernauwingen.
Urolagnie (Xayveia, wellust), abnormaie bevrediging der gesiachtsdrift door de urine
van vrouwen in de mond op te vangen; bij
masochisten.
Uroieucinezuur, = homogentisinezuur.
Uroliet (Xch6c, steen), urinesteen.
U rolithlasis, vorming van urolieten.
Urologie, de kennis van de ziekten der urineorganen.
UrolOog, specialist voor deze ziekten.
Urcimelus (o6po'c, staart), = symmeius (zie
aid.).
Urometer (11-rpov, maat), areometer om het
soortelijk gewicht van de urine te bepalen.
UronephrOse, = hydronephrose.
Urophaan (cpocEvoiLocc, verschijnen), noemt
men stoffen die, in het lichaam opgenomen,
onveranderd in de urine te voorschijn komen.
Uropheine (cpca6c, grijs), stof, waaraan de
geur der urine wordt toegeschreven.
Urophobie (0(3oc, vrees), ziekeiijke vrees om

Urticiria

op ongelegen ogenbiikken te moeten
wateren.
Uropoetische organen (=Lew, maken), de
organen, die de urine vormen.
Uroporphyrine, een porphyrine, zoals dit
wordt gevonden in de urine.
UrOptoe (vgl. Haemoptoe), het opgeven van
urine bevattend sputum, door dat een
nier zich in de borstholte heeft gevormd en
een longabsces het nierbekken heeft aangevreten.
Uropsammus (4)citipc, zand), niergruis.
Uroroseine, rode kieurstof in de urine, vooral
bij cachexie en rotting in de darm.
UrorrhOea, oude benaming voor incontinentia urinae.
Urorubine, rode kieurstof in de urine.
UrOscesis (azial,c, het vasthouden), belem.
mering in de lozing van de urine.
UroscOop (axwrico, bezien), piskijker (kwakzalver).
Uroscopie, het onderzoek van de urine.
Urosemiologie (vgl. Semiologie), het onderzoek van de urine ten einde de diagnose te
stellen.
Urosepsis (vgl. Sepsis), koorts of sepsis door
besmetting van de urineorganen uit; vgl.
Urotoxaemie.
Uroste(at)oliet (aT6ocp, gen. crremmg, vet),
een als steen in de biaas voorkomend vetachtig iichaam.
Urotox(ic)aemie, bloedvergiftiging door opneming van bestanddelen der urine in het
bloed.
Urotoxische coefficient, de hoeveeiheid
urotoxinen, per kg lichaamsgewicht in een
etmaal afgescheiden in de urine.
UrotuberculOse, tuberculose der urineorganen.
Uroxanthine, = indican.
Ursprungsreize (D., prikkeis van de oorsprong), de normale, in het hart zeif ontstaande prikkeis voor de beweging van het
hart.
Urticiria (LI rt i c a, brandnetel), neteluitslag, netelroos, „overloop van gal"; een
uitslag, veroorzaakt door uitwendige prikkeis (brandneteis, rupsenharen) of sommige
geneesmiddelen of spijzen, of ook spontaan,
bij ziekten of gemoedsaandoeningen opkomend, en bestaande uit jeukende bulten
(„galbulten"); syn. Cnidosis. U. an n uliris (Lat., ringvormig), waarbij de bulten
in kringen staan. U. bull Os a, waarbij
de bulten biaren worden. U. chrOnica
infintu m, chronische neteluitsiag bij kinderen. U. co nferta (Lat., bijeengebracht),
waarbij de bulten in elkaar overgaan. U.
discréta (Lat., onderscheiden), waarbij
de bulten van elkander verwijderd staan.
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U. evanida (e van esc o, verdwijnen), snel
verdwijnende netelroos. U. fact icia (Lat.,
kunstmatig), = dermographismus (zie aid.).
U. fig urita s. g y rata, met guiriandevormige rangschikking der buiten. U.
noclOsa, = U. tuberosa. U. pap u lOsa,
met buitjes in de vorm van puistjes; syn.
lichen urticatus. U. pers Is tans s. pe rstans (Lat., voortbestaand), Iangdurig biijvende neteluitslag; syn. Urticatio. U. p i gmentOsa s. xanthelasmoides (vgl.
Xanthelasma), aangeboren huidziekte, beginnende met neteluitslag, die vele jaren
lang bruine en gele viekken achteriaat. U.
porcellin ea, met witachtige buiten. U.
provo cat a (Lat., te voorschijn geroepen),
= U. facticia. U. solari s, allergische
reactie van de huid op zoniicht. U. t u b er6s a, = erythema nodosum. U. vesic uI Os a, waarbij zich biaasjes vormen. U.
xantheiasmoides, = U. pigmentosa.
Urticatio, 1. = urticaria perstans; 2. het
siaan van de huid met brandneteis, ais
afleidend middel.
Ustio (Lat.), verbranding.
Ustus (Lat.,) brandwond.
Usdra (Lat., afsiijting), usuur, het gedeelteiijk verdwijnen van een lichaamsdeel of
orgaan, bijv. het gewrichtskraakbeen, door
druk van een gezwel of aneurysma, of
door vettige ontaarding. Deze laatste vorm
van usuur van de intima der bloedvaten
komt voor bij endarteriitis chronica deformans.
Usureren, aanvreten.
Uta, een Peruaanse huidziekte.
Ut iliquid flat (Lat.), „om iets te doen"; het
voorschrijven van stoffen of aanwenden
van middeien, weike op de ziekte geen
rechtstreekse invioed kunnen oefenen, alleen
ter geruststelling van de zieke; ook: „ut
aiiquid fieri videatur", opdat iets schijne
gedaan te worden.
Ut dict(um) (Lat.), op recepten, gelijk gezegd
is.
Uteralgfe, = hysteraigie.
Uterfnus, uterfen, op de baarmoeder betrekking hebbende; bijv. art. uterina, baarmoedersiagader. In het Nederiands is het
juister, in piaats van uterien (het Duitse
uterin) uterus- te gebruiken, bijv. uterusgeruis (het suizend vaatgeiuid, dat men
aan de zwangere baarmoeder hoort; syn.
strepitus uterin us) in piaats van
uterien geruis; onderste uterus-segment
benedenwaarts van de contractiering (zie
aid.) in plaats van uterien-segment. Nog
zuiverder is baarmoedergeruis, baarmoedersegment.

Utriculus

Utero- (in samenstellingen), = hystero-; bijv.
uterocele, uterofixatie, uteroliet, uteromanie.
Uterus (Lat.), baarmoeder. U. arcu at u s
(Lat., boogvormig geweifd), baarmoeder
met een begin van de vorming van twee
hoorns, door een inzinking midden in het
bovenviak. U. bilocularis (Lat., tweehokkig), = U. septus. U. b i cci rnis (Lat.,
tweehoornig), baarmoeder, die, van buiten
beschouwd, min of meer volledig in twee
heiften of horens is verdeeld, die ook geheel of ten dele nog aan eikander verbonden
kunnen zijn (Uteris bicOrnis duplex),
of ook te zamen een hats hebben (Uterus
bicornis unic6 His). U. bipartitus
(Lat., in tweeen gedeeld), baarmoeder met
een klein lichaam, dat in twee lange horens
uitloopt. U. didelphys (a(4. , dubbel;
aeXcpiSc, baarmoeder) s. U. duplex sep ar it u s (Lat., dubbel gescheiden), geheel
in tweeen gedeelde baarmoeder, elke
helft met een afzonderlijke schede. U.
f(o)etilis, U. infantilis, baarmoeder,
in ontwikkeling niet verder gevorderd dan
tot het fetale of kinderlijke tijdperk. U.
nn as culinu s, = utriculus prostaticus (zie
aid.); syn. orgaan van Weber. U. se ptus
(Lat., door een scheidsmuur gedeeld), baarmoeder, waarvan de holte door een tussenschot geheel in een linker en rechter helft
is verdeeld. U. s u b s é p t u s, uterus septus,
waarvan het tussenschot niet de lengte van
de gehele baarmoederholte heeft. U. u n icOrnis (Lat., eenhoornig), baarmoeder, die
zich uit slechts een gang van MUller heeft
ontwikkeld, zodat alleen de rechter of linker
helft tot een hoorn is uitgegroeid en van de
andere helft niets of slechts een rudiment
aanwezig is.
Uterusfibroled, goedaardig gezwel van de
baarmoeder, waarvan de microscopische
bouw gelijk is aan die van het baarmoederparenchym.
Uterusinfarct, oude benaming voor chronische metritis.
Uterusvirgo (v i r g o, maagd), vrouw, die nog
niet zwanger is geweest, waarvan de baarmoeder dus nog maagdelijk is.
Utriculiris, behorende tot de utriculus.
Utriculftis, ontsteking van de utriculus prostaticus.
Utriculo-saccularis, behorende tot de utriculus en de sacculus.
Utriculus (Lat., zakje), een deel van het
vliezige labyrint, waaruit de boogkanalen
ontspringen. U. p rostaticus, holte in
de voorstaanderklier, bekleed met epithelium en uitmondende in de colliculus semi-
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Vagabonds disease

UviOlglas (van ultraviolet), glas van Schott
to Jena, dat ultraviolette stralen goed doorlaat.
Uvi011amp, lamp van uviolglas, waarin gloeiende kwikzilverdamp. Melk, met deze
lamp bestraaid, heet Uviolmel k.
Uvula (verkieinw. van u v a, druif), huig. U.
b if i d a (Lat., in tweeen gespleten), gespleten huig; aangeboren afwijking. U.
cere be' I i, = U. vermis. U. p a I at i n a (zie
Palatum), huig. U. vermis, huig van de
benedenste worm der kleine hersenen,
tussen de tonsillae cerebelli. U. v es icae,
piooi in de middeliijn van de bodem der
biaas in de richting der urethra (L i e u tau d).
Uvulitis, ontsteking van de huig.
UvuloptOsis (nTaicyl.c, het neervallen), gezakte huig.
Uvulotomie (beter staphylotomie), afsnijding
van de huig.

na.lis; syn. sinus prostaticus, uterus masculinus, sinus pocularis.
Utriculus-otoliet (zie Otoliet), oorsteentje
in de utriculus van het labyrint.
Uvatio, oude Lat. naam voor staphyloma
(zie aid.).
Uvea (sc. membrana), druifachtig, op een
druiveschil gelijkend vlies; oorspronkeiijk
het geheie vaatviies van het oog, de chorioidea, het corpus ciliare en de iris (syn.
tractus uvealis); later alleen de pigmentlaag van de iris en de chorioidea; vgl.
Staphyloma uveale.
Uveitis, ontsteking van iris, corpus ciliare
en chorioidea; ook wel ontsteking van de
pigmentlaag van de iris in tegenstelling met
de ontsteking van het weefsel der iris, de
iritis.
Uveo-parotitis = febris uveo-parotidea, zie
aid.

V
V., afkorting voor vena en visus; op recepten,
v i t r u m, glas (van een medicijnfles). V.
album,wit glas; V.c.epistOmiovitreo,
fles met giazen stop; V. n(ig r u m), zwart
of donker glas; V. v(iri d u m), groen glas.
Vacatwucherung (D., ledige plaats, van
v a co, ledig zijn), woekering van vetweefsel,
ter vervanging van atrophisch ander weefsel.
Vaccin (Fr., van v a c c i n a, zie aid.), entstof,
die gedode ziektekiemen bevat en daardoor actief immuniserend werkt (zie aid.);
vgl. Vaccine.
Vaccin bine Calmette-Guerin, zie B. C. G.
Vaccina (bijv. nw. van vacca, koe), afkorting van variola vaccina, koepok, of voor
lympha vaccina, koepoklymphe, koepokstof, vaccine. V. at NS p h i ca (zie Atrophie), dorre, onvolkomen ontwikkelde koepok, een klein puistje dat spoedig indroogt,
in het Duits Steinpocke. V. bull 6s a (vgl.
Bullae), koepok, die zich tot een blaar ontwikkeit. V. gene ral isita, koepokken,
die zich over het gehele Iichaam verspreiden,
vooral bij eczeem. V. h e r p6ti ca (vgl.
Herpes), jeukende blaasjes, die reeds op de
derde dag na de inenting, vooral bij cachectische kinderen, op de plaats der inenting
opkomen.
Vaccinatie, koepok-inenting of inenting met
een ander vaccin.
Vaccinator, inenter.
Vaccine, koepokstof. V.-I i ch aa m pies, Iichaampjes, door G u a r n i e r i (1887) in de
lymphe gevonden. V. au tog en e (Fr.), =
autovaccin. V. rouge (Fr.), = paravaccine.

Vaccinella, koepok, die niet tot volledige
ontwikkeiing komt en na korte tijd geneest.
Vaccinifer (fe ro, dragen), iemand van wie
entstof genomen worth.
Vaccinolae, bijpokken, kleine koepokjes, die
in de nabijheid der geente koepokken soms
ontstaan.
Vaccinosqle (Fr., van s t i l u s, een steekwapen), pennetje voor de koepok-inenting.
Vaccino-syphilis, syphilis, door koepok-inenting overgebracht.
Vaccinotherapie, behandeling van zieken
door middel van vaccins.
Vacuolaire degeneratie (vgl. Vacuole), het
ontaarden van cellen, waarbij zich kleine
holten, met druppels vloeistof gevuld, in
het protoplasma vormen; syn. hydropische degeneratie, vacuolisatie.
Vacuole (v acu us, ledig; vacuum, ledige
ruimte; verkleinv. v act', o I u m), kleine
holten, met heldere vloeistof gevuld, in
cellen of organismen; pulserende of contraherende vacuolen trekken zich regelmatig samen en stoten dan hun inhoud
uit; dit zijn de eenvoudigste afscheidingsorganen.
Vacuolisatie, syn. voor vacuolaire degeneratie (zie ald.).
Vacuum, ledige, in 't bijzonder luchtledige
ruimte; V.-b u i s, buis met sterk verdunde
lucht, waarin cathode- of X-stralen worden
voortgebracht.
Vidum (Lat.), een ondiepe plaats (in een
hersengroeve).
Vagabonds disease, of V. pigmentation
(Eng.), donkere viekken op de huid, tenge-
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volge van luizenbeten; syn. melanoderma
ex pediculis.
Vagebondage (vagabundu s, zwervend), =
Fugues.
Vagina (Lat.), schede, het vrouwelijk paringsorgaan. V. bulb I, = fascia bulbi. V. ce II u I Os a, bindweefselschede van spieren en
zenuwen. Vaginae fibrOsavt6 nd i nu m,
bindweefselachtige peesscheden. V. fibrOsa
nervi Optic i, de uitwendige schede van
de gezichtszenuw. V. m u c 0 s a t é n d i n u m,
slijmschede der pezen. V. m6sculi de !told ei, peesbiad der binnenvlakte van de
m. deltoideus. V. m t s c u l i re c t i a b d 6minis, de schede van de rechter buikspier. Vaginae nervi 6 ptici, de binnenste, middelste en buitenste scheden van de
gezichtszenuw; van de drie hersenvliezen
afkomstig. V. processus styloidei, uitsteeksel van het slaapbeen, dat de proc.
styloideus half omgeeft. V. Scarpae, =
fascia cremasterica. V. septa (Lat., door
een tussenschot verdeeld), su bs6pta (bijna
verdeeld), schede, waarin zich een tussenschot bevindt, dat de holte geheel of ten
dele in tweeen verdeelt; vgl. Uterus septus. V. serOsa arteriirum, = epicardium. Vaginae tend inum (ten do, gen.
tendini s, pees), peesscheden. V. t e rm inali s, eindschede; de dura mater van
de filus terminalis van het ruggemerg.
Vaginae vasOru m, vaatscheden, die door
de peesbiaden worden gevormd, en niet,
gelijk de tunica externa, tot de bloedvaten
behoren. Verkleinw. vag inu I a.
Vaginalis, tot een schede behorend, een
schede vormend; vgl. Tunica vaginalis; bijv.
vaginale keizersnede (colpohysterotomia).
Vaginalitis, ontsteking der tunica vaginalis;
syn. periorchitis; vgl. Hydrocele.
Vaginectomfe (ixTivvco, uitsnijden), operatieve verwijdering: 1. van de schede; 2.
van de tunica vaginalis.
Vaginfsmus, vaginodynie, (686v-)1, pijn), grote
gevoeligheid der uitwendige vrouwelijke
geslachtsdelen, met kramp van de musc.
constrictor cunni; vgl. Colpospasmus.
Vaginftis, = colpitis.
Vaginocele, = colpocele.
Vaginodynfe, zie Vaginismus.
Vaginofixitio uteri (Mackenrodt en
D ii h rss e n, 1892), bevestiging van de fundus uteri aan de voorwand van de schede
bij retroflexie; syn. colpohysteropexie; vgl.
Ventrofixatio.
Vaginometer, een toestel om diepte en doorsnede van de schede to bepalen.
Vaginomyccisis (ti,6x7)c, schimmel), ontsteking van het slijmvlies der schede door
schimmels, vooral Ieptothrix vaginalis.
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Vaginopexie (eigtg, aanhechting), het vastnaaien van de schede aan de buikwand.
Vaginoscopie (axoneco, bezien), bezichtiging
van de schede met de schedespiegel.
Vagitus, het schreien van een kind.
Vigitus uterinus, vaginalis (vag it us, geschrei), het geluid, dat het kind geeft,
terwijI het nog in de baarmoeder of in de
schede is, indien lucht in de baarmoeder
is geraakt en door het kind is ingeademd.
Vago-accesscirius, sc. nervus, het 10e en 11e
hersenzenuwpaar, als 66n geheel beschouwd.
VagOlysis (a6acq, losmaking), het operatief
losmaken van de vagustakjes van de slokdarm ; bij cardiospasmus.
Vago-sympathicus (aan de hals), de samengaande stammen van de n. vagus en de n.
sympathicus aan de hats.
Vagotomfe ecip(o, snijden), doorsnijding van
de nervus vagus.
Vagotonie (E p pi nge r en Hess), verhoogde tonus (zie aid.) van het autonome zenuwstelsel (zie aid.), zich uitende in arhythmie van het hart onder de invloed der
ademhaling, bradycardie, neiging tot asthma,
hyperaciditeit, enz.
VagotrOop (van geneesmiddelen of vergiften),
invloed uitoefenend op de nerv. vagus.
Vigus (v a g o r, zwerven), zwervende zenuw;
benaming van de 10e hersenzenuw, omdat deze vele organen voorziet. V.-hoest,
hoest, die reflectorisch, door prikkeling
van de nerv. vagus ontstaat. V.-n euros e,
zenuwstoornissen in het gebied van de
nerv. vagus. V.-pneumonie (Traube),
longontsteking, die na doorsnijding der
nervi vagi ontstaat door verlamming van
het slikken, waardoor spijsdeeltjes in de
luchtpijptakken geraken.
Vagus-area (a r e a, streek), een gedeelte van
de bodem van de 4e hersenkamer, waaronder zich de vaguskernen bevinden.
Vairon (Fr., van v a i r, bont), iemand met
verschillend gekieurde ogen = heteroglaucus. Veeartsen noemen paardenogen
met een lichte vlek in de iris „glasogen"
(oeil vairon).
Vakatwucherung, (Zie Vacatwucherung).
Valentiegetal (v a I e o, waarde hebben), het
product van A (de verlaging van het vriespunt der urine) en de hoeveelheid in 66n
etmaai geloosde urine; een maat voor de
hoeveelheid opgeioste stollen, die per etmaal geloosd wordt (St rauss). Is het
getal hoog, dan wordt dit polyvalurie
genoemd; is het laag, oligovalurie
(noX6c, 6Xiyoq, veel, weinig).
Valeur globulaire (Fr., de waarde, het gehake der rode bioediichaampjes), de verhouding van het gehalte van het bloed
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aan haemoglobine tot het aantal rode bloedlichaampjes.
Valgus, naar buiten gedraaid; vgl. Pes, Manus
valgus, Genu valgum, Coxa valga, enz.
Valide (Lat. validus), gezond, krachtig.
Vallitus (Lat.), omwald.
Vallecula (verkleinw. van vallis, dal), kleine
inzinking, gleuf. V. cerebelli s. Reili,
inzinking aan de onderzijde der kleine
hersenen. V. cerebri lateralis; een inzinking aan de hersenbasis. V. cord is,
inzinking rechts van de punt van het hart,
gevormd door de sulcus longitudinalis. V.
glOsso-epiglOttica, inzinking tussen de
middelste en zijwaartse plicae glossoepiglotticae (zie aid.). V. ovita (Lat.,
eivormig), de holte der onderviakte van
de lever, waarin de galblaas ligt. V. Sylvii,
het begin der fossa Sylvii.
Valley fever (Eng., dalkoorts), een coccidiosis
(zie aid.) in de San Joaquin Valley in Californie.
Valium tinguis (Lat.), nagelwal.
Valvotomfe (va I v us, klep; Titivco, snijden),
het doorsnijden der hypertrophische valvula
coli (zie beneden) wegens verstoptheid.
Vilvula (Lat.), klep. V. atrio-ventriculiris, = V. bicuspidalis en V. tricuspidalis.
V. Bauhini, = V. coli. V. bicuspidalis,
tweetippige klep tussen de linker voorkamer en kamer van het hart; syn. V.
mitralis. V. coli, klep van de dikke darm,
slijmvliesplooi tussen de blinde darm en de
karteidarm. Valvulae conniventes
Kerkringii, (Lat., conniveo, zich sluiten), cirkelvormige slijmvliesplooien in de
dunne darm. V. Eustachii, = V. venae
cavae. V. Fallopi i, = V. coli. V. for Iminis ovalis cordis, klep van het ovale
gat in het hart van de foetus, tussen de
beide voorkamers. V. fossae n av i culir is, kleine plooi van het slijmvlies in
de fossa navicularis van de mannelijke
urinebuis. Valvulae Glissonii, = V.
semilunares recti. V. H eisteri, = V.
spiralis. V. Houston i, dwarse slijmvliesplooi in de endeldarm. V. hymenal is, =hymen. V. i I eocoeca I is, = V. coli.
Valvu la Kerkringi i, = V. conniventes.
V. m it ra I i s, mijtervormige klep = V.
bicuspidalis. Valvulae Morg ag n i, = V.
recti. V. processus vermiformis, vaak
voorkomende plooi aan de mond van de
processus vermiformis. V. prostatica, in
de urethra uitpuilende vergrote portio
intermedia der voorstaanderklier. V. pylo r i s. p yI6 r i c a, ringvormige plooi
van de spierlaag van het slijmvlies aan de
pylorus. Val v u lae recti, kleppen aan
de sinus rectales. V. sacci lacrimili5
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inferior, slijmvliesplooi aan het begin
van de ductus naso-lacrimalis. Va I v u lae
semilunares aortae, halvemaanvormige
kleppen aan het begin der lichaamsslagader. Valvulae semilunares cerebelli, zijdelingse delen van het velum
medullare posterius. V. semilunaris fossae oval i.s, = V. venae cavae. Valvulae
semilunares pulmonales, haivemaanvormige kleppen aan het begin der longslagader. Valvulae semilunares recti,
kleppen tussen de columnae rectales. V.
semilunaris Tarini, = velum medullare posterius. Valvulae sigmoideae
(S-vormig), plooien in de dikke darm.
V. sinus coronarii s. Thebesii s.
Vieusseni i, klep tussen de sinus coronarius en de rechter voorkamer. V. s p i riI is H eisteri, het geheel der scheef
lopende plooien in de hals der galblaas.
V. Ta r i n i, = V. semilunaris Tarini. V.
Thebesii, = V. sinus coronarii. V. t ricuspidal is, drietippige klep tussen de
rechter voorkamer en kamer van het hart.
V. Tulpi i, = V. coli. V. u rete r is, = orificium ureteris. Valvulae urethriles,
plooitjes, die de lacunae in de urinebuis bedekken. V. venae cavae inf., = V. Eustachii. Valvulae venaru m, de kleppen
in de aderen. V. venOsa, = V. tricuspidalis. V. Vieussen i i, = V. Thebesii.
V. Vieussenii cerebelli, = velum medullare anterius.
Valvulair, betrekking hebbende op een klep.
Valvulitis, ontsteking van een klep.
Vanilismus, vergiftiging door vanille.
Vanishing lung (Eng., verdwijnende long) =
Emphysema builosum, zie ald.
Vapeurs (Fr., dampen), opgezetheid van de
buik; ook, hysterische en hypochondrische
affecten (Lat., vapores uterini).
Vaporirium (v a p o r, damp), stoom bad.
Vaporisatie (S n e g ire w), het stelpen van
bloedingen en vloeiingen door middel van
stoom van 100° en hoger; syn. atmocausis,
zestocausis.
VapOrium, in Engeland gebruikelijk voor
vaporarium.
Variabel (variabilis), veranderlijk; tegenst.
constant.
Variabiliteit, veranderlijkheid, vatbaarheid
voor verandering.
Variaties (Fr., variation, van het Lat.
v a r ietas, afwisseling), afwijkingen van het
bestaande type. Fluctuerende V., onregelmatige, niet gestadig voortgaande
variaties; vgl. Mutatie-theorie.
Varicella (van variola, zie aid., afgeleid),
wind- of waterpokken (Eng. chicken pocks);
syn. variola notha, spuria, illegitima, hybrida,
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emphysematica, pseudovariola. V. g a ngrae nOsa(H utch i nson,1882)= ecthyma
gangraenosum, zie ald. V. pru rig o (H utch i nson), = lichen urticatus. V. syp h lift i ca, syphilis-uitslag, die op waterpokken
gelijkt, met een koperkleurige hof.
Varices de faiblesse (Fr. aderspatten door
zwakte), door slapheid van de omgevende
spieren b.v. bij platvoet. V. de force (Fr.,
door kracht), door stuwing bij veelvuldige
samentrekking der spieren, bij roeiers enz.
Varico- (zie varix) blepharon (13X6coapov, ooglid), angioma cavernosum (zie ald.) der
oogleden.
Varicocele (xipl, breuk), spataderbreuk, uitzetting van de aderen van de zaadstreng
of in de brede baarmoederbanden (V.
parovarialis); syn. Hernia varicosa.
VaricOmphalos (Ov.pal6g, navel), zwelling
rondom de navel, gevormd door gezwollen
aderen.
Varicophthisis (pDiatc, tering), verschrompeling van een spatader, ook kunstmatig
teweeg gebracht.
VaricOsitas, varix-achtige opzwelling van een
ader.
VaricOsus (variqueus) (Fr., variqueux), varixachtig, tot een varix behorend; vgl. Ulcus
varicosum. Variqueuse I iesklieren,
zwelling der liesklieren, door Maria veroorzaakt. Variqueuse zenuwdraden, zenuwdraden, waarvan het myeline hier en
daar is opgezwollen.
Variegitus (v a r i e g o, bont maken), vlekkig (van de huidkleur, van een uitslag),
in tegenstelling met laevigatus, gelijkmatig rood gekleurd.
Varfola (verkleinw. van v a r u s, knobbel),
pokken; Eng., smallpox, Fr., petite verole.
V. a bort iva, onvolkomen ontwikkelde
pokken, zonder ettering in de blaasjes.
V. acutissi ma, zeer snel met de dood
eindigende pokken. V. bovina (Lat., bos,
rund), koepokken = V. vaccina. V. co nfl u e n s (Lat., samenvloeiend), hevige vorm,
waarbij de blaasjes tot uitgebreide etterblazen ineenlopen. V. e q u in a, paardenpokken. V. haemorrhagica pustulOsa,
bloedige „zwakte" pokken, waarbij de
blaasjes zich met bloed vullen (Purpura
variolosa: bloedingen in de huid, v6Ordat
de pokken opkomen; vgl. Purpura). V.
hu mina, mensenpokken. V. I e v is, lichte
pokken. V. miliaris (vgl. Miliaria), = V.
abortiva. V. mitigita (Lat., verzacht),
goedaardige pokken; syn. variolois; zie
ald. V. n i g ra, zwakte pokken; syn. V.
haemorrhagica. V. o v i n a, schapenpokken.
V. si I iq Liar is (s II iq ua, peul), met lucht
gevulde pokken (na opslorping van de
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vloeibare inhoud). V. sine exan themate, pokken zonder werkelijke pokkenuitslag ; alleen met koorts en soms „rash"
(zie aid). V. v a c c I n a, koepokken. V. v e r a,
echte pokken. Zie verder de synonymen
van varicella.
Variolatie, inenting met de inhoud van
variola, of blootstelling aan besmetting
met pokken, ten einde iemand voor een
latere, meer kwaadaardige besmetting onvatbaar te maken; vgl. Vaccinatio.
VariolifOrmis, op pokken gelijkend; vgl.
Acne.
Variolciis, lichte variola, variola mitigata. V.
m i I iiri s, = variola miliaris. V. pemphigOsa (vgl. Pemphigus), met grote
etterbiazen. V. vaccinica, door gelijktijdig (na inenting) zich ontwikkelende
koepokken in hun beloop gewijzigde pokken. V. y e r r u cOsa, wratachtige variolois,
waarbij de huidpapillen zich sterk vergroten.
Virix (Lat., gen. v a r i cis), aderspat, spatader, zwelling van aderen (ook van lymphvaten, „Iymphvarix") aan de onderbenen.
V. an e u rysm it i c u s, = aneurysma arterio-venosum. V. arte ri al i s, = aneurysma
cirsoideum. V. cirs old es (zie Cirsoides),
varix, die uit vele dooreengekronkelde
aderen bestaat. V. simplex (Lat., eenvoudig), varix, uit een ader bestaande. V.
haemorrhoidalis, aambei, varix van de
aderen aan de anus; syn. haemorrhois. V.
umbilici, zwelling der aderen aan de
navel; syn. varicomphalos. Zie ook onder
Vicarierend.
Varkenshoedersziekte, een leptospirose
door infectie met de urine van zieke varkens.
Syn. Meningitis porcinarii.
Varkensstaartkatheter, gummi katheter a
demeure met een krul aan het einde, die in
de blaas worth gebracht, om te voorkomen
dat de katheter er uitvalt.
Varus (Lat.), naar buiten gebogen; vgl. Genu
varum, Coxa vara, Pes varus, Cubitus varus.
Vas, meerv. Vasa (Lat.), vat. V. a 136 r rans
(Lat., afdwalend, afwijkend) H al le r i, de
grootste zijtak van het vas deferens. Vasa
aberrantia hepatis, galbuizen in het
ligamentum coronarium en de appendix
fibrosa hepatis. Vasa aberrintia testis,
zijtakken van het vas deferens. Vasa afferó nt i a (Lat., toevoerend), de vaten, die
in de lymphklieren en nierkluwens komen.
V. an asto m 6ti ca (vgl. Anastomosis),
vaten, die een verbinding tussen verschillende takken tot stand brengen. Vasa
capillaria (capilia, haar), haarvaten,
Vasa chylifera, chijivaten; de lymphvaten van de dunne darm. Vasa col la-
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teralia (collateralis, zijdelings), zijvaten; slagaderen of aderen, die in de
zelfde richting (open als een grotere tak
in de nabijheid. V. d efe re ns (Lat., afvoerend), de uitlozingsbuis van de zaadbal.
Vasa effe re nt i a (Lat., afvoerend), de
vaten, die uit de lymphklieren, de nierkiuwens en de zaadballen komen. V. e p i d id3'rm id is, = ductus epididymidis (zie aid.).
Vasa epip 16 i ca (zie Epiploon), bloedvaten van het grote net. Vasa g r aaf i a n a,
= vasa efferentia testis. Vasa i n t e r l o b ula r i a, eindtakken der poortader tussen
de lobuli der lever. Vasa lactea (tact e u s, betrekking hebbende op melk),
melk- of chijivaten, zie Vasa chylifera.
Vasa lymphitica, lymphvaten. Vasa
m in i m a, siagadertakjes, die mede de hartspier voeden. V. nutricium hepatis
(Lat., voedend vat der lever) s. V. p ri vit u m (Lat., afzonderlijk), = art. hepatica.
Vasa ómphalo-mesenterica (OtIpaX6c,
navel; vgl. Mesenterium), dooiervaten. Vasa
privata pulm On is (Lat., afzonderiijke
vaten der long), de arteriae en venae bronchiales. V. prominens (Lat., vooruitstekend) ductus cochlearis, een enigszins naar binnen puilend vat in de ductus
cochlearis. V. pLibli cu m To l d t (tegenst.
met vasa privata), = art. pulmonalis. Vasa
sanguifera s. sanguinea, bloedvaten.
Vasa serpent in a (Lat., slangvormig)
testis, = tubuli contorti van de zaadbal. V.
s pi rile, = V. prominens. V. vascirum,
vaten der vaten, d.i. de bloedvaten in de
wanden der grotere aderen en slagaderen.
Vasculiris (Lat.), tot vaten behorend of
vaten bevattend.
Vascularisatie, doorgroeiing (van gezwellen,
thrombi, enz.) met bloedvaten.
Vasculitis, ontsteking van bloedvaten.
VasculOsus, rijk aan bloedvaten.
Visculum, verkleinw. van vas.
Vasectomie (ixTiv,vco, uitsnijden), uitsnijding
van vaten, in 't bijzonder van het vas deferens.
VaselinOma, vgl. Paraffinoma.
Vasitis (lelijk woord), ontsteking van een
bloedvat.
Vaso-, = (in vele samenstellingen), zie
Angio-.
Vasoconstrictie (vas, vat; constrictio,
samensnoering), vaatvernauwing.
Vasoconstrictoren, vaatvernauwende zenuwen.
VasocorOna (vaatkrans) (A dam k i e w i c z),
het geheel der slagadertakjes, die van de
omtrek uit straalsgewijs in het ruggemerg
binnendringen.
Vasodentine, dentine (zie aid.), die vaatkanaaltjes bevat; vgl. Osteodentine.
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Vasodilatatie (d i I atati o, verwijding), vaatverwijding.
Vasodilatatoren, vaatverwijdende zenuwen;
de tegenwoordige neiging om van d i I at o re n to spreken is onjuist.
Vasoformatieve cellen (fo r m o, vormen),
embryonale cellen, waaruit rode bloedlichaampjes en bloedvaten ontstaan.
Vasographie, beter angiographie, zie aid.
Vasoligatuur, afbinding van het vas deferens.
Vasomotoren (m o t o r, beweger), vaatzenuwen, vasoconstrictoren en vasodilatatoren.
Vasomotorisch, op de beweging (vernauwing en verwijding) der vaten betrekking
hebbend; bijv. vasomotorische zenuwen
en centra; V. stoornissen, de gevolgen
van organische of functionele afwijkingen
der vaatzenuwen.
Vasomotorische reflex, reflex, die zich in
vernauwing of verwijding van bloedvaten
uit, zoals blozen en verbleken.
Vasoneurose, = angioneurose.
Vasoplegie (rckiraw, slaan), verlamming der
bloedvaten.
Vasopressine, een hormoon uit de achterkwab der hypophysis cerebri, dat de bloeddruk verhoogt. VgI. Oxytocine.
Vasotomie (*No), snijden), insnijding van
het vas deferens.
VasotOnisch (vgl. Tonisch), 1. behorende tot
de spanning der bloedvaten; 2. (van een
geneesmiddel) deze spanning verhogend.
Vistus (Lat., breed), zie Musc. vastus.
Veal-skin (Eng., kalfshuid), = vitiligo (zie
aid.).
VecOrdia (Lat., zie Vesania), waanzin.
Vectis (Lat., hefboom), verloskundig instrument ter ontwikkeling van het hoofd.
Vegetabilia (zie Vegetarier; het woord had
oorspronkelijk niet bepaald op pianten
betrekking), zaken, die uit het plantenrijk
afkomstig zijn.
Vegetabilische melk, emulsie van noten en
amandelen.
Vegetarier (Duitse vorm), aanhanger van
het vegetarisme (vegeto, leven wekken; veg étation (Fr.), plantengroei),
zuiver plantaardige voeding; ook wel het
vermijden van alle spijzen, waarvoor dieren
moeten worden gedood (humanitair vegetarisme; lacto-vegetarisme, melk- en plantaardig voedsel).
Vegetarisch dieet, dieet, waarbij dierlijk
voedsel wordt vermeden.
Vegetatief, op vegetatie (de aan planten en
dieren gemene verrichting) betrekking
hebbend. Vegetatieve functies, adennhaling, spijsvertering, bloedsomloop, resorptie, afscheiding, voortplanting; in tegenstelling met animate, alleen bij dieren
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voorkomende functies. Veg et at i e ve o rgane n, met vegetatieve functies. V e g etatieve voortplanting, = ongeslachtelijke voortplanting. V. zen u wste Ise I,
= autonoom zenuwstelsel (zie aid.).
VegetatiOnes (Fr., vegetation, sets dat
groeit), woekeringen. V. ad e n o i d ea e,
vergroting van de keelamandel. V. g I obulOsae (g lobulu s, bolletje), boivormige
stolsels in het hart.
Vehiculum (Lat., voertuig), het bestanddeel
van een geneesmiddel, waarin de werkende bestanddelen worden opgenomen;
syn. (remedium) constituens, excipiens.
Veinseeker (Eng., aderzoeker), een canule
van gias en rubber, die, in een ader gestoken,
biijft liggen ais herhaaide inspuitingen nodig
zijn. Syn. Rubbervena.
Velimen (Lat.), sluier, overtreksel. V. n at iv u m (Lat., aangeboren), huid. V. vulvae,
de vergrote nymphae der Hottentotten.
VelamentOsus, op een overtreksel geiijkend;
vgl. Placenta.
Velamentum, = velamen. V. abdominal e,
= peritoneum. V. cerebrate, cerebri,
de hersenvliezen. V. c6r poris commune,
de huid.
Veld-sore (v e I d, Ned., de Zuid-Afrikaanse
hoogvlakte; so re, Eng., zweer), huidaandoening in Zuid-Afrika, vermoedelijk
door een vliegesteek veroorzaakt; syn.
Natalsore.
Velum (Lat., doek, sluier, gordijn). V. a 6 rt icu m, = ostium ventriculi sinistri. V.
cerebelli posterius, = V. medullare
posterius. V. chorioides, V. interpOsitum (Lat., tussengeplaatst), = tela
chorioidea ventriculi tertii. V. medullare
ante r i u s, posterius, voorste, achterste
mergvlies; een dun vlies onder de vermis
cerebelli, resp. aan weerszijden van de
flocculus. V. pa I at in u m, het zachte gehemelte. V. sinus rhom bold ei, = tela
chorioidea ventriculi quarti. V. terminal e,
= fimbria hippocampi. V. triang u lire
cerebri, = V. chorioides.
Vena, meerv. venae (Lat.), ader. V e n ae
a b s o r bent es (Lat., opslorpend), lymphvaten. V. alveolaris inf., sup., de ader
voor de tandkassen van onder- en bovenkaak. V. amOris (Lat., ader der liefde), de
vena die volgens middeleeuws geloof de
vierde vinger van de linkerhand verbond met
het hart. V. anastomOtica magna
cerebri (vgl. Anastomosis), = V. cerebri
magna. V. anguli r i s, ader van de ooghoek naar de V. facialis ant. V. inguli
o r i s, ader van de mondhoek naar de V.
facialis. V. a n 6 n y m a 6voim, ook 5vutioc,
naam), ongenoemde ader; uit de venae
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jugulares en de V. subclavia naar de V.
cava sup. Venae arcifOrmes (arcus,
boog) renu m, boogvormige aderen aan
de bases der nierpyramiden. V. arte riOs a,
de ader met slagaderlijk bloed. = V. pulmonalis. V. arteriOsa Soemmeringi,
= V. portae. Venae articulares, aderen in de omgeving van verschillende gewrichten. Venae ascendentes (Lat.,
opstijgend) R os ent ha I, = venae cerebri
inf. Venae ascendentes Weber, =
sinus vertebrates longitudinales. Venae
auditivae internae, aderen van de
inwendige gehoorgang. Venae au ric utares anteriores, inferiores, superiores, takken der V. facialis post. aan de
oorschelp. V. auricularis posterior,
tak van de V. jugularis ext. achter het
oor. V. axillaris, okselader. V. az y g os
(& priv. enel'fl,vut.tr., verbinden), ongepaarde ader, opstijgende uit de venae
lumbales dextrae, rechts van de ruggegraat. V. izygos cerebelli posterior
= V. cerebelli inferior. V. az y g os sin ist r a, = V. hemiazygos. V. b as ills R osent hal i, uit de venae cerebri internae
naar de V. cerebri magna. V. b as iliris
cerebri, tangs de substantia perforata
anterior. V. basilica (PocatXek, koning ;
deze ader werd vroeger gelaten bij ziekten
van de lever, de koning der ingewanden),
ader aan de handpalmzijde van de onderarm naar de V. brachiatis medialis. Venae basivertebrales, aderen der wervellichamen. Venae brach iales, de armaderen, naar de V. axillaris. Venae b rachiales superficiales, de oppervlakkige huidaderen van de arm. V. brach i ocephilica, = V. anonyma. Venae bronchiales anteriores, posteriores,
voorste, achterste aderen der longpijpen.
Venae bucciles (bucca, wang), van de
musc. buccinator naar de V. facialis anterior.
V. buccin at O r i a, van de plexus pterygoideus naar de V. facialis ant. Venae
bulb o-u rethriles, aderen nabij de bulbus urethrae. Venae cal can eae, van de
hielstreek naar de V. saphena parva. Vena
canaliculi cochleae, ader tangs de
canaliculus van het slakkenhuis. Venae
canalis pterygoidei Vidii, aderen van
de canalis pterygoideus. Venae capsu I Ares he p at i s, aderen van het omhulsel der
lever. Venae card iacae, = venae cordis.
Venae cardiniles (cardo, scharnier,
„lets waar een zaak om draait", hoofdzaak),
aderen bij de foetus aan weerszijden van de
ruggegraat. V. cardinalis brichii van
Bard e I e be n, hoofdader van de arm, het
onderarmstuk der V. cephalica. V. ca r pea
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(vgl. Carpus) commUnicans dorsalis,
takje tussen de ader, welke tussen het 3e
en 4e middelhandsbeen loopt, en het aderIijk net van de handwortel. V. cauda1 i s (c a u d a, staart), = V. sacralis media.
V. cava inferior s. ascendens, onderste opstijgende holle ader. V. cava superior s. descendens, bovenste, neerdalende holle ader. V. cava superior
sinistra, linker bovenste holle ader bij
de vrucht. Venae cavernOsae bulbi
urethrae, clitOridis, penis, aderen
van de sponsachtige lichamen van de bulbus
urethrae, de kittelaar, het mannelijk lid. V.
centralis glandulae suprarenilis,
centrale ader van de bijnier. Venae cent riles hepatis, fijne aderen binnen in de
leverkwabjes. V. centrilis retinae, netvliesader. V. cephalica (xecpccX41, hoofd),
tak uit het adernet der venae brachiales
naar de V. axillaris, die vroeger gelaten
werd bij ziekten van het hoofd. V. ce p h alica accessOria, takje der V. cephalica
op de rug der hand. V. cephalica p011icis, het begin der V. cephalica aan de duim.
Venae cerebèlli inferiores, onderste aderen der kleine hersenen; aderen van
de onderzijde der kleine hersenen naar de
sinus petrosi. Venae cerebelli superiores, bovenste aderen der kleine hersenen; van de bovenzijde der kleine hersenen naar de sinus rectus en de sinus transversi. V. cerebralis magna, = V.
cerebri magna. Venae cerebrales superiores, = venae cerebri superiores. V.
cerebri adscèndens s. anterior, =
V. basalis. Venae cerebri inferiores,
onderste hersenaderen; van de grote
hersenen naar de sinus cavernosi, intercavernosi, petrosi superiores en transversi.
Venae cerebri internae, inwendige
hersenaderen, die het bloed uit het binnenste der hersenen terugvoeren. V. c é r ebri magna, grote hersenader; van de
venae cerebri internae naar de sinus rectus.
V. cerebri media, middelste hersenader; uit de rechter en linker V. cerebri
int. naar de sinus cavernosus en sphenoparietalis. Venae cerebri superiores,
bovenste hersenaderen; uit de oppervlakte
der grote hersenen. V. cervi cil is prof Li n d a, diepe halsader, uit de uitwendige
adervlechten der wervels naar de V. anonyma. V. chorioid ea, ader uit de plexus
chorioideus. Venae ciliiresanteriores
et p o s t e r i o r e s, voorste en achterste
ciliaire aderen (vgl. Corpus ciliare), naar
de V. ophthalmica sup. Venae ci rcu mflexae clitOridis, omgebogen aderen
van de kittelaar. Venae circumflexae
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femoris laterales et mediiles, kringader aan de buiten- en binnenzijde van de
dij. V. circumflexa Ilium profUnda et superficiilis, diepe en oppervlakkige omgebogen heupader; resp. naar
de V. iliaca ext. en de V. saphena magna.
Venae circumflexae penis, omgebogen uitwendige aderen van het mannelijk
lid. Venae cOlica dextra et cOlica
media et sinistra, rechter, middelste
en linker aderen van de karteldarm. Venae
colUmnae vertebrilis, adervlechten
der wervels. V. c ó m i t a n s (Lat., begeleidend) n e r v i h y p o g I 6ss i, takje van de
V. lingualis. Venae comitintes, de
aderen, die naast gelijknamige slagaderen
lopen. V. com mtini cans (Lat., een vereniging tot stand brengend), verbindingsader; bijv. V. C. cephalica pollicis,
tussen de V. cephalica pollicis en V. radialis;
V. C. he patis, = de poortader; V. C.
magna ce re b r i, = V. ophthalmo-meningea; V. C. obt u rat 6 r i a, tussen V. dorsalis
penis en V. obturatoria; V. C. u I naris,
tussen V. basilica en de arcus volaris profundus. Venae conarii (conus, kegel,
dennekegel), aderen der glandula pinealis.
Venae conjunctivales anteriores
et p o s t e r i o r e s, voorste en achterste
aderen van het oogbindvlies. V. cord is
magna, grote hartader = V. coronaria
magna. V. cord is parva, = V. coronaria
dextra. V. coronaria cordis magna,
grote kransader. V. coronaria cordis
sinistra, = linker kransader, sinus coronarius en V. cordis. Venae co ronariae cordis minOres s. parvae, kleine
kransaderen. V. coronaria la bii inferioris et superioris, = V. labialis
inf. et sup. V. co ronaria uteri, ringvormige ader (tijdens de zwangerschap) rondom de inwendige baarmoedermond. V.
coronaria ventriculi dextra et inferior, rechter en onderste kransader van
de maag. Venae cOrporis callOsi,
aderen van het corpus callosum naar de
sinus sagittalis inf. en de V. cerebri magna.
Venae cOrporis pinealis, = venae
conarii. V. cOrporis striati, = V. terminalis. Venae costiles, = venae intercostales. Venae costo-axillares, huidaderen van het bovengedeelte van de
borstkas. V. c r u rills, = V. femoralis.
Venaecutineae,huidaderen.V.cstica,
galblaas-ader. V. diaphrag matica pedis,
gemeenschappelijke aderen der tenen.
Venae digitales dorsales manus,
p e d i s, aderen op de rug der vingers,
tenen. Venae digitales plantares,
aderen aan de onderzijde der tenen. Venae
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digitiles volares communes propria e, gemeenschappelijke en eigen aderen
der vingers aan de handpalmzijde. Venae
diplOicae of diploeticae, aderen in de
diploe (zie ald.) der schedeibeenderen.
Venae d o rs i I es, rugtakken der tussenribsaderen. V. dorsalis clitOridi s, ader
aan de rugzijde van de kittelaar. Venae
dorsales ling u ae, aderen van de tongrug.
V. dorsales pedis externa, interna,
buitenste, binnenste rugader van de voet
(4e en le V. metatarsea dorsalis). V. d o rsilis penis profUnda, diep liggende
rugader van het mannelijk lid. Venae
dorsales penis superficiiles, opperviakkig liggende rugaderen van het mannelijk lid. Venae dorsi nasi superiores,
bovenste aderen van de neusrug. Venae
dorsi spinales, uitwendige adervlechten
aan de achterzijde der ruggewervels. Venae
d o r s o costa I e s, = venae intercostales.
Venae d u od e nil es, aderen van de
twaalfvingerige darm. Venae durae m at r i s, = venae meningeae. V. emissiri a,
zie Emissaria. Venae epidid ^rmicae,
aderen van de bijbal. V. epigistrica
inferior, superficiilis, superior, onderste, opperviakkige en bovenste ader
van de buikbekleding (vgi. Epigastrium).
Venae episclerales, de aderen van de
iederhuid van het oog. V. et hmoidalis
ant. et post., voorste en achterste zeefbeenader. V. facial is anterior, voorste aangezichtsader. V. facial is co rnmani s, gemeenschappelijke (uit V. f.
anterior en posterior gevormde) aangezichtsader. V. facia I is poste rior, achterste aangezichtsader. V. facialis prof 6 n d a, diep liggende aangezichtsader. V.
f e m or il i s, dijader = V. cruraiis. V. fe m oris pop lite a, ader uit de kniekuil naar de
V. saphena parva. Venae fi bu lire s, =
venae peronaeae. V. frontili s, voorhoofdsader. V. Galen i, = V. cerebri magna.
V. gastri ca, = V. coronaria ventriculi.
Venae gastricae breves, korte maagaderen aan de fundus ventricuii. Venae
g ast rocn é m icae, kuitaderen ; vgl. Musc.
gastrocnemius. V. g as t ro cO I i c a, ader van
de maag en de karteldarm. V. g as t roepiplOica dextra, sinistra, rechter,
linker ader van de maag en het epiploiin
(zie aid.). V. gastrolienilis, = V.
lienalis. Venae g land u lósae, = venae
submaxillares. Venae glutaeae inferiores, superiores; onderste, bovenste
biladeren.Venae haemorrhoidiles infe r i o re s, onderste aderen van de endeldarm. V. haemorrhoidilis media,
superior (vgi. Haemorrhoides), middeiste,
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bovenste ader van de endeldarm. V. h e m i azygos (i.c.cruc, half; vgl. V. azygos), halfongepaarde ader, uit de V. lumbalis ascendens naar de V. azygos. Venae hepaticae,
leveraderen. Venae hepaticae advehen tes (Lat., toevoerend) et re v e h e nt es (Lat., terugvoerend), takken van de
venae umbilicales naar de lever bij de foetus,
en foetale venae hepaticae. V. h y p o g as t r i c a (vgl. Hypogastrium), bekkenader,
uit de aderen der organen van en om het
bekken. V. ileoc6 I i c a, ader van de
kronkel- en karteldarm. V. i I iaca co mm 6 n i s, gemeenschappelijke heupader, gevormd door de V. hypogastrica. V. i I iaca
interna en V. iliaca externa, in- en
uitwendige heupader. Venae iliolu rnbale s, takken der V. hypogastrica. Venae
inguinales, lies-aderen. V. innominita,
= V. anonyma dextra. Venae intercap it u la res m an us et pedis, aderen tussen
de hoofdjes der middelhands- en middelvoetsbeentjes. Venae inter co stale s, tussen ri bsaderen ; naar de V. azygos. V. 1 n t e rcosta I is s u p r é m a, bovenste tussenribsader; naar de V. anonyma. Venae inte rlo bares re n i s, aderen tussen de nierlobben. Venae interlobares hepatis,
r e n i s, aderen tussen de kwabjes der lever,
der vier. Venae interOsseae brachii
s. communes, = venae brachiales. Venae
interOsseae metacarpeae, = venae
metacarpeae. V. interventricularis
posterior, = V. cordis media. Venae
inte r ve rte b rale s, tussenwerveladeren,
door de foramina intervertebralia en het
foramen sacrale anterius. Venae i nte stinile s, aderen der ingewanden. Venae
intralobu lire s, = venae centrales hepatis. V. i r a c 6 n d i a e (Lat., van de toorn),
voorhoofdsader = V. frontalis. V en ae
ischiadicae, = venae glutaeae inferiores.
Venae jejano-ileae, = venae intestinales. V. jugularis anterior, voorste
strotader. V. jugularis anterior horizontal i s, = arcus venosus j.uguli (zie
aid.). V. jugularis commUnis, extern a, intern a, gemeenschappelijke, uitwendige, inwendige strotader. Venae jug ulires poste r i o re s, achterste, uitwendige
adervlechten der wervels. V. labialis
inferior, ader der onderlip. Venae
labiales anteriores, posteriores,
voorste, achterste aderen der schaamlippen.
V. labiilis superior, ader der bovenlip.
V. lacri mili s, traanader, naar de V.
ophthalmica sup. V. I a rST n g ea inferior,
superior, onderste, bovenste strottenhoofdader. V. lienalis, miltader. V.
linguilis, tongader. Venae lumbiles,
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lendenaderen. V. lumbilis adscendens,
= V. azygos. V. magna cordis, = V.
cordis magna. V. magna Galen i, = V.
Galeni. Venae malleolares, enkeladeren. Venae mammariae externae, =
venae costo-axillares. V. m a m m a r i a interna dextra et sinistra, rechter en
linker borstklier-ader. Venae massetóricae, kauwspieraderen; takken der V.
maxillaris externa, = V. facialis
anterior. V. maxillaris intern a, inwendige kaakader, naar de V. facialis post. V.
maxillaris interna anterior, diepe
tak naar de V. maxillaris ant. V. mediina
antebrachii, ader, gevormd uit de huidaderen van de handrug, die zich in V.
basilica en V. cephalica (V. mediana basilica et cephalica) verdeelt. V. mediana
col I i, middenader van de hals, naar de V.
jugularis ext. V. mediana co m m 6 n is
s. cu b it i, verbinding tussen de V. mediana
basilica en cephalica en de diep liggende
aderen van de onderarm. V. mediana
medullae spinalis anterior, ader
langs de art. spinalis anterior. Venae
mediinae medullae spinalis posteriores, = venae spinales externae posteriores. Venae mediastinales anterior es, p o s t e r i 6 r e s, voorste, achterste
aderen van het mediastinum. Venae
nned 6 Ilae spinalis, uitwendige aderen
van het ruggemerg. Venae med u Hares,
mergaderen; takken der hersenaderen. Venae men ing eae, hersenvliesaderen =
venae durae matris. Venae mentales,
kinaderen. V. mesaraica, = V. mesenterica magna s. superior, grote,
bovenste ader van het darmscheil. V. m esenterica minor, s. inferior, kleine,
onderste ader van het darmscheil. Venae
metacirpeae dorsiles, volares, aderen aan de rug- en palmzijde der middelhand.V.metacarpea ulnaris,adertussen
het 4e en 5e middelhandsbeen, naar de V.
basilica. Venae metatarseae dorsales,
p I an ta res, aderen aan de boven- en onderkant van de voet. Venae musculares,
spiertakken der aderen. Venae nasiles
externae, uitwendige neusaderen. V.
nasalis posterior, achterste neusader,
langs de art. spheno-palatina. Venae
nutriciae Ossium, voedende aderen
der beenderen, langs de arteriae nutriciae.
V. obliqua itrii sinistri, schuine
ader van de linker boezem van het hart.
Venae obturatOriae, aderen van het
foramen obturatorium (zie ald.) V. occipital i s, achterhoofdsader. V e n a e o e s ophag eae, slokdarm-aderen. V. 6 m phalo-mesenterica dextra et sinistra
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(61xcpocX6q, navel), rechter en linker ader

van de navel naar de buikholte bij de foetus.
V. ophthalmica superior, inferior,
bovenste, onderste oogader. V. ophthalmo-me n ing ea, een der onderste hersenaderen, die de aderen der grote hersenen
met die der oogholte verbindt; syn. V.
communicans magna cerebri. V. ovirica,
eierstok-ader. Venae palatinae, gehemelte-aderen. Venae palpe b riles i nferiores, superiores, aderen van het
onder- en bovenooglid. Venae pan creaticae, aderen van de buikspeekselklier.
Venae pancreitico-duodeniles, aderen van de buikspeekselklier en de twaalfvingerige darm. V. papilliris inf. et
sup., aderstammetjes van de papilla nervi
optici. V. parietalis Santorini, een
emissarium in het wandbeen. Venae
parotideae anteriores,posteriores,
voorste en achterste aderen der oorspeekselklier. Venae parumbilicales Sappey,
aderen van de navel naar de lever en de
poortader. Venae perforantes femor is, doorborende aderen van de dij, takken
van de venae profundae femoris uit de V.
iliaca externa. Venae pericardiacae,
aderen van het hartzakje.V enae pe ron ea e,
aderen van het kuitbeen; syn. venae fibulares. Venae phar3'7ngeae, aderen der
keelholte. Vena phrenica inferior,
onderste middenrif-ader. Venae ph ren i cae superiores, bovenste middenrifaderen. Venae plantares, = venae
metatarseae et digitales plantares. V. popl itea, ader van de kniekuil. V. portae
poortader. V. praeparata, = V. frontalis. Venae profundae brichii, =
venae brachiales. Venae profundae clitOrid is, diep liggende aderen van de
kittelaar. Venae profundae cruris,
= venae tibiales. Venae profilndae
femoris, diep liggende aderen van de dij.
V. profOnda linguae, = V. lingualis.
Venae profundae penis, diep liggende
aderen van het mannelijk lid. V. pi, bi ca,
schaamader, anastomose van de V. obturatoria met de V. epigastrica inf. Venae
pudendaeexternae, uitwendigeschaamaderen. V. pudenda interna s. comm tIn is, inwendige schaamader. Venae
pulmonales, longaderen. V. pylOrica,
= V. coronaria ventriculi. Venae rad iales, spaakbeenaderen. V. rad jails
supe rficiili s. = V. mediana antebrachii.
V. ran ina (vgl. Ranula), een deel der V.
lingualis, in het tongvlees. V. reflexa,
= V. basalis. Venae re n il e s, nieraderen. V. Roland i, in de Sulcus Rolandi.
V. sacci lacrimilis, ader van de traan-
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zak. Venae sacriles laterales, zijdeIingse heiligbeenaderen. V. sacral is med ia
s. caudal' s, middelste heiligbeenader. V.
salv at e I I a, de vierde middeihandsader
(V. metacarpea quarta). V. sap h é n a a c c e ss6ria (zie Saphena; a c c e s s 6 r i u s, bijkomend), een tak der V. saphena magna,
de grote huidader der dij. V. sap hen a,
minor s. par v a, kleine huidader der dij,
rozenader. Venae satellites arteriarum (satèlles, gen. satellitis, begeleider), = venae comitantes. Venae scr otales anteriores, posteriores, voorste, achterste aderen van de baizak. V.
septi pell Li ci d i, ader van het septum
pellucidum (zie aid.). Venae sigmo id e a e, haivemaan-aderen, uit de V. mesenterica inf. V. sperm it i ca e xt., i nt., uiten inwendige zaadader, in de zaadstreng.
V. sphen o-p a I at 1 n a, naast de geiijknamige siagader. Venae s pi nales (zonder
meer), inwendige adervlechten der wervels. Venae spinales externae anteriores, externae posteriores, internae anteriores, internae posteriores, ruggemergsaderen, uitwendige en
inwendige, aan de vO6r- en achterzijde. V.
spinal's prOpria anterior, = V.
spinalis ext. ant. naast de geiijknamige
siagader. V. spi ral is mod io I i, ader in
het kanaal van het siakkenhuis. V. s p I én ica, = V. lienalis. Venae stellitae
(s tell a, ster), stervormig gerangschikte
adertjes op de buitenzijde der nieren; syn.
stellulae Verheijeni. V. Ste n o n i, = venae
vorticosae.V. stern o-c leid o-m as told e a,
langs de geiijknamige siagader. V. st y I om ast old e a, ader van het tepel- en stijlvormig uitsteeksel. V. subclavi a, ondersieuteibeenader. Venae subconjun ct ival e s, = venae episclerales. Venae s u bcutin ea e, — venae cutaneae. V. subli ng uali s, ondertongader. Venae subm axi Ilare s, aderen uit de geiijknamige kiier.
V. su bmentili s, ader onder de kin, naar
de V. facial's. Venae subscapulares,
onderschouderbladaderen. V. subvert ebral is I at erali s, = V. vertebralis inf. V.
subvertebralis mediana, V. cava sup.
sinistra (zie aid.). V. s u lc' central' s, gedeelte der V. cerebri sup. in de suicus
centralis. Venae su perficiales brichii,
oppervlakkige aderen van de arm. V.
superficialis colli horizontilis, arcus venosus juguli. V. supe rf icial is
co I I i ve rt i ca I i s, = V. juguiaris anterior.
V. su praorbitali s, ader boven de oogkuil. Venae suprarenal es, bijnieraderen. V. suprascapularis, = V. transversa colli. V. surali s, mondt uit in de V.
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poplitea. V. temporalis communis,
m e d i a, gemeenschappeiijke, middelste
siaapader. Venae temporiles profiind a e, su perficiales, diep, oppervlakkig
liggende slaapaderen. V. t é m p o ro-m ax i II ix i s, = V. temporalis communis. V.
term inali s, langs de stria terminalis in
de hersenen. V. test i cu lari s, baizakader.
Ve nae The besi i, = venae cordis minimae.
V. thoracilis lateralis s. thoricica
long a, lange ader aan de zijde van de
borstkas. V. t h 6 rac o-a crom 16.1 i s, borstschoudertop-ader, naar de V. subclavia.
Venae thOraco-epigistricae, van de
buikwand naar de V. axillaris. Venae
t h ^rm i c a e, aderen van de thymuskiier.
V. thyreoidea i ma, impar, laterilis
et media, de alleronderste, ongepaarde,
de zijdelingse en de middelste ader van
de schildklier. Venae thyreoideae in-.
fe riores, su pe rio re s, onderste, bovenste aderen van de schildklier. Venae
tibiales anteriores, posteriores,
voorste, achterste aderen van het scheenbeen. Venae tracheales, luchtpijpaderen. Venae transversae colli,
dwarse haisaderen. V. t ran s y e rsa facie i,
dwarse aangezichtsader. V. transve rs a
scapulae, dwarse schouderbiadader. V en a e transversae periniei, dwarse
aderen van de bilnaad. V. t ran s ve rsa I is
cervi cis an t., V. superficialis colli horizontalis. Venae tym pan i cae, aderen
der trommeihoite. Venae ulnares, elleboogaderen. V. um bili ca I i s, navelader.
Venae ute rin a e, baarmoederaderen. V en a e vaginales, schedeaderen. Venae
vertebrates, werveladeren, uitwendige
aderviechten der werveis. V. ve rte b ral is
(zonder meer), ader van het werveikanaal,
begeieidt de art. vertebraiis. V. v e rt ebrills communis, stam van de V. vertebraiis en de ader naast de art. cervicalis
adscendens profunda. V. vertebraiis
extern a, = V. cervicalis profunda. V.
vertebraiis externa ant., stam der V.
vertebraiis en V. vertebraiis ant. Venae
ve rte b ro-costa I es, = venae intercostales. V. Vesa I i i, tussen de plexus pterygoideus en de sinus cavernosus. Venae
vest i b u la re s, aderen in het vestibulum
van het inwendige oor. Venae vort icOs a e (vortex, gen. vo rti cis, draaikoik), takken der V. ophthalmica sup. in
de tunica vascuiosa van het oog. Venae
z yg o m at i ca e, jukbeenaderen.
Venaepanctio, het aanprikken van een ader.
Venaesectio (s e ct i o, snede), aderlating; syn.
phiebotomia.
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Venaesuttira (vgl. s u t u ra), hechting van
een in- of doorgesneden ader.
Veneficium (Lat.), vergiftiging.
Venenanaesthesie (Duitse samenstelling),
algemene gevoelloosmaking door inspuiting met een verdovend middel in een
ader (B i e r).
Venencollaps (vgl. Collaps), het samenvallen
der halsaderen tijdens de diastole, indien
de bladen van het pericardium met elkander en met de omgeving vergroeid zijn
(mediastino-pericarditis).
Venenklep, -sinus, -pols, zijn slechte uitdrukkingen. In het Nederlands gebruike men
aderklep, enz.
Venenum (Lat.), vergif; bijv. nw. ve n e n6s u s, vergiftig.
Venerie, venerismus, venerische ziekten
(V e n u s, gen. Veneri s, godin der liefde),
geslachtsziekte. Ve nerismus pyo r rhOicus (vgl. Pyorrhoea), druiper.
Veneus (Lat., v e n o s u s), aderlijk.
VenOclysis, onjuiste uitdrukking voor phleboclysis (zie Phleboclyse).
Venogram, Rontgenfoto van de aderen.
Venomotorisch zenuwstelsel, het stelsel
van zenuwen die invloed uitoefenen op de
wijdte der aderen.
VenosclerOsis (vgl. Arteriosclerosis), verharding der aderwanden.
Venositeit, aderlijkheid (van het slagaderbloed, indien dit met koolzuur overladen is).
Venovenostomie (aT6v.oc, mond), het maken
van een anastomose tussen twee aderen.
Venter (Lat.), buik (ook van een spier). V.
anterior, posterior (van spieren), voorste, achterste spierbuik. V. i I i i, de holle
binnenvlakte van het heupbeen. V. imus
(Lat., onderste), de buikholte. V. m e d i u s,
de borstholte. V. propendens (Lat., naar
voren hangend), hangbuik. V. scapulae,
de fossa subscapularis. V. superior, de
schedeiholte.
Ventiel (D., Venti I; middeleeuws Lat.,
ventile, sluisdeur), klep; een opening, die
vloeistof of gas slechts naar een zijde laat
ontsnappen. Ventielpneumothorax,
een pneumothorax (zie aid.), waarbij wel,
tijdens de ademhaling, lucht in de borstholte komt, maar tijdens de uitademing
geen lucht naar buiten ontsnapt (A. We i I).
VentielstenOse (vgl. Stenose), plaatselijke vernauwing van een luchtpijp, waarbij de
lucht bij inademing ruimer wordt toegelaten dan bij uitademing (Van Gilse).
Ventilatie, toevoer van verse, en afvoer van
bedorven lucht. Vent i I at i e-g rootte, de
hoeveelheid lucht, die per minuut wordt
ingeademd. Syn. aeratio. Col I at e ra I e V.,
gaswisseling tussen de alveoli der longen
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door porien in de wand bij verstopping van
een zijtak van een bronchus; vindt niet
plaats bij verstopping van een hoofdtak.
Syn. Collaterale respiratie.
Ventilator, toestel of inrichting voor ventilatie.
Ventouse (Fr.), kop, om bloed naar een deel
der huid te zuigen (V. sec h e, droge kop)
of door vooraf gemaakte wondjes op te
zuigen (V. s ca rifle e, bloedige kop; zie
Scarificatie).
Ventraal, tot de bulk behorend, of, in tegenstelling van dorsaal, naar de buikzijde
liggend. V. v e I d, deel van de achterstrengen
van het ruggemerg, in de hoek tussen de
achterhorens.
Ventrad, buikwaarts (in de anthropologie).
Ventre trilobe (Fr.), drielobbige bulk, een
afwijking, die bij oude lieden vaak wordt
gezien, nl. in het midden een loodrechte
inzinking ter plaatse van de verslapte rechte
buikspieren en daarnaast twee klaverbladvormige inzinkingen ten gevolge van verslapping der brede buikspieren. V. o b l i q u e
(Fr.), scheef opgezette bulk bij volvulus van
het colon sigmoideum.
Ventricular escape (Eng., ontsnapping), de
toestand, waarin de kamer van het hart een
pons klopt in eigen rhythme (bij totale hartblokkade).
Ventriculographie, = pneumencephalographie, zie aid.
Ventriculostomie, zie Ventrikeldrainage.
Ventriculus (verkleinw. van venter); 1.
maag; 2. kamer van het hart of de hersenen; 3. andere holten. V. anterior,
voorste, d.i. linker kamer van het hart. V.
A ra n t i i, kuiltje aan de punt van de calamus
scriptorius (zie aid.). V. bilocu !iris
(b i s, tweemaal; lóculus, plaatsje, ruimte),
zandlopermaag. V. cord is sin ister, d ext e r, linker-, rechterkamer van het hart. V.
D u n can i i, = V. septi pellucidi. V. I aryrng i s, uitstulping van het slijmvlies van het
strottenhoofd tussen de ware en valse
stembanden. V. late ral is, zijkamer der
hersenen. V. M o rg a g n i, = V. laryngis.
V. olfactOri us, = rhinocoel (zie aid.).
V. pi n e a I is, soms voorkomende holte in
de glandula pinealis; syn. recessus pinealis.
V. q u art u s, vierde hersenkamer. V. q u i nt us, = vijfde hersenkamer. V. se pt i pe II Li c i d i, holte in het septum pellucidum. V.
sextus, zesde hersenkamer = V. laterails. V. Sy I v i i, = V. quintus. V. te r m Inali s, verwijding van de canalis centralis
van het ruggemerg aan het onderste uiteinde. V. te rti us, derde (middelste) hersenkamer. V. Ve rg ae, kleine holte in de
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hersenen tussen fornix en balk. V. Vieu sseni i, = V. quintus.
Ventrifixdra, = ventrofixatie.
Ventrikeldrainage (D.), drainage (zie aid.)
door middel van een buisje, dat in de zijkamers der hersenen worth gestoken; bij
hydrocephalus, gezwellen, enz. Syn. Ventriculostomie.
Ventrikelquotient, de verhouding tussen
de hoogte van de uitslag I en F (I, initiate,
aanvangs-schommeling ; F. finale, eind-schommeling ; I F = Ventrikelschwankung); in
de terminologie van E i nthoven: R (= I)
en T (= F) van het electrocardiogram.
Ventrikelschwankung (D., schommeling), de
schommeling in de lijn van het electrocardiogram (zie ald.), die het gevoig is van
de samentrekking der kamers).
Ventriloquismus (I o q u o r, spreken), buikspreken.
Ventrofixatio uteri, operatieve bevestiging
van de fundus uteri aan de buikwand;
syn. hysteropexia abdominalis; vgl. Vaginofixatio.
Ventrolaterid, in de richting van de zijkanten
van de buik (in de anthropologie).
Ventroscopie (axo766), bezien), bezichtiging
van de buikholte door een wond in het
schedegeweif.
Venula, meerv. venulae, adertje. Venu lae
centrales lobulOrum hepatis, = venae centrales. Venulae ciliares poster i o res breves, adertjes langs de gelijknamige arterioiae in het oog. Ven u I ae re ctae r en is, rechte adertjes in de nierpyramiden. Yen u I ae retinae, adertjes van
het netvlies.
Ventile, een automatisch werkend spuitje
om bloed uit een ader op te zuigen, of andere
stoffen.
Vera (vrouwei. van v e r u s, waar), afkorting
van conjugata vera (zie aid.).
Veratrinismus, vergiftiging met veratrum
(nieswortel) of veratrine.
Verbaal (verbu m, woord), betrekking hebbende op het woord, of mondeling. V e rbal e amn es i e (vgl. Amnesia, Aphasie),
= amnestische aphasie, waarbij de herinnering van het woord verioren is gegaan.
Verbale suggestie, het teweegbrengen
van een suggestie (zie aid.) door nadrukkeiijke toespraak.
Verbigeritie (verbigerare, aanhoudend
praten), aanhoudende herhaling van onzinnige woorden of woordgroepen, bij
krankzinnigheid ; vgl. Echolalie (K a h 1baum).
Verdiinnungsversuch (D., verdunningsproef),
methode om de werkzaamheid der nieren
te beproeven. Laat men een persoon veel
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drinken, dan neemt, bij norm ale nierwerking, ook de hoeveeiheid urine toe en
vermindert de moleculaire concentratie
daarvan (vriespuntbepaiing), doch bij g estoorde nierwerking geschiedt dit langzamer of in het geheel niet; syn. poiyurie
experimentale (Al bar ran).
Vermes (Lat.), wormen.
Vermicelli (It, wormpjes), propjes, die men,
gelijk uit comedonen, uit sommige kankergezwellen kan drukken, en die uit lichtgele
hoopjes epitheelceilen bestaan.
Vermicida (caedo, doden, nl. remedia),
wormdodende middelen; syn. vermifuga.
Vermiculiris, op een worm gelijkend; syn.
vermiformis.
Vermiculitis, ontsteking van het wormvormig aanhangsel = appendicitis.
Vermifcirmis, = vermicularis; zie Processus.
Vermiftiga (fugo, verdrijven, nl. remedia),
= vermicida.
Verminitio (Lat.), wormziekte; syn. heiminthiasis.
\fermis (Lat., worm) cerebelli inf., sup.,
onder- en bovenworm der kleine hersenen.
Vernier (naar de Nederlander Peter We rn e r, 1580-1637, die hem in 1631 voor het
eerst beschreef), = nonius (zie aid.).
Vernix casecisa (misschien gevormd naar het
Franse( ook Nederl.) vernis; caseos us,
kaasachtig), het smeer, uit huidsmeer en
epidermiscellen bestaande, dat de huid van
de foetus bedekt.
Verole (Fr.), syphilis. Petite y e rol e, pokken. Petite verole voiante, waterpokken.
Verruca, wrat. V. carnosa (carnosus,
vleesachtig), zachte of vleeswrat. V. d i g itata (d ig it u s, vinger), platte wrat met
vingervormige uitsteeksels. V. fi I HO'. m is,
draadvormige, lange, dunne vleeswrat. V.
g la b r a (g la be r, glad), V. mollis. V.
gyri hip po ca m pi, wratachtige verhevenheid van de gyrus hippocampi (zie aid.). V.
moilis, = V. carnosa. V. molluscifOrm i s = fibroma molluscum (zie aid.). V.
necrog en ica (■.)exp6c, lijk), lijktuberkel,
tuberculum necrogenicum. Verrucae plan ae juveniles, platte, talrijke vlekken in
het aangezicht en op de handen bij jeugdige
personen. V. p e r u v i a n a, zie Verruga. V.
seborrhoica s. senilis, donkere wrat
bij oude lieden, vooral in het aangezicht en
op de rug; vgl. Seborrhoea (voigens sommigen zijn V. seborrhoica en V. senilis niet
identiek). V. simplex, gewone, harde wrat.
V. teleangiectOdes (vgl. Teleangiectasie), = angiokeratoma. V. vu I g a r i s, -V. simplex.
37
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VerrucOsus, wratvormig of bedekt met
wratten.
Verrtiga (Sp. = verruca) Peruviana, een
gevaarlijke besmettelijke ziekte in de
Andes, waarbij zich wratachtige gezwellen
vormen op de huid en de inwendige organen; vgl. Oroyakoorts.
Versitilis (Lat.), zeer beweeglijk; vgl. Typhus
abdominalis versatilis.
Verschuiving naar links noemt men het
voorkomen in het bloedbeeld van een groot
aantal neutrophile leucocyten met weinig
kernsegmenten (twee); dit wijst meestal
op een infectieuse aandoening. V. naar
rechts noemt men het voorkomen van
neutrophile leucocyten met veel kernsegmenten (drie of vier).
Versie (v ersi o, kering); 1. het tot stand
brengen van een andere ligging der vrucht
in de verloskunde; 2. afwijking van de
baarmoeder uit de normale stand; vgl.
Anteversio, Retroversio.
Versprengte Keime (D.), weefsel op een
abnormale plaats b.v. bijniercellen in de
nier, waaruit zich gezwellen kunnen ontwikkelen.
Vertebra (Lat.), wervel. V. b as iliris (Pcicnc,
grondsiag), de vijfde lendenwervel. V.
dentata (d e n t at us, van een tand of tanden voorzien), de draaier; zie Epistropheus.
V. p I a n a (Lat., p I a n u s, plat), wervel afgev é) of osteoplat door tuberculose (Calve)
porose. V. prOminens (Lat., naar buiten
stekend), de zevende halswervel, waarvan het
doornvormig uitsteeksel buiten die der
overige wervels uitsteekt.
Vertebrae, wervels, verdeeld in V. v e rae
(Lat., ware), alle bestaande uit een ring,
gevormd door een wervellichaam, een
wervelboog en de daaraan verbonden uitsteeksels; en V. spüri a e (Lat., valse), die
onderling aan elkander gegroeid zijn (heiligbeen, stuitbeen), en waarvan sommige
kenmerkende delen ontbreken. Naar het
deel van de ruggegraat heten de wervels
V. cerviciles, dorsiles, lumbiles
sacriles en cocc)irgeae, hals-, rug-,
lenden-, heiligbeen- en stuitbeenwervels.
Vertebrale lijn, de lijn, die de doornuitsteeksels der wervels verbindt.
Vertebralis, tot de wervels behorend; vgl.
Art. vertebralis.
Vertebre d'ivoire, „ivoren", verharde wervel.
Vertex (Lat.), kruin, top. V. co rd is, punt
van het hart. V. corneae, het voorste
punt van het hoornvlies. V. c LI b it i, =
olecranon. V. p r es e n tat i o n, Engelse
uitdrukking voor kruinligging.
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Verticaal (vertex, gen. verticis, top),
loodrecht.
Vertige (Fr.), duizeling. V. an g i o pat h i q u e,
ca rdiov as culair e, duizeling, tengevolge
van sclerose der hersen- of hartvaten. V.
apoplectique, tenebreux, duizeling,
waarbij het donker wordt voor de ogen;
vaak een voorteken van apoplexie; syn.
scotodinie. V. paralysant ptotique,
zie ziekte van G e r I i e r, Aanhangsel.
Vertigo (Lat.), duizeling. V. a b au re liesa
(Lat., door stoornis van het oor), = ziekte
van Meniere. V. epileptica, duizeling,
die de betekenis van een epileptische
aanval heeft; epilepsie mitior. V. I a ring e a (C h a r c o t), strottenhoofdduizeling ;
epilepsia mitior, die met een krieuwelend
gevoel onder het strottenhoofd begint;
syn. ictus laryngis. V. n o ct tirna (Lat.,
nachtelijk), gevoel van to vallen in het
begin van de slaap. V. oculiris, duizeling bij verlammingen der oogspieren. V.
rotatoria, duizeling met een gevoel alsof
rondom alles draait. V. sto m aci I is s. a
laeso stOmacho (laesus, gedeerd), duizelingen bij chronische maagcatarrh. V.
su bj e ct 1 v a, duizeling met een gevoel
alsof men zelf ronddraait. V. system it i ca, = V. rotatoria. V. verticili s, duizeling bij het op en neer zien naar een verwijderd voorwerp.
Vertigophobie, ziekelijke vrees voor duizelingen.
Verumontanum (veru, pin; montanus,
bergachtig, verheven), een langwerpige
verhevenheid op de bodem van de urethra
prostatica; syn. caput gallinaginis, vesicula
seminalis.
Vesinia (v e, ontkennend voorvoegsel, bijv.
in v e cOrd i a, gebrek aan hart, d.i. verstand; san us, gezond, dus gebrek aan
(geestes-), gezondheid) waanzin. V e s a n us
(Lat.), = waanzinnig.
Vesica (Lat.), blaas, meestal urineblaas; in de
ziektekunde: blaar, opheffing van de hoornlaag der opperhuid door vloeistof. V. b Ipartita, biloculiris, aangeboren misvorming der urineblaas, waardoor deze
uit twee in mindere of meerdere mate gescheiden heiften bestaat. V. fel I e a, galblaas. V. u r i n a r i a, urineblaas.
Vesicintia, vesicatoria (sc. remedia), blaartrekkende middelen. V. volint i a, vliegende vesicatoria, nI. vesicatoria, die men
afwisselend op verschillende plaatsen aanbrengt.
Vesico- (in verbindingen), = cysto-.
Vesico-abdominalis, behorende tot de blaas
en de buik.
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Vesico-prostaticus, behorende tot de blaas
en de voorstaanderklier.
Vesico-ptibicus, behorende tot de blaas en
de schaamstreek.
Vesico-rectilis, behorende tot de blaas en
de endeldarm; bijv. cavum vesico-rectale.
Vesico-uterinus, behorende tot de blaas en
de baarmoeder; bijv. cavum vesico-uterinum.
Vesico-vaginalis, behorende tot de blaas en
de schede.
Vesicula (Lat.), blaasje. V. a c LI sti ca, gehoorblaas, de eerste aanleg voor het inwendige oor. Vesicu I ae aereae (aer, Iucht),
Iuchtblaasjes, blaasjes van M a l p i g h i; de
met Iucht gevulde blaasjes aan de oppervlakte der opgeblazen long. V. ce p hiI i ca s. cere b ril is, hersenblaasje; de
eerste aanleg voor de hersenen. V. g e rminativa (germen, gen. germinis,
spruit), kiemblaasje; de kern van de eicel.
V. o I factO r i a, reukblaasje; de eerste aanleg voor de bulbus en tractus olfactorius
(zie aid.). V. ophthalmica s. Optica,
oogblaas, de eerste aanleg voor het oog V.
p rostiti ca, = utriculus prostaticus. V.
seminilis, zaadblaasje; syn. caput gallinaginis, verumontanum. V. u m b i l i ca I is,
navelblaasje, de rest van de dooierzak
tussen chorion en amnion.
Vesiculair ademgeruis, van de longblaasjes
uitgaand geluid, dat men bij de auscultatie
van de gezonde long hoort.
Vesiculase, ferment in de prostaat-vloeistof.
Vesiculeus, blaasachtig; zie Vesiculosus.
Vesiculitis, ontsteking der zaadblaasjes.
Vesiculosus, met blaasjes bezet, uit blaasjes
bestaande, blaasachtig.
Vespertilio (Lat., vleermuis), lupus erythematodes (zie aid.), die in de vorm van
een vleermuis neus en wangen beslaat.
Vessie a colonnes (Fr., blaas met zuilen, balken), trabekelblaas (zie ald.).
Vestibulair, vestibularis, tot het vestibulum
(zie beneden) behorend; bijv. nervus vestibularis. Vestibulaire aanvallen, aanvallen van duizeling, hoofdpijn, nystagmus, braking, dubbelzien, bij ziekten der
kleine hersenen. Vestibulair apparaat,
het door de nervus vestibularis geInnerveerde evenwichtsorgaan. Ve st i bulai re
reactie, reactie op de galvanische stroom
als deze dwars door het hoofd wordt geleid;
bij sluiting neigt het hoofd naar de anode,
bij opening naar de cathode.
Vestibulum (Lat., voorhof), toegang. V. b u rsae omen ti I i s, ruimte tussen het lig.
hepato-duodenale, de vena cava inf., de
alvleesklier en de lever. V. labyrinth i,
voorhof van het oorlabyrint. V. la ryrn-
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g i s, voorhof van het strottenhoofd, beneden het strotklepje. V. n as i, de toegang tot de neusholte, ter hoogte van de
neusvleugels. V. o r i s, voorhof van de
mond, de ruimte tussen de wangen en
de tandkassen. V. vaginae, voorhof der
schede.
Vestigium (Lat., voetspoor), = rudirnentum.
Veterinair (vete ri nari us, tot het last- of
trekvee behorend), betrekking hebbende
op het vee.Veterinairegeneeskunde,
veeartsenijkunde.
Vetnecrose (vgl. Necrose), vorming van witte
plekken van afgestorven vetweefsel in de
buikholte, na verwondingen, bloedingen
en ontstekingen der alvleesklier, tengevolge
van de werking van het pancreassap.
VetphanerOse, onvoldoende verbrand celvet,
dat zichtbaar is b.v. in de vezels van de hartspier van het zogenaamde tijgerhart.
Vexierhalluzinationen (D., vex i re n, plagen ; vgl. Hallucinaties), gezichtshallucinaties
bij alcoholisme, welke telkens verdwijnen
als de delirant ernaar grijpt (Bon haffer).
Via naturilis (Lat.), de natuurlijke weg; per
v i as natu ral es, langs de natuurlijke
wegen.
Viantigeen (Vi afkorting van vitaal of misschien
van virulentie), een antigeen aangetoond
in het Iichaam van typhus- en paratyphus-Cbacillen, met een bijzondere antigene werking en zeer slecht bestand tegen verhitten
en behandeling met alcohol en zoutzuur.
Vibices (v i b e x of v i b i x, striem), streepvormige bloedingen onder de huid.
Vibritie (v i b r o, schudden), trilling. V. - g ew aa rwordin g, = pallaesthesie (zie ald.).
V.-massage, massage door middel van
een gelijkmatig schuddend toestel; een
vorm van V.-t h e ra p i e, behandeling door
middel van schuddende toestellen, bijv.
het zitten in een fauteuil vibratoire.
Vibrio, meerv. vibriOnes (van v i b ro, snel
heen en weer bewegen), bacterien met
eigen beweging; korte schroefbacterien. V.
a 1.1 reus, goudgele vibrio, in rioolvuil. V.
berolinensis, Berlijnse V., uit het Berlijnse rivierwater. V. cholerae as i it i cae (Koch, 1883), cholera-bacterie. V.
El Tor (Gottschlich), een varieteit
van de vorige, bij pelgrims gevonden
in het Egyptische quarantainestation El
Tor. V. Finkle r-P r i o r, verwekker (volgens sommigen) van de cholera nostras. V.
fl av es ce ns, fla y us, geelachtige V., gelijk V. aureus. V. lingualis, gekweekt
bij muizen, die geent waren met tongslijmvlies; gelijkt op V. cholerae, niet zeker
pathogeen. V. massiu a, een voor cavia's
zeer vergiftige vibrio. V. M ets chnik ow,
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verwekt bij duiven en cavia's septikaemie. V.
proteus, = V. Finkler-Prior. V. septicus, zie Vibrion.
Vibrion septique (Paste u r), verwekker van
het oedema malignum.
Vibrissae (snorharen van de kat), borstelharen voor in de neus.
Vibromassage, = vibratiemassage.
Vibrometer, toestelletje om snelle trillingen
van het trommelvlies teweeg te brengen,
ter behandeling van doofheid.
VibrophOon (cpcovi), geluid), toestelletje om
het trommelvlies door middel van geIuidtrillingen te masseren.
Vibrotherapie, vibratietherapie.
Vicarierend (v i c a r i u s, wisselend), in de
piaats komende van iets anders. V. e mphysem a, vgl. Emphysema. V i ca r i e re nde hy pe rtroph ie, vermeerdering in
omvang van 66n van de twee gepaarde
organen (bijv. een vier) als het andere gebrekkig wordt. V icarierende me nst r u at i e, neusbloeding of longbloeding
in de piaats van een menstruatie. V i cari erende vari ces, ontstaan doordat dieper
liggende aderen verstopt waren.
Vicious (v itiu m, gebrek), schadelijk; vgl.
Circulus vitiosus.
Viciline (v i ci a, wikke), globuline in zaden
van peuivruchten.
Vierzellenbad (D., viercellenbad), electriseren van het lichaam, waarbij de vier ledematen elk in een met water gevulde bak
staan, waardoor de stroom wordt toegeleid (C. S. Schnee).
Viganteil, een oplossing van geactiveerd ergosterol (vitamine D., beter vitasterol D.)
in olie.
Vigil (Lat., wake, wakend), slapeloos. Coma
vigil, diepe bewusteloosheid en delirium
met open ogen.
Vigilambulisme (Fr.) (Egger en Lerebou Ile t), somnambulisme in wakende toestand bij hysterische patienten.
Vigilia, slapeloosheid.
Vigiliteit (Z i e h e n), opwekbaarheid van de
aandacht.
Willi (Lat.), vlokken, vlokachtige aanhangsels. V. a ra chnoidal es, vlokken der
arachnoidea (zie ald.). V. intestiniles,
vlokken van het darmslijmvlies. V. p e r ic a rd ia c I, vlokken van het epicardium
ter hoogte van de auriculae cordis. V.
pleu ri I es, door fibrine gevormde vlokken op de pleura bij pleuritis. V. sy n oviale 5, vlokken der synovia (zie ald.).
Villikinine (xLvico, bewegen), een hormoon,
dat ontstaat onder invloed van zoutzuur op
de vlokken van het duodenum, waardoor
deze in beweging geraken.
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Villcisus (Lat.), vlokkig; bijv. cor villosum.
Vincula (vinculum, band, boei) lingulae,
verhevenheden aan de zijrand van de
lingula cerebelli. V. tendinu m, plooien
tussen de pezen en peesscheden aan de
handpalmzijde van duim en wijsvinger.
V. aortae, plooien van het pericard om
het begin van de aorta.
Vinculum (Lat., boei, band) SOstrati s.
fascia circularis pectoris, zwachtelverband rondom de borst, met banden
over de schouders.
Violitio (Lat.), schending, verkrachting.
Vioster61, de door de Council on Pharmacy
and Chemistry van de American Medical
Association aangenomen naam voor oplossingen, in plantaardige olie, van geactiveerd (bestraald) ergosterol (vitasterol D.).
Viperine (v i p e r, adder), het werkzame bestanddeel van het addervergif.
Virago (Lat.), manwijf, een vrouw met mannelijke eigenschappen en voorkomen; V i rag i n i t e i t, = homosexualiteit (zie ald.) van
vrouwen.
Virginitas (Lat.), maagdelijkheid.
Virgo inticta (Lat.), ongerepte maagd; vgl.
Uterusvirgo.
Viricide = virus dodend.
Viridans (v i r i d i s), groen; vgl. Streptococcus viridans.
Virilis (Lat.), mannelijk; zie Membrum virile;
syn. masculinus.
Virilisatie (Lat. v i r, man), de ontwikkeling
van virilismus, zie ald.
Virilismus, mannelijk voorkomen van een
vrouw: spierhypertrophie, stemverandering,
clitorisvergroting, mamma-atrophie.
Viroloog, beoefenaar van de leer der virus.
Virtueel (v i rt u s, deugd, kracht, vermogen
om iets te doen), door bouw of vorming
mogelijk, maar niet in werkelijkheid bestaande. V. bee I d, het beeld van een
voorwerp, dat wel door het oog kan worden
waargenomen, omdat dit stralen ontvangt
uit de richting waar zich het beeld zou
bevinden, indien het in werkelijkheid werd
gevormd, maar dat niet op een scherm kan
worden opgevangen ter plaatse waar men
het meent waar te nemen; bijv. het door
een vergrootglas gevormde beeld; tegenst.
revel, werkelijk, bijv. het omgekeerde beeld
op het netvlies. V i rt uele pool, de
pool, die men zich kan voorstellen, langs
welke een stroom, die naar een spier of
zenuw wordt geleid, deze weder verlaat,
en aan een anode op de huid beantwoordt;
dus een virtuele cathode binnen het lichaam.
Virulent, vergiftig, ziekte verwekkend (zie
Virus).
Virulentie, de eigenschap van virulent zijn.
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Virus, gif, smetstof. V. des rues (Fr.),
straatvirus, de smetstof der hondsdolheid,
die aan een ziek dier ontleend is. V. fixe
(Fr., vast), een uit het vorige door passage
(zie aid.) verkregen virus met een vaste,
d.i. niet meer te verkorten, incubatie-tijd
(Pasteur). V. vaccinicum, koepokstof.
Vis (Lat.), kracht. V. a. t e r g o, (Lat., van
de rug uit), stuwende kracht; bijv. de
versnelling die het hart aan het bloed
mededeelt. V. medic at r i x n at CI r a e
(Lat.), geneeskracht der natuur. V. vitae,
V. vital is (Lat.), levenskracht.
Viscera, (Lat.), ingewanden.
Viscerial, tot de ingewanden behorend.
V i sce raa I b I ad van het buikvlies, het
gedeeite dat de ingewanden overtrekt;
tegenst. parietaal. V i s ce ral e bog en,
kieuwbogen. V is ce ral e jicht, arthritische verschijnseien aan de ingewanden
(vgi. arthritis). V. ske I et, het gedeeite
van het skeiet, dat uit de kieuwbogen ontstaat. V. zenuwstelse I, = autonoom z.
(zie aid.).
Visceromotorisch, de beweging der ingewanden veroorzakend.
Viscerotomfe (Titi.vw, snijden), een methode,
in gebruik in Brazilie en eiders, om van
een dode een stuk lever ten onderzoek te
verkrijgen door een kleine wand in de buikwand.
ViscerotOom, instrument voor de viscerotomie, zie aid.
ViscerotrOop (rp6rco.), wenden), op de ingewanden werkend, b.v. een virus. Vgl.
Neurotroop, Pantroop enz.
Viscidus (Lat.), kieverig.
Viscositeit, de mate van inwendige wrijving
van vloeistoffen, vooral van het bloed. De
toestel, waarmede zij wordt gemeten, heet
Viscosimeter.
Viseerlijn (v ise r, lets in het oog nemen
mikken), gezichtsas.
Vision coloree (Fr.), = chromopsie (zie aid.).
Visionair, onderhevig aan visioenen.
Visqueus (Lat., viscosus, slijmig), wordt
gezegd van de lichaamsbouw in tegenstelling
met pycnisch, zie aid.
Visueel, betrekking hebbende op het zien.
Visuele hallucinaties, gezichtshallucinaties. V. type, soort van mensen, die bij
voorkeur dat in zich opnemen, wat zij
gezien hebben; vgi. Auditi ef.
Visuo-auditorisch, betrekking hebbende op
gezicht (visus) en gehoor (auditus); van
zenuwvezelen, die met de centra van beide
verrichtingen in verband staan.
Visuometer, toestel om de gezichtsscherpte
te meten.
Virus (Lat.), het gezicht, de gezichtszin, de
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gezichtsscherpte (acies visus). V. amp! if i cat u s (Lat., vergroot), = macropsie
(zie aid.). V. co lo rat us (Lat., gekleurd),
chromopsie (zie aid.). V. d efig u rat us
(Lat., misvormd), = metamorphopsie (zie
aid.). V. dimidi at us, (Lat., in twee&
verdeeld), = hemianopsie (zie aid.). V.
d i nn inkus (Lat., verminderd), = micropsie (zie aid.). V. d i Li r n u s (Lat., overdag
geschiedend), = hemeralopie (zie aid.).
V. dupli cat u s (Lat., verdubbeld), dubbelzien. V. j ü v e n um (Lat., der jongelieden),
bijziendheid. V. lócidus (Lat., lichtgevend), = photopsie. V. m u s ci r u m (Lat.),
het muggen en vliegen (mouches volantes)
zien; syn. myiodesopsie. V. r et icul it u s
(Lat., netvormig), gezichtsveld met talrijke scotomen (zie aid.). V. s e n i l i s (Lat.,
ouderdoms-), presbyopie (zie aid.).
Viswervels, biconcave wervellichamen, b.v.
bij osteoporose.
Vita (Lat.), !even. Vita brevis, ars longa,
het leven is kort, de kunst is lang (het
eerste der aphorismen van H i p p o c r ates). V. minima (minimus, zeer klein),
geringe tekenen van leven; uiterste graad
van verval van krachten.
Vitaal (vitalis), tot het [even behorend.
Vitale capaciteit (capicitas, bevattingsvermogen), de hoeveelheid lucht, die
na diepe inademing kan worden uitgeademd (Hutchinson). V. centrum,
levensknoop, het ademhalingscentrum; syn.
noeud vital. Vitale depressie, V. meIan cho I i e, endogene, dus niet symptomatische of reactieve depressie of melancholie; een phase der manisch-depressieve
psychose. Vitale indicatie, aanwijzing
tot een geneeskundige handeling, die door
levensgevaar geboden is. Vitale kleu ring,
kieuring van weefseldelen tijdens het leven,
soms nog binnen het lichaam. Vitale
se nsi bi liteit, gevoelsgewaarwordingen:
pijn-, tast-, temperatuurzin. Vgl. Gnostische
sensibiliteit. Vital statistics, Engelse
benaming voor statistiek van geboorten,
ziekte en sterfgevallen.
Vitalismus, leer van de levenskracht; vgi.
Neovitalisme.
Vitaliteit, levensvermogen.
Vitamines (van vita, leven en amine, de
N-bevattende groep) (F u n k), stoffen, waarvan de aanwezigheid in het voedsel nodig
is voor een goede gezondheid zonder dat zij
zelf eigenlijk voedingsmiddelen zijn, terwijI
de afwezigheid stoornissen (avitaminosen)
teweegbrengt. Onderscheiden worden:
Vitamine A = xerophthol, een7anti-xerophthalmie Vitamine.
Vitamine B-complex, omvat thiamine, ribo-

Vitamine C

— 582 —

flavine, niacine, biotine en andere. Behoedt
voor beri-beri, spruw, pellagra, morbus
coeliacus, anaemie.
Vitamine C = ascorbinezuur, een antischeurbuik vitamine.
Vitamine D = calciferol en 7-dehydrocholesterol, een anti-rhachitis en antiosteomalacie vitamine.
Vitamine E = tocopherol, een anti-abortus
• vitamine.
Vitamine K, een antihaemorrhagisch vitamine.
Vitamine P = citrine, hesperidine, ook een
antihaemorrhagisch vitamine.
Vitamineren, vitamines in voedingsmiddelen
brengen.
Vitaminiseren, een stof (bijv. het ergosterol)
in vitamine omzetten.
VitasterOles, tot de groep der vitamines behorende sterolen, o.a. het vitamine A.
Vitelline (v i t e I I u s, dooier), nucleo-albumine
in de eidooier; vgl. Ovovitelline.
Vitellinus, tot de dooier behorend; vgl.
Membrana vitellina.
Vitellus (Lat.), dooier. V. form at iv u s,
vormingsdooier, het gedeelte, waaruit zich
de kiem vormt. V. nutritivu s, voedingsdooier, het gedeelte, dat voedsel levert
aan de vrucht.
Vitiligo (Celsus), huidziekte met witte,
gladde, door een donkere rand scherp begrensde viekken, waarop de haren kleurloos zijn. V. g ra y i o r (Lat., ernstiger),
lepra maculosa (zie aid.), waarbij de huid
door grote, bruine, grijsachtige bruine en
pigmentloze viekken bedekt is; vgl. Morphaea. Zie Piebald skin.
Vitiligoidea, op vitiligo gelijkende aandoening, nl. xanthoma (zie aid.) (Addison en
G u I I).
VitiOsus (Lat.), ondeugdelijk, gebrekkig; zie
Circulus; syn. vicieus.
Vitium (Lat., gebrek; meerv. viti a) cord i s,
hartgebrek. V. primae formatiOnis
(Lat., gebrek van de eerste vorming), aangeboren gebrek of misvorming.
Vitreus (Lat.), van glas, giasachtig ; vgl. Corpus
vitreum, Substantia, Membrana vitrea.
Vitrocultuur, zie Explantatio.
Vitrum, glas, medicijnfles. V. amplum,
fles met een wijde hats. V. fl a v u m, fles
van geel glas. V. n i g r u m, fles van donker
glas. V. patentitum, V. pro stillicidio
(st illicidiu m, het vallen van druppels),
droppelfles.
Vividiffusie (vivus, levend; diffilsio, verspreiding door uitgieting), kunstmatige
bloedsomloop door de vaten van het levende
hart van een dier aan een buizenstelsel te
verbinden.

Volt

Vivificatie, levend wording; verandering van
levenloze stof in levend weefsel.
Viviperceptie (p e r c e ptio, waarneming),
het bestuderen van levensverrichtingen
zonder vivisectie.
Vivisectie (s e c t i o, snede), het verrichten van
operatieve proefnemingen op levende dieren.
Vivodialyse, kunstmatige dialyse tijdens het
leven door de pleura- of peritoneumholte
b.v. om ureum uit te spoelen.
Vizioen (Fr., vision, gezichtsgewaarwording, ni. in de verbeelding), gezichtshallucinatie, in 't bijzonder van bovennatuuriijke
aard.
Vlies (D.), de witte bekleding van de nucleus
dentatus; syn. capsula nuclei dentati (zie
ald.).
Vloeirolvoet, zie Cyrtopaedie.
Vocilis (vox, gen. voci s, stem), betrekking
hebbende op de stem; bijv. chorda, processus vocalis.
Vociferitie (vociferatio, luid gejammer,
geschreeuw), het „gedragen", met pathos,
spreken van krankzinnigen.
Voetclonus (vgl. Clonus), voetphaenomeen
(vgl. Phaenomeen), ziekelijk verhoogde
Achillespeesreflex; buigt men bij sommige
ruggemergziekten, terwijl de knie gestrekt
is, de voet van de lijder plotseling dorsaalwaarts, dan ontstaan enige snel op
elkander volgende samentrekkingen der

kuitspieren en strekkingen en buigingen
van de voet.
Voix (Fr.), stem, geluid. V. chevrotante
(Fr., blatend gelijk een geit). V. d e polichinell e, = aegophonie (zie aid.). V.
neurasthenique, het weigeren van de
stem bij neurasthenie. V. tubair e, „buisgeluid", bronchophonie (zie ald.).
Vola manus (Lat.), handpalm.
Voliris, tot de handpalm behorend.
Vole bacillus (Eng. vo I e, woelmuis), zie
Murine tuberkeibacil.
Volley (Eng., geschutsalvo), een reeks kunstmatig teweeggebrachte spiertrekkingen.
Vollsalz (D.), keukenzout, waaraan een 1 : 2
millioenste deel joodkalium is toegevoegd,
ter vervanging van het gewone keukenzout,
ter voorkoming van krop in streken, waar
deze inheems is (Vollsalz-Prophylaxis).
Volltrager (D., volledige overdragers), leden
van een familie met een erfelijke bloedcellenanomaiie, die de verschijnselen daarvan
volledig vertonen. Vgl. Teiltrager.
Volsella (Lat., van veil o, uitplukken), pincet.
Volt (naar de ltaliaanse natuurkundige A I essand ro Volta, 1745-1827), eenheid van
electromotorische spanning, Welke bij een
weerstand van 1 Ohm een stroomsterkte
van 1 Ampere levert.
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Voltameter, instrument om de sterkte van
een electrische stroom te meten.
Voltampere, het product van 1 Volt en 1
Ampere (zie ald.); practische eenheid van
stroomeffect = 10 7 absolute eenheden;
aequivalent van 1 Watt (zie ald.).
Voltaschwindel (D.), duizeling, doordat een
galvanische stroom door het hoofd, waarschijnlijk ook door het oorlabyrint gaat;
syn. galvanische duizeling.
Voltmeter, instrument om de electromotorische kracht in volts te meten.
Voltregulitor, toestei om de stroomspanning
zeer nauwkeurig te regelen.
Volume (Fr.), voltimen (Lat., eigenlijk lets
dat opgerold is), de ruimte, die door een
lichaam wordt ingenomen. V. pulmOnum
a u ct u m (Lat.), toegenomen omvang der
longen; syn. emphysema.
Volumeter, instrument om het volume van
stoffen te meten.
Volumetrfe, bepaling van de hoeveelheid
ener gasvormige scheikundige stof, door
meting van het volume.
Volumpulse (D.), de wisselingen in het volume van een lichaamsdeel, overeenkomende
met de polsslagen; vgl. Plethysmograaf.
Voluntarius (Lat.), vrijwillig.
VOlvulus (van volvo, winden), „knoop" in
de darm, beklemming van een darmlis
in een ander gedeelte van de darm; ook:
de ziektetoestand, door beklemming veroorzaakt.
VOmer (Lat., ploegschaar) (sc. os), ploegschaarbeen; het ongepaarde been van het
neustussenschot.
Vomeren (Fr., vomer), braken.
VOmica (Lat.), vomique (Fr.), absces of
wat daaruit wordt verwijderd; in het bijzonder een holte in de long of hetgeen in
grote massa's tegelijk (of ook in kleine
hoeveelheden — vomique fragmentee
van Dieul afo y — bij interlobair empyeem),
uit zulk een holte wordt opgehoest (vomica
curativa).
Vomissement pituiteux oesophagien (M a tthie u), braking van slijm uit de slokdarm:
„hartwater".
Vomitivum s. vomitOrium (Lat., nI. remedium), braakmiddel; syn. emeticum.
VOmito negro (Spaans, zwarte braking),
gele koorts (die met bloed braken gepaard
gaat).
VOmitophobie (cp6Poc, vrees), aandrang tot
braking door zenuwachtige opwinding.
VOmituritio (Lat.), de bewegingen van het
braken, misselijkheid.
Vomitus (Lat.), het braken; syn. emesis. V.
cruentus (Lat.), bloedige braking. V.
gravidaru m, de brakingen van zwangere

Voyeu

vrouwen. V. m a r i n u s (Lat., tot de zee
behorend), zeeziekte. V. m a t u t i n u s (Lat.,
tot de morgen behorend), loze braking,
„hartwater"; de brakingen, voornl. in de
morgen, bij dronkaards.
Voricitas (Lat.), guizigheid.
Vorbehandlung (D., voorafgaande behandeling), het kunstmatig doen ontstaan van
antilichamen (zie aid.) in het dierlijk organisme, door stoffen in te spuiten, die niet
in dat organisme thuis behoren (korperfremde Stoffe), bijv. schapenbloedlichaampjes bij konijnen, waardoor het serum van
het konijn de eigenschap krijgt, op schapenbloed haemolytisch te werken.
Vorbeireden (D.), voorbij praten (G a n s e r)
een vorm van negativisme (zie ald.), bestaande in het schijnbaar opzettelijk geven van
antwoorden, die met de vraag niets te maken
hebben.
Vorbeizeigen (D.), miswijzen (B a r a n y);
als de vinger bij uitgestrekte arm omhoog
wijst, wijkt hij uit zijn richting als men
de nervus vestibularis, bijv. door het oor
uit te spuiten, prikkelt; is deze reactie
gestoord, of vertoont zij zich spontaan,
ook bij andere lichaamsdelen en andere
bewegingen, dan wijst dit op stoornis in
de vestibulaire functie (kleine hersenen
enz .).
Vorhofpropfung (D.), ophoping (van bloed)
in de rechter hartboezem en de grote aderen, ais de boezem zich, door te snelle
samentrekkingen der kamer (zie Paroxysmale tachycardie) niet voldoende kan ledigen
(Wenckebach).
Vortex (Lat., draaikolk). V. cord i s, de gedraaide figuren, die de spiervezels aan de
punt van het hart vormen. V. lenti s,
de gewonden figuren, door de lensvezels
gevormd. V. pilOru m, de figuren, door
de rangschikking der haren gevormd. V.
purulent a, oude benaming voor verettering van het hoornvlies. Voorts een figuur
in de lijnen van de vingertop, gerangschikt
als de haren op de kruin van het hoofd.
Vgl. Dactyloscopie.
VorticOsus, in de vorm van een draaikolk;
vgl. Venae vorticosae.
Voussure (Fr., welving), uitpuiling van een
deel der borstkas door vergroting van het
hart of door een aneurysma.
Vox (Lat.), stem. V. an s e r in a (Lat., ganzestem), hese stem bij verlamming van de
nervus recurrens. V. choleri ca, hese
stem van de choleralijder. V. c la n d est In a
(Lat., heimelijk), fluisterstem. V. n e urast h e n i ca, zwakke stem bij neurasthenie.
Voyeur (Fr., iemand die ziet), iemand, die
zich de aanblik van de coitus tracht te
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verschaffen, omdat hij daardoor orgasmus
krijgt; syn. mixoscopie.
V.S., afkorting van venaesectio, aderlating.
V.T., Vacuumtuberculine, d.i. Originaltuberkulin (TOA; zie Tuberculine), in het vacuum
(Lat., ledig, het Iuchtledige) ingedampt
tot 1/„ van het oorspronkeiijke volumen.
Vulnerabiliteit (vulnerabilis, verwondbaar), kwetsbaarheid.
Vtilnus (Lat.), wond. V. con q uassatu m,
co n t Cis u m, (Lat.), gekneusde wond. V.
in cis iv u m (Lat.), snijwond. V. m o rs u m
(Lat.), gebeten wond, bijtwond. V. pen et rans (Lat.), doordringende, doorborende
wond; een wond, die tot een lichaamsholte of gewrichtsholte doordringt. V.
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scissu m, opengespleten of gescheurde
wond. V. sclopetOrum, bombardir u m (middeneeuws Lat.), wond, door geweer- of geschutkogel veroorzaakt.
Vulva (Lat.), de uitwendige schaamdelen
der vrouw; syn. cunnus, pudendum muliebre.
Vulvismus, onjuiste benaming voor vaginismus (zie aid.).
Vulvitis, ontsteking der vulva.
Vulvovaginale klieren, = Glandulae Bartholini, zie ald.
Vulvovaginitis gonorrhOica, door druiperbesmetting veroorzaakte ontsteking der uitwendige vrouwelijke geslachtsdelen, vooral
bij kleine meisjes.

w
Wabentheorie (Wa be, D., honigraat), een
theorie omtrent de bouw van het protoplasma (B ii tsche).
Wachstumsstoffe (D., groeistoffen), stoffen
in het voedsel, die de groei aanzetten
(A bd erhalden); vgl. Atmungs- en Erhaltungsstoffe.
Wachtelschlagpuls (D., kwartelslagpols), =
pulsus coturnicans, zie aid.
W.F.R., afkorting voor Weil-Felixreactie, zie
Edm. Weil, Aanhangsei.
Walcheren-fever (Eng.), Zeeuwse koorts;
de ziekte (malaria?), die in 1809 de Engelsen
bij hun landing op Walcheren heeft geteisterd.
Wandering rash (Eng., rondtrekkend uitslag), vgl. Annulus migrans.
Wanderzellen (w an d e r n (D)., rondreizen),
cellen, gelijk o.a. de leucocyten, die zich
zelfstandig in de weefsels bewegen (V.
Recklinghausen).
Wa R, = Wassermann's reactie.
Warmte-aequivalent (a equu s, gelijk; v aI e o, gelden ; Fr., aequ i vale n t, oorspr. een
bijv. nw., van het Lat. aequivalen s,
gelijkwaardig), het aantal eenheden van
mechanisch arbeidsvermogen, dat overeenkomt met het arbeidsvermogen van
een warmteeenheid.
Warmtebalans, de berekening van de hoeveelheden warmte, die het lichaam verlaten en binnenkomen.
Warmtecentra, de plaatsen in de hersenen,
welke invloed oefenen op de lichaamswarmte.
Warmtedyspn6ea (vgl. Dyspnoea), versnelde ademhaling door verhoging der lichaamstemperatuur.
Warmteregulering, het in stand houden

van de eigen warmte van het lichaam op
een bepaalde hoogte.
Wasserpfeifegeriusch (Unverricht),Iongfisteigeruis bij pneumothorax.
Wassersperre (sperren, D., tegenhouden)
vasomotorisch mechanisme, voornamelijk in
de lever gelocaliseerd, waardoor een in de
bloedbaan gebracht teveel aan vloeistof
aan de algemene circulatie wordt onttrokken, doordat het in de aderen van het poortaderstelsel wordt achtergehouden. In het
bijzonder door Pick aangetoond bij de
hond; ook „Lebersperre" genoemd.
Wasting palsy (Eng. van paralysis), verterende verlamming, = atrophia musculorum
progressiva (zie ald.).
Watchmaker's cramp (Eng.), horlogemakerskramp; 1. pijnlijke krampen in de spieL ren der handen; 2. kramp van de kringspier
van het oog, door het ingekiemd houden
van het vergrootglas.
Waterbrash (Eng., water en Schots, b ras,
braken), zure oprisping.
Waterhammerpulse (Eng., mechanische-hamerpois), een sterke polsstoot, snel komend
en verdwijnend, bij insufficientie der aortakleppen.
Water-itch (Eng.), = ground itch (zie aid.).
Waterslag, zie Coup de [Wier.
Watt (naar de Schotse werktuigkundige
James Watt, 1736-1819), een eenheid
van arbeidsvermogen = 1/73„ paardekracht
(= 1 volt-ampere).
Wattmeter, toestel om watts to meten.
Weakened heart (Eng.), verzwakt hart door
ontaarding der hartspier; hartzwakte. ,
Weaver's bottom (Eng., wevers-zitdeel),
chronische ontsteking van de slijmbeurs
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op de zitbeensknobbel, door het aanhoudend zitten.
Weichselzopf, = plica polonica (zie ald.).
Wekamine (beter: Opwekamine), sympathicomimetrische amine, b.v. benzedrine.
Zie Sympathicomimetrica.
Weltuntergangserlebnis, het gevoel alsof
men de ondergang der wereld beteeft.
Wett brain (Eng., natte hersenen), in sommige gevallen van sereuse meningitis ontlast zich bij lumbale punctie een helder
vocht onder hoge druk; vooral bij potatoren.
Whipworm (Eng., zweepworm), trichocephalus dispar (zie ald.).
White flux, white purging (Eng.), zie Diarrhoea alba.
White gum (Eng., wit gummi), = strophulus
albidus (zie ald.).
White leg (Eng., wit been), = phiegmasia
alba dolens.
White softening (Eng., witte verweking),
vettige ontaarding van zenuwweefsei.
White swelling (Eng., witte zwelling), =
hydrarthron (zie aid.).
Whitlow (Eng.), zwerende vinger, panaritium.
Whole mount (Eng.), microscopisch praeparaat van de gehele (platte) borstklier van
de muis.
Wildbader (D.), vgl. Acratothermen; syn.
indifferente thermen.
Wind-dropsy (Eng., wind- (water-) zucht);
1. meteorismus (zie ald.); 2. emphysema
(zie aid.) der huid.
Wing-like position (Eng., stand, gelijkende
op die van een vleugei), eigenaardige houding van hand en arm na cerebrate hemiplegie; sterke bulging van elleboog en polsgewricht; fr. signe du peaucier.
Witzelsucht (D.), zucht om aanhoudend
onnozele aardigheden to maken (witzeln)
bij sommige krankzinnigen, vooral indien

Xanthinurie

de voorhoofdskwabben aangedaan zijn (j asst row it z).
Wfo emulsie, een emulsie met olie als buitenste (continue) phase en water als binnenste
(disperse) phase.
Woestijmilcera, oppervlakkige zweren vooral aan de benen bij de soldaten in Afrika
tijdens de iaatste wereldooriog, misschien
verwekt door een Gram-negatieve COCCUS
(micrococcus mycetoides).
Wohlfartia magnifica, zie Myiasis.
Wolf (D.), = intertrigo (zie ald.).
Wolfsrachen (D., wolfskeel), aangeboren
spiijting van het gehemelte; vgl. Cheilognathoschisis, Palatoschisis, Uranoschisis.
Wolhynische koorts, = febris Wolhynica
(zie aid.).
Wool sorters' disease (Eng., wolsorteerdersziekte), miltvuur; vgl. Carbunculus malignus.
Worstelaarstype, zie Syndroom van Corn.
de Lange.
Wortelcyste, cyste aan de apex van een tand,
een granuloom, (Eng., dental cyst).
Wortsalat (D.) (Fo re I), onsamenhangend,
ziniedig gebazel, waarin enkeie uitdrukkingen telkens terugkeren (stereotypie).
Wrist drop (Eng., het neerhangen van de
pots), verlamming van de strekkers der
hand en der vingers, zodat de hand slap
naar beneden hangt. Syn. Dropping hand.
Writers' cramp (Eng.), schrijfkramp; vgl.
Mogigraphie.
Writing hand (Eng., schrijvende hand), de
eigenaardige houding der hand bij paralysis agitans.
Wry neck (Eng., stijve neck), = torticollis
(zie ald.).
Wuchereria Bancrofti = Filaria Bancrofti.
Wunschdelir (D.), een delirium (zie ald.),
waar in een wens als vervuld wordt voorgesteld.

x
X-been, bakkersbeen, genu valgum.
X-chromosoom, het enige chromosoom, dat
zich bij de mitose niet in tweeen spiitst en
waardoor, naar men aanneemt, het geslacht
wordt bepaald. Syn. Chromosoma accessorium.
X-stralen, = Röntge n-stralen.
Xanthelisma, xantheima (cm-6c, geel,
blond; aocav,a, gedreven werk, lets dat zich
boven de oppervlakte verheft), linsvormige
of meer bolle, uit bindweefsel bestaande verdikkingen op de huid (X. plan u m en
X. tu be rOs u m), die door eigenaardige,
vet bevattende celien een donkergele kleur

aannemen. Vooral op de oogieden, ook op
het hoornvlies. Syn. molluscum lipomatodes, vitiligoidea. X. d i s s e m in at u m,
generalis at u m (Lat., uitgezaaid, algerneen), over geheel het lichaam verspreid
X. =ziektevan Schuller-Christian, zie
Aanhangsel. X. tendineum = X. van de
pezen.
Xanthine, een purinebase (zie aid.), die
vooral in guano voorkomt. X.-base, = purinebase. X.-s t e e n, een blaas- of niersteen,
die grotendeels tilt xanthine bestaat.
Xanthi nu He, xanthiu fie, afscheiding van
xanthine in de urine.

Xanthochromie

- 586 —

Xanthochromie (xpeülloc, kleur), geelkleuring
der huid bij xanthoma (zie aid.), zonder
icterus; ook: geelkleuring van het ruggemergsvocht, bij sommige gezwellen en ontstekingen.
Xanthocyanop(s)ie (x6a,voc, blauw; 130,g, het
zien), rood-groenbiindheid, waarbij geel
en biauw wel worden gezien.
Xanthodermle (86p,oc, huid), = xanthochromie.
Xantho-erythrodermia perstans, zie Erythrodermia maculosa perstans.
Xanthogranul6ma, een gezwel van het
reticulo-endothelium.
XanthOma, = xantheiasma. X. t u b e r 6s u m, knobbeitjes op de palm van handen
en voeten en de voorzijde der extremiteiten
bij lipoidosis.
XanthomatOsis, de ziekte, die aanieiding
geeft tot vorming van xanthoma (suikerziekte, geeizucht, albuminurie, enz.).
Xanthopathie, = xanthoma.
Xanthophian (steit voor een samenst. met
-pave, verschijnend), gele kieurstof in de
kegeltjes van het netviies.
Xanthoproteinereactie, geelkleuring van
eiwitstoffen bij verhitting met saipeterzuur.
Xanthopsie (oats, het zien), „geelzien", het
bij geeizucht en vergiftiging met zeverzaad
(santonine) voorkomende verschijnsel, dat
men alles geel gekleurd ziet.
Xanthopsydricia (clap&xtov, puistje), gele
puistjes op de huid.
Xanthorrh6ea (gevormd geiijk diarrhoea),
scherpe, etterige, gele afscheiding uit de
schede.
XanthosarcOma, een sarcoom waarin zich
xanthosis (zie aid.) voordoet.
XanthOsis, 1. gele verkleuring, die soms
wordt waargenomen in kankergezwellen en
ontaarde weefseis; 2. = xanthochromie.
Xanthoxydise, ferment, dat oxydatie van
xanthine tot urinezuur teweegbrengt.
X-disease, Engelse uitdrukking voor een
siechte aigemene toestand met grote gevoeligheid voor koude en stoornissen van
de hartwerking, de ademhaling en de spijsvertering.
Xenenthesis (evog, vreemd; gvkaLc, het
invoegen), het inbrengen van een vreemd
lichaam in het organisme.
Xenodiagnose, het vinden van de ziekteoorzaak in een proefdier, geent met stoffen uit
het lichaam van de zieke.
Xenogenesis, xenogenie, heterogenesis (zie
aid.).
Xenomenia (waarschijniijk van Uvoq, vreemd,
en Om maand), vicarierende menstruatie
(zie aid.).
Xenophthalmia (vgl. Ophthalmia), ontste-

Xer6sis buibi

king van het bindviies van het oog door
een uitwendige beschadiging.
XenopstIla Cheopis, rattevio, die de pest
overbrengt.
Xeraphion (b1p6c, droog), 1. een stopmiddel,
2. een geneesmiddei, dat droog moet worden ingenomen.
Xerocolltrium (zie Collyrium), droog geneesmiddel voor het oog; oogzalf.
Xeroderma (86pwc, huid) pigmentOsum
(K a pos i), langzaam zich uitbreidende uitdroging van de opperhuid, zodat deze
taai wordt ais perkament, dun en gerimpeld, en bont gepigmenteerd; op de gekleurde plekken ontstaan kwaadaardige
gezwellen. Ook ichthyosis en geroderma
(zie aid.) worden soms xeroderma of xerodermie genoemd. Syn. atrophoderma pigmentosum, liodermia essentialis, huidziekte
van K a pos i, naevus pigmentosus, angioma pigmentosum et atrophicum, melanosis lenticularis progressiva. X. s i mp I ex, uitdroging der huid, die er wit en
strak uitziet, terwijI de opperhuid ais dunne
biinkende viiesjes loslaat, vooral aan de
benen.
Xerodermia pilaris (p i I i, haren), = keratosis piiaris (zie aid.).
Xer6ma, = xerosis.
Xeromycteria (tivx-r-hp, neus), abnormale
droogheid van het neussiijmviies.
Xeron6sus (v6csoc, ziekte), dorheid van de
huid.
Xerophthilmus (Ocp,&ockt6q, oog), uitdroging
van het bindviies van het oog, waarbij
soms het hoornviies verwoest wordt; syn.
xerosis buibi, conjunctivae, corneae. Wordt
ook bij ratten waargenomen, in wier voedsel vitamine-A ontbreekt. Zie ook Hikan.
Xerophth61 = vitamine A.
Xer6sebacil (Kuschbert en Neisser),
staafjesbacil, verwant aan de pseudodiphtheriebacillen, die bij xerosis epitheiiaiis (zie
beneden) in de afscheiding van het bindviies wordt gevonden.
XerOsis buibi, uitdroging van de oogappel.
X. conjunctivae, uitdroging van het
bindviies van het oog; a. X. conj u n ct iv ae
epitheliilis, superficiilis, pieksgewijze uitdroging van het bindviies, nadat
zich eerst een Witte, schuimige afscheiding
heeft vertoond; b. X. co njun ctivae
parenchymatOsa, uitdroging meer in
de diepte, doordat door vorming van littekens de slijmkliertjes verschrompelen,
bij diphtherie en trachoma. X. corneae,
uitdroging van het hoornviies. X. vaginae,
verharding en uitdroging van het slijmvlies
der schede, tengevoige van een chroni-
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ZOna

en twee benen, of twee gewone benen en
een rudimentair been.
Xiphodtnia (686v7i, pijn), pijn in het zwaardvormig uitsteeksel.
Xiphofdeus, zie Processus xiphoideus.
XiphOpagus, vgl. Thoracopagus.
Xyrospismus (up6v, scheermes), kramp
van de hand- en vingerspieren bij het
scheren.
Xysma (Uay.a, afschraapsel), vlokkige viiesjes, die soms bij diarrhoea in de ontiasting
worden gezien.
Xyster (vas-hp, rasp), = raspatorium (zie
aid.).

sche druiper. X. vesicae, soortgelijke
toestand van de urineblaas.
Xerostomie (c7-76v.a, mond), uitdroging van
de mond en de keelholte, ten gevolge van
het ophouden der afscheiding van de slijmvliezen en van de speekselklieren, vooral bij
oude vrouwen; ook bij suikerziekte en bij
het syndroom van Sjiig re n, zie Aanhangsel.
XerOtisch, in de toestand van xerosis verkerend.
XiphOdymus ( icpoc, zwaard; hier voor
zwaardvormig uitsteeksel; zie Processus xiphoideus; 8iaut.Loc, dubbel), dubbele misgeboorte met verenigde borst- en buikholte

Y
Yemen, wond van Yemen, een norm van
phagedaenismus tropicus.
Yoghurt, meik, door een Bulgaarse gistsoort gestremd.
YpsilofOrmis, Y-vormig; vgl. Ligamentum
ypsiloforme.

Yaws (Afrikaans woord, dat, naar beweerd
wordt, aardbei betekent), framboesia tropica
(zie aid.).
Y-bacil, een dysenterie-bacil, die de Y-d ysenterie (D., Y-R u h r) verwekt. Y-b a n d,
= ligamentum ypsiloforme.
Yellow gum (Eng., gele gummi), = icterus
neonatorum (zie aid.).

z
Zahnradphaenomen (D.), zie Tandradphaenomeen.
Zambesi ulcer (Eng.), Zambesi-zweer, een
zweer, die bij arbeiders in de nabijheid der
Zambesi aan de voet of het been voorkomt, en vermoedelijk een spirillose (zie
ald.) is.
Zeigerbewegung (D.), wijzerbeweging; beweging van het voorste gedeelte van het
lichaam in een kring, gelijk de wijzer van
een klok, door eenzijdige verwonding van
het veriengde merg, de kleine hersenen,
enz.; vgl. Manegebeweging.
Zeigeversuch (wijsproef), zie Vorbeizeigen.
Zeisten, aanhangers van de theorie, dat
pellagra ontstaat door het eten van bedorven mais (zea mais).
Zeloqpia PX6-runoc, ijverzuchtig, van -.71).oc,
ijver, en TUTCM), slaan), ziekelijke of monomane (zie aid.) ijver om jets te bereiken.
Zeozonbaden (Uu), koken, en ozon), zuurstofbaden, bereid door middel van natriumperboraat en, als catalysator, haematogeen.
Zestociusis PaT6c, kokend heet; xoci5cnc,
het branden), schroeien (van de canalis cervicalis uteri) met hete waterdamp (vgl.
Atmocausis).
Zetacismus Ara = z), verkeerde, te slappe
uitspraak van de z.

Zezaiement, (Fr.), syn. van het vorige.
Ziegenpeter (Duitse volksuitdrukking), bof.
Zirbeldriise (D.), glandula pinealis (zie aid.).
Zoanthropie P.1)ov, dier; avapcoroq, mens),
waandenkbeeld van sommige krankzinnigen,
dat zij in een dier veranderd zijn, en zich
als zodanig moeten gedragen; syn. Mire
zoanthropique. Vgl. Galeanthropie, Cynanthropie, Lycanthropie.
Zoiitria Py:Jov, dier; Ecc-rp6c, arts), veeartsenijkunde (Eng. uitdrukking).
Zofsme PA, het leven), = vitalisme (zie
aid.).
Zomotherapfe Potx6c, vleesnat; 0.cpcareEct,
geneeskundige behandeling), behandeling
van tuberculose met rauw vieessap (R i c h e t
en Fiericourt).
Una (Lat., van Vpnl, gordel), 1. gordelroos,
syn. herpes zoster; bijv. Z. ophthalmica;
2. (in de ontieedkunde) garde'. Z. arcu at a,
zie Lamina basilaris cochleae. Z. atri oventricularis Cruveilhier, = anulus
fibrosis cordis. Z. calcarin a, strook van
de hersenen om de fissura calcarina (zie aid.).
Z. fasciculata (fasciculus, bundel),
middelste laag van de schors van de bijnieren
met ceistrengen. Z. germin at i v a= stratum germinativum epidermidis. Zie bij
Stratum.Z.glomerulósa(glomerulus,
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hoopje), buitenste Iaag van de schors der
bijnieren; met celhoopjes. Z. g ran u I cis a,
1. korrellaag (stratum granulosum) van de
eierstokfollikels; 2. binnenste Iaag der
kleine hersenen. Z. in cérta (i ncertu s,
onzeker), gedeelte der regio subthalamica.
Z. I ti ci d a, = stratum likidum epidermidis. Zie bij Stratum. Z. molecu lir i s,
moleculaire Iaag, buitenste Iaag van de
schors der kleine hersenen. Z. o r b i c ularis
(We be r), kring van weefsels om de hals van
het dijbeen buiten op de gewrichtsbeurs. Z.
pa ren c h y m atOs a, schorslaag van de
eierstok. Z. pecti nata (pecten, gen.
pectin's, kam), kamlaag, = lamina basilaris cochleae. Z. p e I I Li c i d a (Lat.), doorzichtig omhulsel van het eidooiervlies; syn.
membrana vitellina. Z. plexifór m is (Lat.,
vlechtvormig) intern a, inwendige korrellaag van het netvlies. Z. post-rolandi ca,
= Z. spongiosa, zonate Iaag van de achterzuilen. Z. radiata, straalsgewijze Iaag,
= corona radiata van het ei. Z. r et i cula r is (rete, net), binnenste Iaag van de
schors der bijnieren, met netvormig gerangschikte cellen. Z. spongicis a, sponsachtige Iaag in het ruggemerg, tussen de
zona terminalis en de substantia gelatinosa
Rolandi; syn. Z. post-rolandica. Z. tend i nOsa, = Z. atrio-ventricularis. Z. te rminilis (termo, gen. terminis, eindpaal), smalle streep van witte stof, tussen
de achterhoorn en de buitenzijde van het
ruggemerg (Lissau er's randzone). Z.
vas c u I Os a, vaatlaag; de mergzelfstandigheid van de eierstok; 3. (in de oorheelkunde) klankgebied. Z. acilta (acutus,
scherp), het gebied der hoge fluistertonen,
a, e, i, 6, die op groter afstand worden
gehoord dan de lage fluistertonen der Z.
gravis (g ravi s, zwaar), oo, a (in bas),
oe.
Zonaal, betrekking hebben op de omtrek,
op een zona. Zonate Iaag der achterstrengen, = Z. spongiosa. Zonale vezels (Ramon y Cajal), = tangentiale
vezels.
Zonaesthesie (ccta0-ficnc, gevoel), gordelgevoel, alsof men door een gordel omsioten is.
ZOnula (verkleinw. van zona). Z. Arnold i,
de gebogen Iijn op de doorsnede van de
fibrae arcuatae externae van het verlengde
merg. Z. cilii.ris (Z inni i), vezelweefsel
tussen de lensbeurs en het corpus ciliare;
houdt de lens bevestigd.
Zonulitis, ontsteking van de zonula Zinnii.
Zoo-arnylum Pov, dier), dierlijk zetmeel,
parag I ycog een.
Zoo-erastie (ipoccm'w, minnaar), ontucht met
dieren, sodomie.

ZoOtrophotoxismus

ZoOgameten, gameet (geslachtelijke spoor),
die zich kan voortbewegen.
ZoOgonie, = phylogenie (zie ald.).
ZoOgreffe (Fr.), zoOgrafting (Eng.), enting,
overpianting van dierlijk weefsel op de
mens.
Zoo-iatrie, = zoiatria (zie ald.).
Zokimagnetismus, dierlijk magnetisme (zie
ald.).
ZoOmorph ([Lopcp-h, vorm), op een dier gelijkend.
ZoOrnVe (.LUX7) = mola (zie ald.), = teratoma (zie aid.).
Zokincise (v6aoc), ziekte, die van het dier op
de mens wordt overgebracht.
Zotiparasiet, dieriijke parasiet.
Zapathologie, = ziektekunde van de
dieren.
ZoOphiag (paydv, eten), dierlijk voedsel
etend.
Zokiphiel, wordt gezegd van muggen, die het
bioed verkiezen van dieren boven dat van
de mens, zoals b.v. anopheles maculipennis.
Tegengesteld: AnthrOpophiel.
ZoOphilia erotica (cpcMcc, liefde; ipcomx65,
op liefde betrekking hebbend), geslachtelijke prikkeiing door het liefkozen van
dieren.
Zokiphoble (cp6Poc, vrees), ziekelijke vrees
voor dieren.
Zotiphtsica, de leer der natuurkundige
eigenschappen en verschijnseien in het
dierlijk lichaam.
Zokiphysiologle, de leer der levensverschijnselen in het dierlijk lichaam.
Zokipsie (Fr., van OciAc, het zien), een vorm
van alcoholisch en hysterisch delirium,
waarbij de Iijder schrikwekkende dieren
meent to zien (C h a rcot).
ZoOspermia, = spermatozoa (zie aid.).
ZokispOren, zwermsporen, microgameten (zie
aid.).
ZoOtherapte, veeartsenijkundige behandeling.
Zoiitomfe er6v.vc,), snijden), ontleedkunde der
dieren.
ZoOtoxinen, vergiften en toxinen (zie aid.),
van het dier afkomstig.
ZoOtrophotoxismus (Tpocp.h, voedsel, voeding ; To7Lx6v, vergif), vergiftiging door
dierlijk voedsel. Z. exanthematicus,
het ontstaan van een uitslag na het gebruik van bedorven vis, scherp- en schaaldieren. Z. gistricus s. intestinalis,
maag- of darmverschijnselen na het gebruik
van bedorven vrees of melk of kaas; vgl.
Botulismus, Tyrotoxismus, lchthyismus. Z.
paral3'7-ticus, algemene veriamming, met
maniacaie opwinding of deliria, vaak binnen
weinige wren dodelijk; na het gebruik
van schelpdieren (zie Mytilotoxismus) of
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zekere tropische vissen (tetrodonsoorten).
Z. tropeinicu s, vergiftiging door worstgif of vergiftige gezouten vis, met verschijnselen gelijk bij vergiftiging met tropeinen (atropine enz.); syn. ptomatropismus;
vgl. Allantiasis, Botulismus, Halichthyotoxismus. Z. typho id es (enoc, vorm) op
typhus gelijkende vieesvergiftiging ; meestal
door bedorven kalfsvlees.
Z6ster Pocrrhp, gordel), verkorting voor
herpes zoster, gordeiroos.
Zuchthausknall (D.), uitbarsting van razernij
(zie Mania transitoria) bij gevangenen.
Zuckergussleber (D.), perihepatitis chronica hyperplastica (zie aid.), waarbij de lever
ais met gesmoiten en weder gestolde suiker
overtrokken is (C ursc hman n).
Zuckerphalanx, verkleinde verdikte eindphalanx der vingers bij acroscierose (zie
aid.), aisof zij verdikt waren door dompeling
in een opiossing van suikergiazuur.
Zuckerstar (D.), suikerstaar, staar bij suikerziekte.
Zuckerstich (D.), suikersteek (C laude Be rn a r d); het toebrengen van een steek in
het onderste gedeeite van de vierde hersenkamer, waardoor glycosurie ontstaat.
Zuckungsgesetz (D., wet der samentrekking),
1. zwakke, constante stromen, verwekken
alleen een geringe samentrekking bij het
siuiten van de stroom ais de cathode de
zenuw of spier prikkeit (KaSZ); 2. stromen
van middeimatige sterkte verwekken bij
sluiting en opening aan de anode een samentrekking; aan de cathode alleen bij sluiting
een sterkere; 3. sterke stromen verwekken
aan de anode een sterkere openings- en
siuitingstrekking; aan de cathode een geringe openingstrekking (KOZ); bij het
clinisch onderzoek, waarbij zwakkere stromen worden gebruikt dan bij dierproeven
(P fl ii g e r), vindt men bij zwakke stromen
KSZ, bij sterkere ook AOZ en ASZ, bij verdere versterking KS-tetanus en bij zeer
sterke KOZ en ASZ en tevens tetanische
contractie bij cathodensiuiting (KSTe).
Zungenphanomen (D.), 1. bij arteriole luchtembolie (bij pneumothorax-behandeiing),
ais een der eerste tekenen, het ontstaan
van bieke, gevoel- en smaakloze plekken
op de tong, ais de lijder enigszins rechtop
zit, met achterovergebogen hoofd (G.
Liebermeiste r); 2. bij myotonia congenita en tetanie, het ontstaan van een
diepe kuil in de tong ais een deel daarvan
bekiopt wordt. (F. Schultze).
Zuurstofbril, apparaat om de eerste dagen
na een longoperatie zuurstof toe to dienen.

Zymo-inhibiteur

Zwaluwnestschaduw, schaduw op de Röntgen-foto van koude abscessen tangs de werveikolom.
Zwangerschapsreactie van G a I I i-M a i n i n i,
urine van een zwangere vrouw ingespoten
in de ruglymphzak van een Afrikaanse kikker, xenopus laevis, of van buto vulgaris,
doet het dier na enige uren eieren leggen
of spermatozoen afscheiden in de urine. Z.
van Konsulo ff, hetzeifde bij de gewone
kikvors, rana esculenta, liefst na verwijdering van de hypophyse, desnoods bij normale dieren, veroorzaakt binnen twee uur
een donkere verkleuring van de huid.
Zwerchsackhygrom (Z w e r c h s a c k (D.),
een in het midden ingesnoerde zak), hygroma
(zie aid.) in de gemeenschappelijke peesschede der vingerbuigers, weike door het
Lig. carpi transversum wordt ingesnoerd;
syn. hygroma carpaie.
ZygapOphysis Guy6v, juk, van 46yvvii.t., verbinden; eur6cpuar,c, aangroeisel), het gewrichtsuitsteeksel der werveis; syn. processus articularis.
ZygOma, = jukboog.
Zygomiticus, tot het os zygomaticum, jukbeen, behorend.
Zygomatische plooi, dubbele of drievoudige
plooi van het jukbeen naar de mondhoek;
een ontaardingsteken.
Zygomyceten (116x7)q, schimmel), eencellige
schimmeis, weike zich met andere verenigen (paren), waarna zij sporen vormen
(zygosporen).
Zygote Guyort-6q, met twee paarden bespannen), de door vereniging der mannelijke
en vrouwelijke gameten ontstaande ontwikkelingstrap der sporozoa (zie aid.), die
het uitgangspunt is voor de sporenvorming.
Zymase gum, zuurdeeg), perssap van gistcellen, dat suiker ontleedt tot koolzuur en
alcohol (E. Buchner).
ZymodSmamogeen (81Svoctiatc, kracht), zymoexciterend (D a s t r e), fermentwerking bevorderend.
Zymofrenateur (Fr., ref r é n e r, beteugelen
(A rt h u s), fermentwerking tegenhoudend.
Zymogeen, de stof, waaruit een enzym (zie
aid.) ontstaat; syn. proferment.
ZymohydrOlysis (u8cup, water; AiScrtc, oplossing), ontieding, door de invloed van een
ferment, onder binding van een of meer
moleculen water.
Zymo-inhibiteur (Fr., tegenhoudend), fermentwerking remmend, zonder vernieti. ging van het ferment (A rthus).
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Zymologie, de leer van de gisting en de fermenten.
Zymalysis (X6aLc, oplossing), ontbinding van
een ferment; bijv. nw. zymol yt i s ch.
Zymophdre groep (cpepco, dragen), vgl. Receptoren.
Zymoplastische werkingen (Tacix,aac,), vormen), werkingen, die van zymogeen ferment maken.
ZymOsis, 1. fermentwerking; 2. door lagere
organismen veroorzaakte ziekte. Z. g as-

Zymotoxische groep

t ri ca, vorming van organische zuren in
de maag door gisting van de inhoud.
Zymosthenisch (aNvoc, kracht), = Zymodynamogeen.
ZymOtisch, betrekking hebbende op fermenten. Zymcitische ziekte, = zymosis 2.
Zymotoxische groep (E h r I i c h), de groep
van het complement, welke de drager is
van diens bijzondere werking (haemolytisch, bacteriolytisch, enz.); syn. ergophore groep.
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Alexander, William

AANHANGSEL.
Eigennamen in de vaktermen.

A
Abadie, Charles, (Parijse oogarts, 18421932). Verschijnsel van A., kramp van
de levator palpebrae superioris bij ziekte van
Basedow.
Abadie, J. M., (Franse clinicus, prof. te Bordeaux, geb. 1873). V e rsch ij nsel van A.,
ongevoeligheid van pezen (vooral de Achillespees) voor druk in het begin van tabes.
Abbe (natuurkundige te Jena, 1840-1905),
zie bladz. 1.
Abbott, E. G., (Amer. chirurg, 18701938). M et h od e van A. ter behandeling
van lordose.
Abderhalden (physioloog te Halle, geb.
1877). Zwangerschapsreactie van A.,
berustende op de verwekking van afwerende
fermenten in het bloed, indien stollen, die
niet in het bloed thuis behoren, daarin worden gebracht zonder het maag-darmkanaal
te hebben gepasseerd (= „parenteraal").
Cellen van eigen placenta-weefsel kunnen
ook zulk een werking hebben, welke kan
worden aangetoond door serum derzwangere
vrouw te voegen bij pepton van placenta;
dan wordt het optisch draaiingsvermogen
van het mengsel veranderd (optische
m et hode) of door het serum tezamen
met gecoaguleerd placentaweefsel te dialyseren en in het dialysaat aminozuren (ontledingsproducten van eiwit) op te sporen
(Dialysierverfahren).
Abt-Siwe-Letterer, ziekte van A.S.L.,
een septische toestand met haemorrhagische
diathese en multiple beendefecten in de
schedel, waarschijnlijk een ongunstige variant van de ziekte van Schaller-Ch rist i a n.
Adams, J. A. (Eng. gynaecoloog 1849-1899),
zie bij Alexander.
Adams, Robert (hoogleraar te Dublin,
1791-1875), zie Stokes.
Adams, W. (Eng. chirurg, 1820-1900),
oper at ie van A. tegen ectropium van het
ooglid.
Addis, Th. (Amer. arts, 20e eeuw), Ad d i sco u nt, methode van telling van de vormelementen in de urine na concentratie daarvan door dieetmaatregelen.

Addison, Th. (Eng. arts, 1793-1860). Ziekte
van A., zie Morbus Addisoni (1855).
Addison-Biermer, zie onder Biermer.
Adie, W. J. (Eng. zenuwarts, 1886-1935),
s y n d room van A., een vaak aangeboren
vorm van pseudotabes met pupillotonie en
ontbrekende kniepeesreflex.
Adler, Oscar en Rudolf (scheik. artsen te
Wenen, 20e eeuw). Proef van A., benzidineproef tot het aantonen van bloed.
Albee, F. H. (chirurg te N. York, geb.
1876-1945). Oper at ie van A., loodrechte
splijting van de processus spinosi bij werveltuberculose en invoeging van een reep been
met beenvlies van het scheenbeen in de
spleet.
Albers-Schonberg, H. E. (Rtintgenoloog te
Hamburg, 1865-1921), zie Compressionsblende. Ziekte van A.-S., zie Osteopathia
condensans en osteopoikilie.
Albert, Ed. (chirurg te Wenen, 1841-1900)
ziekte van A., = achillodynie, operatie van A. = arthrodese.
Albini, Giuseppe (physioloog te Napels,
1830-1911). Noduli Albini (1856) kleine
knobbe ltj es op de vrije randen der
kleppen tussen de kamers en boezems.
Albright, F. (Am. arts, 20e eeuw), s y nd room van A., ostitis fibrOsa disseminita,
melanotische huidpigmentaties, bij vrouwen
pubertas praecox of ook wel dystrOphia
adipOso-genitilis. Syn. Dysplasia fibrOsa
polyostOtica.
Alcock, Th. (Eng. anatoom 1784-1833),
kan aa I van A.: tussen de onderste tak van
het zitbeen en de fascia obturatoria, door
welk kanaal de inwendige schaamslagader
en ader lopen.
Aldrich, R. H. (Canadees patholoog), m ixtuur van A., waterige oplossing van gentianaviolet ter behandeling van brandwonden. Proef van A., zie McLure.
Alexander, William (chirurg te Liverpool,
gest. 1919). Operatie van Adams- A.
(1881), verkorting van de ronde banden der
baarmoeder en vasthechting daarvan in het
lieskanaal, bij retrofiexio en retroversio
uteri.
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Alibert, baron Jean Louis (hoogleraar te
Parijs, 1766-1837). Dermatose van A.
= mycosis fungoides; ziekte van A., =
scierodermie.
Almen, Aug. (Zweedse physioloog, geb. te
Upsala, 1833-1903), bloedproef van
A., = guajacproef; suikerproef van A.,
= proef van N y Ian d e r.
Altmann, Rich. (ontleedkundige te Leipzig,
1852-1900), theorie van A., het protoplasma bestaat uit een kolonie van korreltjes (b i o b taste n), verbonden door een
tussenstof, fixeer-vloeistof van A.
Alzheimer, Aloys (krankzinnigen-arts te
Breslau, 1864-1915). Z i e kte van A., praeseniele versuffing door atrophie der hersenschors.
Ambard, Leon (Fr. clinicus, geb. 1876).
Co nst a n te van A., coefficient tussen het
ureumgehalte van het bloed en dat van de
urine. Deze constante is:
52 x ur (ureum in 1 I bloed)
x
VD (ureum in 24 uren afgescheiden)
70
x VC (ureum in 1 I urine).
lichaamsgewicht
Amoss, H. L. (Am. arts, geb. 1866), Teken
van A. Bij poliomyelitis acuta moet de
liggende patient om te gaan zitten, met
beide handen plat op het bed steunend
trachten zich op te richten.
Anel, Dominique (Fr. chirurg en oogarts,
1679-1730). Methode van A., onderbinding van de slagader viak boven het
aneurysma, vgl. Hunter. Sonde van A.,
spuit van A., tot het sonderen van de
traanzak of het verrichten van inspuitingen
. daarin.
Angstrom, A. J. (Zweeds natuurkundige,
1814-1874). Zie angstrom.
Antyllus (Griekse arts, einde 2e eeuw).
Methode van A., dubbele onderbinding
van de slagader, viak boven en onder het
aneurysma, gevolgd door splijting en lediging daarvan.
Apostoli, G. (arts te Parijs, 1847.-1900).
Methode van A., behandeling van baarmoedermyoma met de electrische stroom.
Appert, Nicolas (Fr., levensmiddelen-industrieel, 1750-1841), uitvinder van een naar
hem genoemde methode van verduurzaming van voedingsmiddelen.
Ara, Kyoshi (Japans patholoog, geb. 1894,
zie Takata).
Arakawa, reactie van A., moedermelk
geschud met drie reagentia words binnen
een minuut blauw als er voldoende peroxydase aanwezig is in de melk; dit pleit tegen
beri-beri bij moeder en kind.

Arthus, Maurice

Aran, Francois Amilcar (arts te Parijs, 1817
—1861). Ziekte van Duchenne-Aran
(1850), spinale norm der atrophic musculorum progressiva.
Arantius, Giulio Cesare Aranzio (Bologna,
1530-1589), zie Ductus venosus, Noduli,
Ventriculus Arantii.
Argyll Robertson, zie Robertson.
Aristoteles (Griekse wijsgeer, 384-322 v.
C.). Zinsbedrog van A., houdt men
tussen de toppen van de over elkander
gekruiste wijs- en middelvinger een balletje, dan meent men er twee te voelen.
Arloing, Saturnin (veearts te Lyon, 18461911). Proef van A.-Courmont, reactie
volgens Widal bij tuberculose.
Armstrong, ziekte van A., lymphocytaire
choriomeningitis.
Arndt, Rudolf (psychiater te Greifswald,
1835-1900), zie Pfliiger-Arndt.
Arneth, Jos. (professor te Minster, geb.
1873). Bloedbeeld volgens A., verdeelt men de witte bloedlichaampjes in 5
klassen naar het aantal hunner kernen, dan
bedraagt hun aantal per 100 voor de neutrophile (A.) en de eosinophile (B.) cellen
(zie ald.):
4e kl.
5e kl.
2e kl.
3e kl.
le kl.
2
41
17
A
5
35
1
69
19
B
11
Bij bepaalde ziektetoestanden is het aantal
vermeerderd in de lagere klassen (verschuiving van het bloedbeeid naar links)
of in de hogere klassen (verschuiving naar
rechts).
Arnold, Friedr. (ontleedkundige te Heidelberg, 1803-1890). Bu n d e I van A., frontale baan, in de grote hersenen, naar de
brug van Varol. Ganglion van A. =
ganglion oticum. (Zie ald.). Misvorming
v a n A.-C h i a r i, uitzakking van een uitgroeisel der kleine hersenen in het wervelkanaal, kan hydrocephalus internus veroorzaken.
Arnold, Jul. (Duits patholoog, 1835-1915),
Li chaam pjes van A., kleine stukjes van
rode bloedlichaampjes in het bloed.
Aronson, H. (bacterioloog te Berlijn, 1865-1919). Serum van A., antistreptococcenserum.
Arrhenius, Svante (Zweeds chemicus, 1858—
1927), zie Van 't Hoff.
d'Arsonval, A. (physioloog en natuurkundige
te Parijs, 1851-1940). Zie Arsonvalisatie.
Arthus, Maurice (bacterioloog te Rijssel),
1862-1945). Verschijnsel van A., spuit
men bij konijnen, twee weken nadat zij een
inspuiting van paardeserum hebben ontvangen (onder de huid of in de buikviiesholte), een kleine hoeveelheid paardeserum
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in, dan ontstaan gevaarlijke ziekteverschijnselen (vgl. Anaphylaxie).
Aschheim, Selmar (vrouwenarts, voorheen
te Berlijn, geb. 1876). React ie van A.Z on d e k, reeds in het begin der zwangerschap vermeerdert de vorming van het hormoon van de voorkwab der hypophysis
cerebri. Hierdoor is inspuiting ener zeer
kleine hoeveelheid urine of serum voldoende
om bij muizen infantiele bloedpunten en
corpora lutea atretica (welke zonder uitstoting van een ei weder verschrompelen)
te doen ontstaan.
Aschner (Bernhard, vrouwenarts te Wenen,
geb. 1833). Teken van A., zie Oculocardiale
reflex.
Aschoff, L. (ziektekundige te Freiburg i.B.,
geb. 1866). Zenuwknoop van A. —
Tawara, in de bundel van His-Tawara.
Knobbeltjes van A., in het endocardium
bij rheumatische endocarditis.
Ascoli, M. (Ital. patholoog, geb. 1876),
reactie van A, zie Meiostagminereactie.
Aselli, Gasparo (ontleedkundige te Pavia,
1581-1626). Pancreas Asellii, = alle mesenteriale klieren te zamen.

Banti, Guido

Astley Cooper, zie Cooper.
Atzberger, K o e l s o n d e van A. voor de
endeldarm.
Auenbrugger, Joseph Leopold (Oostenr.
arts, 1722-1809), uitvinder der percussie
(1761); ve rs c h ij nsel e n van A., uitpuiling
der borst bij acute pericarditis.
Auer, John (Am. geneesheer, geb. 1875),
Staafj es van A., langwerpige vormsels
in de leucocyten bij sommige vormen van
leucaemie.
Auerbach, Leopold (ontleedkundige te Leipzig, 1828-97). Plexus van A., = plexus
myentericus, uit de n. vagus en sympathicus, tussen de langs- en dwarsspierlaag van maag en darm. Lichaam pjes
van A., lichaampjes met de gedaante van
tuberkelbacillen in myeloblasten.
Axenfeld, K. Theod. P. P. (hoogleraar in
de oogheelkunde te Freiburg, 1867-1930),
bacil van M o ra x-A xe n fe I d.
Ayerza, Abel, (clin. hoogleraar te BuenosAyres, 1861-1918). Ziekte van A., sclerose der art. pulmonalis, met zeer donkere
cyanose, veelal op syphilis berustend (1901).
Syn. Cardiaque noire.

B
Baader, zie Stevens.
Babes, Victor (ziektekundige te Bukarest,
1854-1926). Lyssaknobbeltjes van B.,
opeenhopingen van leucocyten rondom
de haarvaten van het ruggemerg bij hondsdolheid. Korreltjes van B. — Ernst,
poolkorreltjes in sommige bacterien, bijv.
diphtherie-bacillen; zie Babesia.
Babinski, J. F. F. (arts te Parijs, 1857-1932).
Oorverschijnsel van B. (1901), is een
midden- of binnenoor aangedaan, clan wordt
het hoofd van de lijder naar de zieke zijde gebogen indien een door het hoofd geleide
galvanische stroom gesloten wordt. V e rsc h ij n se I van B. (1896), bij aandoening der
pyramidebanen wordt de grote teen langzaam omhoog gebogen, indien de voetzool
geprikkeld wordt. Zie ook Signe de l'eventail.
Baccelli, Giulio (prof. te Rome, 1832-1916),
versch ij n se I van B., voortgeleiding van
de fluisterstem bij pleuritis exsudativa.
Baelz, E. v. (arts te Stuttgart, lange tijd in
Japan, 1845-1913). Ziekte van B., verzwering van de slijmklieren van de mond,
vooral aan de lippen, zonder klierzwelling
of pijn. Zie Myxadenitis.
Baillarger, Jul. Gabr. Francois (psychiater
te Parijs, 1806-1891). St r epen van B.,

twee witte strepen op de doorsnede der
grote hersenen, evenwijdig aan de oppervlakte.
Bainbridge, reflex van B., uitrekking van
de boezems van het hart en van de grote
aderen veroorzaakt tachycardie en versnelde
ademhaling.
Balen, Van (Ned. arts, 20e eeuw), zie Mantoux.
Balint, R. (arts te Budapest, 1874-1929),
Ku u r van B., dieet met weinig zout bij
vallende ziekte.
Bamberger, Heinr. v. (clinicus te Wenen,
1822-1888). Ziekte van B. (1872), chronische polyserositis, (zie ald.). Teken
van B., 1. allochirie, (zie ald.); 2. klopping
van de bulbus venae jugularis, waarbij een
toon wordt gehoord, bij insufficientie der
valvula tricuspidalis.
Bandl, Ludwig (vrouwenarts te Wenen,
1842-1892). Ring van B., zie Contractiering.
Bang, B. I. F. (arts en veearts te Kopenhagen
1848-1932), Bacillus abortus Bang,
verwekt febris undulans. Ziekte van B. =
Brucellose.
Banti, Guido (ziektekundige te Florence,
1852-1925). Ziekte van B. (1894), chronische ziekte, waarvan de voornaamste ver38
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schijnselen zijn anaemie en zeer sterke miltzwelling en Ievercirrhose.
Banting (een patient van Harv ey, 1863).
Banting-kuu r, een vermagerings-kuur.
Barany, Robert (oorarts uit Wenen, later
hoogleraar te Upsala, 1876-1936). „L a r map parat" van B., toestel om door groot
geraas de gehoorsfunctie van een oor uit te
schakelen. Fistelsymptoom van B., bij
beenfistel van het middenoor tot nabij het
labyrint ontstaat nystagmus bij drukverhoging in het middenoor; zie verder Nystagmus caloricus en Zeigeversuch. Tromm el van B., Cylindervormige ruimte, waarin
de patient wordt rondgedraaid, om de
nystagmus waar te nemen.
Bard, Louis (Zwitsers arts, 1857-1930).
Synd room van B. — Pic, chronische progressieve geelzucht, sterke verwijding der
galblaas, snel verval van krachten, 'bij kanker
van de alvleesklier.
Bardeleben, Karl Adolf (arts te Bochum,
1861-1914). Z w a c h t e I van B., zwachtel
met zetmeel en subnitras bismuthicus bij
verbrandingen.
Bardenheuer, Bernhard (chirurg te Keulen,
1839-1913). V e r b a n d e n van B., rekverbanden.
Barge P. en M. Bourgain, reactie van
B. en B. op de activiteit van tuberculose:
wanneer men bij een cavia, die men enkele
weken tevoren tuberculeus heeft gemaakt
door inspuiting met tuberkelbacillen, de
zieke lymphklieren infiltreert met serum van
een tuberculeuse patient, vertoont de cavia
een reactie, waarvan de hevigheid een aanwijzing is voor de activiteit van het proces
bij de patient.
Barlow, Thomas (arts te Londen, 18451945). Ziekte van B., zie Mailer.
Barraquer, L. (Spaans neuroloog, 18551928), ziekte van B. — Simon, zie Lipodystrophia.
Barre, J. A. (Fr. neuroloog, 20e eeuw), zie
Guillain.
Bartholin, Casper Jr. (Deense ontleedkundige, 1655-1738). Klieren van B., 1.
een gedeelte der glandula sublingualis; 2.
glandulae vestibulares majores. Zie Ductus
bartholinus en Bartholinitis.
Basch, Sam. Siegfr. Karl von (ziektekundige te Wenen, 1837-1905). Sphygm omanometer (polsmanometer) van V. B.
Basedow, Karl Ad. von (arts te Merseburg,
1799-1854). Ziekte van B., zwelling van
de schildkiier, hartkloppingen en uitpuiling der ogen (Merseburger trias). Based ow-h a rt, = krophart van Krause, zie
aid.
Bassini, Edoardo (chirurg te Padua, 1847—

Beclard, Pierre Aug.

1924). Operatic van B., een radicale
operatie van de liesbreuk.
Bastedo, W. A. (arts te New-York, geb.
1873). Verschijnsel van B., bij inblazing van lucht in de karteldarm ontstaat,
bij appendicitis, gevoeligheid voor druk in
de rechter darmbeensgroeve.
Bastian, Henry Chariton (Brits zenuwarts,
1837-1915). Wet van B., de peesrefiexen
der benen verdwijnen bij volledige dwarse
letsels van het ruggemerg boven de lendenmergverdikking.
Baudelocque, Jean Louis (verioskundige te
Parijs, 1746-1810). Diameter van B.,
= conjugata externa (zie aid.).
Bauhin, J. Caspar (ontleedkundige te Bazel,
1560-1624), zie Valvula Bauhini.
Baumes, Pierre Prosper Francois (arts te
Lyon, 1791-1871), zie Col les.
Bayard, Henri Louis (arts te Parijs, 18121852). Ecchymosen van B. (1847), kieine
bioeduitstortingen onder het borstvlies en
het hartzakje van gestikte kinderen, reeds
in 1753 door Rad ner beschreven; ook wel
vlekken van Tard ieu genoemd (1853).
Bayle, A. L. J. (Parijs psychiater, 17991858). Ziekte van B., = dementia paralytica.
Baynton, Thomas (chirurg te Bristol, 1761—
1820). Ver band van B., verband van
stroken hechtpleister bij beenzweer.

Bazin, Pierre, Ant. Ern. (huidarts te Parijs,
1807-1878). Ziekte van B., 1. erythema
induratum scrofulosorum; 2. psoriasis linguae; 3. een vorm van mycosis fungoides.
Beard, Georg Miller (arts te N. York, 1839—
1883). Ziekte van B. (1879), neurasthenie.
Bechterew, Wladimir von (neuroloog te St.
Petersburg, 1857-1927). Kern van V. B.,
de bovenste kern van de nervus vestibularis. Ziekte van V. B. verstijving van
de ruggegraat op hogere leeftijd of ook
aangeboren. Syn. Bamboo spine. Zie Marie
en Spondylosis rhizomelica. Reflex van
B.-Mendel, als men de voetrug dicht bij
de buitenrand beklopt, dan gaan de 2e tot
5e teen omhoog, doch bij aandoening der
pyramidebanen omiaag.
Beck, E. G. (Am. chirurg, 1866-1932),
ziekte van B., zie Kaschin.
Beckmann, Ernst Otto (scheikundige te
Leipzig, 1853-1923). Thermometer van
B. om het vriespunt van vloeistoffen te
bepalen.
Beckmann, Hugo (keelarts te Berlijn, over!.
1907). Ringmes en schaar (voor conchotomie) van B.
Beclard, Pierre Aug. (ontleedkundige te
Parijs, 1785-1828). Breuk van B., her
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nia cruralis bij de uitmonding der vena
saphena. Kern van B„ verbeningskern in
het ondereinde van het dijbeen.
Becquerel, A. H. (Fr. natuurkundige 18521908). St ra I e n van B., radio-actieve
stralen.
Bednar, Aloys (kinderarts te Wenen, 1816-1888). A p hthae van B., kleine symmetrische zweertjes achter aan het harde gehemelte bij zuigelingen.
Beer, Georg Joseph (oogarts te Wenen,
1763-1821), B.'s amaurotisch kattenoog, glioma retinae.
Begbie, James (arts te Edinburgh, 17981869). Ziekte van B., = ziekte van
Based ow.
Behring, Emil von (bacterioloog te Marburg,
1854-1914). Wet van B., de bloedwei van
dieren of mensen met een v e rworven
onvatbaarheid voor een ziekte is in staat,
deze onvatbaarheid op andere mensen of
dieren over te brengen. Serum van B.,
= serum antidiphtheriticum.
Seigel, Herm. (arts te Wenen en te Londen,
1830-1879). Ziekte van B., = trichorrhexis nodosa.
Bell, Charles (physioloog te Londen, 17741842). Wet van B., de voorste ruggemergswortels bevatten bewegingszenuwen, de
achterste gevoelszenuwen. V e r I a m m i n g
van B., periphere verlamming van de
nervus facialis. V e rsch ij nsel van B., bij
verlamming van de nervus facialis wordt
de oogbol omhoog bewogen bij pogingen
om het oog te sluiten.
Bellini, Lorenzo (ontleedkundige te Pisa,
1643-1704). Bu i sj es van B., de rechte
nierbuisjes.
Bellocq, Jean Louis (Franse chirurg, 17301807). Sonde van B., toestel om de neusholte te tamponneren.
Bence Jones, Henry (arts te Londen, 1813—
1873). Cylinders van B., geleiachtige
cylinders in de zaadblaasjes. Eiw it I ic h aa m van B., albumoseachtige stof in
de urine (bij myeloma en osteomalacie)
welke bij 60° of 70° stolt en weder oplost
bij kookhitte.
Benedict, S. R. (Am. scheikundige 18841936). Suikerreactie van B., enkele
druppels urine gevoegd bij natriumnitraat,
natriumcarbonaat en kopersulfaat geven na
koken en afkoelen een rood, geel of groen
praecipitaat als de urine glycose bevat.
Benedikt, Moritz (clinicus te Wenen, 1835—
1920). Symptomencomplex van B.,
gekruiste verlamming van de nervus oculomotorius en de ledematen, met beving
der ledematen, bij aandoening der pedunculi cerebri.
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Unique, Pierre Jules (chirurg te Parijs,
1806-1851). Sonden van B., massieve
tinnen sonden voor de verwijding van
stricturen der urinebuis.
Bennet, E. H. (chirurg te Dublin, 18371907). B reuk van B., breuk van het eerste
middelhandsbeen.
Benoist, Louis (natuurkundige te Parijs, geb.
1856). Hardheidsschaal van B. voor
Röntgenbuizen.
Berger, Emile (Oostenr. oogarts, 18551926). Te ken van B., onregelmatige pupil
bij beginnende tabes dorsalis, dementia
paralytica en sommige verlammingen.
Berger, H. (D. neuroloog, 1873-1941).
Encephalogram.
Bergeron, Etienne (arts te Parijs, 18171900). Ziekte van B., gelocaliseerde
rhythmische chorea (chorea electrica), vooral
bij kinderen.
Bergmann, Ernst v. (chirurg te Berlijn,
1836-1907). H a n d g r e e p van B. bij
asphyxie door narcose, aanhaken van het
afgezakte strotklepje met de wijsvinger.
0 p e rat i e van B., uitsnijding der tunica
vaginalis propria bij hydrocele. N as I dhouder van B.
Berlin, Rudolf (oogarts te Rostock, 18331897). Troebeling van B., oedema
retinae bij commotio retinae.
Bernard, Claude (physioloog te Parijs, 1813-1878). Steek van B., zie Piciare. Synd room van B., zie Oculo-pupillair syndroom.
Bernhardt, Martin (neuroloog te Berlijn,
1844-1915). Ziekte van B.-Roth, =
meralgia paraesthetica (zie aid.).
Bertillon, A. (anthropoloog te Parijs, 18531914). Zie Bertillonnage.
Bertin, Exupere Joseph (ontleedkundige te
Reims en Parijs, 1712-1781). Zie Ligamentum Bertini, Columnae renales, Ossicula, Septum.
Besnier, Ernest (huidarts te Parijs, 18311909). Hi droa van B., een vorm van
erythema exsudativum multiforme. Ziekte
v a n B.-B o e c k, zie Caesar Boeck.
Besredka, A. (patholoog te Parijs, 18701940). M et h od e van B. bij diphtherie ter
voorkoming van anaphylaxie: eerst een onderhuidse injectie van 0.5-1 cm 3 antidiphtherie-serum, 2 uur later 0.5-1 cm 3 intramusculair, en 2 uur daarna de rest.
Betz, W. (anatoom te Kiew, 1834-1894).
Ce lien van B., reuzepyramide-cellen in
de schors der grote hersenen.
Bezold, Friedr. (oorarts te Munchen, 18421908). Mastoiditis van B., met doorbraak door de incisura digastrica, zodat
een absces onder de punt van de p roc.
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mastoideus (absces van B), ontstaat.
T ri as van B. (bij otosclerose), vertraagde
beengeleiding, vermindering van de gehoorsscherpte voor lage tonen, negatieve proef
van Rinne. Theorie van B., de lage
tonen worden voortgeleid door de gehoorbeentjes, de hoge door de luck. Zie Helmholtz-Weber.
Bial, M. (D. arts, 1870-1908), react i e van
B., 5 cm 3 van het reagens (500 cm 3 300/0
zoutzuur, 1 gr orcine, 25 druppels liquor
ferri sesquichlorati) worden gekookt en
enige druppels urine daarbij gevoegd; een
groene kleur toont pentosurie aan.
Bichat, Marie Francois Xavier (ontleedkundige te Parijs, 1771-1802). Vet k lo m p
van B., vetweefsel tussen de musc. buccinator en musc. masseter.
Bidder, H. Fr. (ontleedkundige te Dorpat,
1810-1894). G a n g l i e n van B, in het
kikkerhart.
Biedert, Philipp (kinderarts te Straatsburg,
1847-1916). B.'s Rahmgemenge, mengsel van room, water en melksuiker
voor zuigelingen. Methode van B. om
tuberkelbacillen op te sporen, koken van
sputum met een weinig verdunde kaliloog
gedurende 2 uren en sedimenteren.
Biedl, Arth. (patholoog te Wenen, 1869—
1933).Ziekte van B i e d I (1922) : cerebrale
vorm van dystrophia adiposogenitalis, met
psychische defecten en allerlei ontaardingstekenen, als: polydactylie, retinitis pigmentosa, misvorming van de schedel, atresia
ani. (Syndroom van Law re n c e-M o o nBi edl).
Bier, Aug. chirurg te Berlijn, 1862-1949).
Am putatie van B., bedekking van de
zaagvlakten van het onderbeen met een
lap beenvlies en been van het scheenbeen.
St u wi ng van B., kunstmatige aderstuwing ter behandeling van ontsteking.
Zu ig klok van B., om etter en secreta
op te zuigen en hyperaemie te verwekken.
Anaesthesie volgens B., inspuiting
van het bedwelmende middel in een ader.
Biermer, Ant. (clinicus te Breslau, 18271892). Ziekte van Addison-B., anaemia
perniciosa progressiva, cryptogenetica.
Toonwisseling van B., verhoging van
het percussiegeluid bij pyopneumothorax,
indien de zieke overeind wordt gezet.
Biernacki, E. (ziektekundige te Lemberg,
1866-1911). Te ken van B., verlies van
pijngevoel bij behoud van het gevoel van
aanraking in het gebied van de nervus
ulnaris; bij tabes en dementia paralytica.
Bigelow, Henry Jacob (chirurg te Boston,
1816-1890). Band van B., stevige been-

Blandin, Ph. Fred.

laag, die ter hoogte van de trochanter
minor in de spongiosa dringt en tot bij
het caput femoris loopt.
Biliroth, Theod. (chirurg te Wenen, 18291894). B. — bat i st, een ondoordringbare
verbandstof; meng se I van B., chloroform, aether en alcohol. 0 pe ratie van
B., 1. dwarssnede bij pylorectomie; 2.
methode van tong-exstirpatie. Ziekte van
B., acute meningitis serosa en acuut hersenoedeem na operaties.
Binet, Alfred (Frans psychiater, 1857-1911),
ook genaamd Bine t-S i m o n. Proef v. B.–S.
het ondervragen van kinderen met vragen,
die goed beantwoord kunnen worden door
normale kinderen van dezelfde leeftijd.
Bing, Albert (Duitse oorarts, 1844-1922).
Gehoorproef van B., zet men een
stemvork, nadat de toon ervan op afstand
niet meer wordt gehoord, op de kruin, dan
hoort men een tijd lang het naklinken;
eveneens als de stemvork vlak bij de oren
worth gehouden. Duurt het naklinken bij
het oor korter, dan is er stoornis in het
uitwendige- of middenoor. Is er doofheid
zonder verkorting van het naklinken, dan
is er stoornis in het inwendige oor.
Bini, L. (Ital. arts, 20e eeuw), zie Cerlette.
Binswanger, Otto Ludwig (hoogleraar te
Jena, 1852-1929). Kuur van B., mestkuur
volgens Wei r-M it c h e I I, doch niet beginnende met absoluut melkdieet.
Biot, Camille (Fr. arts, 19e eeuw) B.'s ad em e n, snelle, korte ademhaling, met plotselinge korte of lange tussenpozen, bij meningitis en hersenziekten.
Bircher-Benner, M. (arts te Zurich, geb.
1867). Dieetspijs van B., havervlokken
in water, citroensap, Zwitserse melk en
rauw fruit.
Bitot, P. (Fr. arts, 1822-1888). Vlekken
van B., doffe driehoekige plekken in de
ooglidspleet; bij xerosis corneae (zie ald.).
Door de Bataks kippemest genoemd.
Bizzozero, Giulio (It. geneesheer, hoogleraar in de ziektekunde te Turijn, 18361901). Bloedplaatjes van B. Lichaampjes van B., zie lichaampjes van Neuman n. Kristallen van B., zie kristallen
van Charcot.
Bjerrum, I. P. (oogarts te Kopenhagen,
1851-1920). Scotoom van B., vergroting
der blinde vlek bij beginnend glaucoma.
Blalock (Am. chirurg, 20e eeuw), 0 pe r at i e
van B., verbinding van de A. subclavia met
de A. pulmonalis bij patienten met de tetralogie van Fal lot (zie ald.)..
Blandin, Ph. Fred. (Fr. ontleedkundige,
t 1798-1849). Klier van B., groep van
kleine gemengde klieren onder aan de punt
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van de tong; syn. glandula lingualis anterior, GI. Nuhnii.
Blocq, Paul (arts te Parijs, 1860-1896). Z i e kte van B., astasie-abasie (zie aid.).
Blumberg, M. (Beriijnse chirurg, geb.
1873). Teken van B., pijniijkheid van het
plotseling opheffen der hand na druk op
de buik bij appendicitis.
Blumenbach, Joh. Friedr. (ontleedkundige
te Gottingen, 1752-1840). Zie Clivus Blumenbachii.
Boas, Ismar (arts te Berlijn, 1858-1938).
Drukpu nt van B., links naast de 10e
tot 12e borstwervel, ais teken van maagzweer. B a c i I van B.-0 p p l e r, streptobacil, die soms in de maag wordt gevonden,
en bij carcinoom vaak in grote hoeveeiheid.
Teken van B., bij atonie van de darm
kan men een kiokkend geluid teweegbrengen door drukking op de buik na een
iavement van 250-300 gr. water.
Bochdalek, Vincenz Alex. (ontleedkundige
tePraag,1801-1883). Bloemkorfje van
B., = plexus chorioideus lateralis met de
taenia ventriculi, die deze ventrikei omsluit (zie aid.).
Boeck, Caesar Petrus Moeller, (huidarts te
Christiania, 1845-1917). Sarcoied van
Besnier—B., miiiair iupoied (zie aid.).
Boeck, Karl. Wilh. (huisarts te Christiania,
1808-1875). Ziekte van B., = scabies
crustosa norvegica. Zie ook Dan ielssen.
Bogros, Jean Annet (ontleedkundige te
Parijs, 1776-1825). Rui mte van B., op
doorsnede driehoekige ruimte tussen het
buikviies en de fascia transversalis en iiiaca
in de liesstreek.
Bolognini, (It. kinderarts, 20e eeuw). Teken
van B. vciiir het uitbreken van het mazelenexantheem ondervindt men een gevoel van
wrijving ais men bij de patient, die met
gebogen dijen op de rug ligt, beurtelings
de beide helften van de buik met de vingertoppen betast.
Bonfils, Emile Adolphe (Fr. arts, 18591918). Ziekte van B., aigemene kiierzweiling zonder verandering in het bioed.
Bonhoeffer, Karl (krankzinnigenarts te Berlijn, 1868-1943). Versch ijnsel van B.,
verlies van de normale spiertonus bij
chorea.
Bonnaire, Erasme (Fr. verloskundige, 1858—
1918). H an dg reep van B., verwijding
van de mond der baarmoeder met de voorste
vingers der beide handen.
Bonnet, Amedee (chirurg te Lyon, 18021868). Been lad e„va n B., (van metaaldraad). Caps u la van B., = capsula Tenoni.
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Bonnier, Pierre (Fr. arts, 1861-1918). Sy nd room van B., stoornissen in de bewegingen van het oog en de must. ciliaris,
neuralgie, doofheid, oorsuizen, misselijkheid, enz. bij aandoening van de kern van
Deiter.
Bordet, Jules (bacterioioog te Brussel,
geb. 1870, Nobeiprijs 1920). Bac i I van B.
en Gengou, Gramnegatief staafje bij
kinkhoest. B.'s h ae molysinen (zie aid.).
Born, Gustav Johann (ontleedkundige te
Breslau, 185T-1900). M et hode van B.,
om een vergrote afbeelding in drie dimensies te maken van een ontieedkundig voorwerp, dat in serie gesneden is. Van elke
coupe wordt een vergrote tekening op
karton gemaakt en deze tekeningen worden
op eikander geplakt; syn. Plattenmethode.
Bornhardt (Russ. militaire arts). Index
van B., H. x Br : P is gemiddeld 5, en
neemt af naarmate de lichaamsbouw krachtiger is. H = lengte, Br. = borstomvang,
P = gewicht.
Bose, Heinrich (chirurg te Giessen, 18401900). H a a k j es van B., bij de tracheotomie.
Bossi, Luigi Maria (vrouwenarts te Genua,
1859-1919). Operatie van B., snelle
verwijding van de mond der baarmoeder
met een dilatatorium.
Bostock, John (Eng. arts, 1773-1846).
Catarrh van B., = hooikoorts (1819).
Botallo, Leonhardo (It. arts te Parijs, geb.
1530), zie ductus Botalli.
BOttcher, Arth. (ziektekundige te Dorpat,
1831-1889). Kristallen van B., =
spermakristallen (1865).
Biittger, Rudolf (scheikundige te Frankfort
a. M. 1806-1881). Suikerproef van B.
(1857), subnitras bismuthi met een sulker
bevattende aikaiische vioeistof gekookt,
geeft een zwart neerslag.
Bottini, Enrico (chirurg te Pavia, 18371903), 0 pe rat ie van B., het gaivanocaustisch branden van diepe voren in de
vergrote prostata.
Bouchard, Charles Jacques (Fr. arts, 1837-1915). Verschijnsel van B., verdikking van het gewricht tussen het eerste
en tweede vingerkootje bij maagverwijding.
Bouchardat, Apollinaire (hygienist te Parijs,
1806-1886). Formule van B., het s.g.
der urine worth verminderd met 1000, dan
vermenigvuidigd met 2 en met het aantal
liters urine in het etmaal; trekt men dan
30-40 (of bij sterke diurese 50-60) van
dit getal af, dan krijgt men het aantal
grammen suiker, dat per etmaal wordt
afgescheiden.
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Boudin, Jean Christ. Marc Francois Joseph
(Fr. arts, 1806-1867). Wet(?) van B.,
chronische malaria en longtuberculose gaan
niet samen.
Bouillaud, Jean Baptiste (hoogleraar te
Parijs, 1796-1881). Ziekte van B., endocarditis rheumatica. Methode van B.,
talrijke aderlatingen (saignee coup sur
coup).
Bourdon, Jean Baptiste Isidore (arts te
Parijs, 1796-1861). Proef van B., in een
gedrukt stuk laat men bepaalde letters
onderstrepen, als proef van de oplettendheid.
Bourneville, D. M. (Fr. clinicus, 18401909), ziekte van B., tubereuse sclerose
der hersenen (1880), een phacomatose.
Vgl. Pringle.
Bouveret, Leon (Fr. arts, 1850-1929).
Z i e kte van B., = Paroxysmale tachycardie.
Bowditch, Henry Pickering (physioloog te
Boston, 1840-1911). Trap van B., rhythmische prikkeling van het afgebonden
hart, door middel van inductieslagen van
gelijke sterkte, geeft samentrekkingen,
die tot zekere hoogte geregeld sterker
worden.
Bowen, J. T. (Am. huidarts, 1857-1941),
ziekte van B., papuleus squameus eczema,
dat overgaat in huidcarcinoma. Syn. porospermiOsis folliculiris vegetans. Zie Darier.
Bowman, Sir William (arts te Londen,
1816-1892). Schijfjes van B., de schijfjes, waarin dwars gestreepte spiervezels
zich verdelen, als zij met verdunde zuren
worden behandeld. K I i e r e n van B.,
tubuleuse klieren in het reukslijmvlies.
K a p s e I van B., omgeeft elk nierkluwentje.
Mem braan van B., = membrana elastica
ant. van het hoornvlies. Sonde van B.,
voor het traankanaal.
Bozzolo, Camilla Clemens (arts te Milaan,
1845-1920). Verschijnsel van B., zichtbare kloppingen der neusvleugels bij aneurysma der borstaorta.
Bracht, handg reep van B., bij onvolkomen
stuitligging omvat de arts de grotendeels
geboren romp en de benen, die daar gestrekt
tegenaan liggen en drukt de romp naar de
buik van de vrouw, terwijl een helper
exprimeert boven de symphysis.
Bragard, te ken van B., na de proef van
Lasegue (zie ald.) buigt men de voet langzaam; dit is alleen bij ischias pijnlijk.
Bragg, Sir W. (Eng. natuurkundige, 20e
eeuw), pulsator van B.—Paul, toestel
vervaardigd door P. op aanwijzing van B.,
bestaande uit een gummizak onder een
gordel, die door een motor beurtelings
wordt opgeblazen en geledigd, om bij ver-
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lamming der ademhaling deze te onderhouden.

Bramann, Fritz v. (chirurg te Halle, 1854—
1913). Operatie van B. (1911), zie Balkenstich.
Brand, Ernst (arts te Stettin, 1827-1897).
Methode van B. (1861), koude baden
bij typhus.
Brandt, Thure (Zweeds officier, 18191895). Methode van B., massage bij
gynaecologische aandoeningen.
Branham, H. H. (Am. chirurg, 19e eeuw),
te ken van B., druk met de vinger op een
arterio-veneuse fistel vertraagt de pols, verhoogt de diastolische druk en doet een
hartgeruis ophouden.
Brasdor, Pierre (chirurg te Parijs, 17211799). Methode van B., onderbinding
der slagader dicht bij het periphere uiteinde van een aneurysms.
Brauer, Aug. Ludolph (clinicus te Hamburg,
geb. 1865). Oper at i e van B., = cardiOlysis
(1902); zie ook Radiergummisymptom
bij vlektyphus.
Braun, Carl v. (1822-1891), vrouwenarts
te Wenen. Kanaal van B., canalis cervicalis, canalis neurentericus (zie ald.).
Braun, Gustav (vrouwenarts te Wenen,
1829-1911). Haak van B., sleutelhaak
voor decapitatie. S p u it van B., voor
inspuiting in de baarmoeder.
Braun, Heinr., chirurg te Gottingen, 1847—
1911. Anastomose van B., enteroanastomose bij gastro-enterostomie.
Braun, Heinr., chirurg te Zwickau. Leitungsanaesthesie van B., zie ald.
Brauschoff, g eru is van B., doordat gas
uit een geperforeerde darm in de buikholte komt.
Bravais, Louis F. (Fr. arts, geb. 1801).
Epilepsie van B., = epilepsie van Jackson.
Braxton Hicks, zie Hicks.
Breisky, A. (Obstetr. hoogleraar te Wenen,
1832-1889). Ziekte van B., = Kraurosis
vulvae (1885).
Bremer, John Lewis (arts te Boston, 1874-1914). Reactie van B., bij diabetes gelukt het niet, het plasma van rode bloedlichaampjes met anilinekleurstoffen te kleuren.
Brenner, Fritz (D. gynaecoloog, 20e eeuw),
gezwel van B., fibroepithelioma van het
ovarium, soliede of met cysten.
Brenner, Rudolf (arts te St. Petersburg en te
Merseburg, 1821-1884). Verschijnsel
van B., piaatst men electroden op de
beide tragi, dan neemt men geluid waar bij
sluiting van de stroom aan de cathodezijde, bij opening aan de anodezijde.
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Breschet, G. (Fr. anatoom, 1784-1845),
ven en van B., aderen van de diploe.
Breslau, Bernh. (vrouwenarts te Zurich,
1829-1867). Maagdarmproef van B.,
als de maag en de darm van een pasgeboren kind drijven, heeft dit meestal geIeefd.
Bretonneau, Pierre (arts te Tours, 17781862). Ziekte van B., = Diphtherie.
Briancon, P. A. (Fr. arts). Versch ij n se I
van B., het hydatidensnorren bij echinococcus (1828).
Brieger, Ludwig (clinicus te Berlijn, 18491919). Bac i I van B., bacillus cavicida.
Reactie van B., verhoogd gehalte van
de bloedwei aan antitrypsine bij kanker
en cachexie.
Bright, Richard (arts te Londen, 1789-1858).
Ziekte van B. (1827). = chronische
nierontsteking.
Brill, Nathan E. (arts te New-York, 18601926). Ziekte van B., goedaardige typhusachtige aandoening in Noord-Amerika (1910),
een rickettsiose. Ook reticulose van groepen
Iymphklieren en van de milt met duidelijke
woekering der reticulumcellen, lymphogranuloma folliculare.
Brinton, William (arts te Londen, 18231867). Ziekte van B., 1. = linitis plastics (zie ald.); 2. = morbus Barlowi (zie
aid.).
Brion, A. (bacterioloog te Straatsburg, geb.
1876), bacillen van B.—K a ij s e r, = bacillen
van paratyphus A.
Briquet, Paul (arts te Parijs, 1796-1881).
Ataxie van B., verzwakking van de
spierzin en het tastgevoei bij hysterie.
Gang raenav an B., gang raena der bronchi
bij bronchiectasie. Syndroom van B.,
hysterische veriamming van het middenrif met kortademigheid en aphonie (zie

aid.).
Brissaud, P. Ed. (arts te Parijs, 1852-1909).
Ziekte van B., = Chorea variabilis. Type
van B., = Infantilismus myxoedematosus.
Syndroom van B.—Sicard, hemispasmus faciaiis met stoornissen in de beweging
der iedematen aan de tegenovergesteide
zijde. Torticollis mentaiis van B.
(zie aid.).
Broadbent, I. William (arts te Londen,
1835-1907). Apoplexie van B., apopiexie, waarbij een bioeding buiten de
hersenkamers zich iangzamerhand uitbreidt
en in de hersenkamer doorbreekt. Te ken
van B., systoiische intrekkingen in de
rug ter hoogte der 9e tot 11e rib bij pericarditis adhaesiva (1895).
Broca, Paul (anthropoloog en chirurg te
Parijs, 1824-1880). Fo r m ul e van B.,
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een voiwassen man weegt gerniddeid zoveel
kg ais hij cm boven de m tang is. W i n d i ng
van B., (1861) linker, derde voorhoofdswinding; is deze vernietigd dan ontstaat
aphasie van B. Verschijnsel van
B., ais iemand twee even hoge tonen van
verschillende sterkte hoort, maakt de sterkste toon de indruk, lager te zijn.
Brocq, A. J. L. (Fr. huidarts, 1856-1928),
ziekte van B., parakeratosis psoriasiformis. Zie parapsoriasis, Du h r i ng en W. j. E.
Wilson.
Brodie, Sir Benj. Collins (Eng. chirurg,
1783-1862). A bsces van B., omschrever
osteomyelitis chronica van de pijpbeenderer
(1830). Ziekte van B., 1. gewrichtsneutalgie, meestal hysterisch; 2. gelatineuse
ontaarding van het weiviies van het kniegewricht, = arthromeningitis; 3. hysterische kyphose na trauma; 4. arthritis nodosa.
Brondgeest, Paulus Quirinus (lector te
Utrecht, 1835-1904). Proef van B.,
als men een nerv. ischiadicus van een kikker
doorsnijdt, hangs de poot aan dezeifde zijde
slap neer.
Brooke, Henry Ambrose Grundy (Eng.
huidarts, 1854-1919). Erythema ke rat&
d es B., zeldzame huidziekte, erytheem aan
handen en voeten, gevoigd door hoornvorming.
Brouha L. en Adele Brouha (Fr. medici, 20e
eeuw), Proef van B., zwangerschap wordt
aangetoond door zweiiing van de zaadblaasjes bij ratten, die herhaaide nnalen zijn ingespoten met urine van de vrouw.
Brown, Robert (Eng. arts en botanicus,
1773-1858). Brown's moleculaire bewegingen.
Brown-Sequard, Charles Eduard (Fr. physioloog, 1818-1894). Spinale verla mmi n g van B., veriamming van de ene
lichaamszijde, gevoelloosheid aan de andere,
door ziekte van een zijheift van het ruggemerg. I ns pu it i ng van B., inspuiting van
testis-extract (sequardiseren) bij zwaktetoestanden.
Bruch, Karl Willi. Ludw. (D. ontleedkundige,
1819-1884). Membraan van B., binnenste laag der chorioidea.
Bruck, A. (arts te Berlijn, geb. 1865). Z i e kt e
van B., talrijke breuken en verkrommingen
der beenderen, verstijving der gewrichten,
atrophie der spieren.
Briicke, Ernst Wilh. v. (physioloog te
Wenen, 1819-1892). Spier van B., = deel
van de musc. ciliaris.
Brudzinski, J. v. (clinicus te Warschau,
1874-1917). Tekens van B. bij meningitis, sterke buiging van een been
bij de liggende zieke veroorzaakt bulging
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van het andere been (reflexie contralaterale); bulging van het hoofd naar voren
veroorzaakt bulging der benen (zie Signe
de la nuque).
Bruning, (Fr. chirurg te Berlijn, geb. 1879.
0 p e rat i e van B., = operatie van Leriche.
Brunn, Alb. v. (ontleedkundige te Gottingen,
1849-1905). M e m b r a a n van B., =
membrana limitans olfactoria.
Brunner, Joh. Conrad d. (ontleedkundige te
Heidelberg, 1653-1727). Klieren van
B., = Glandulae duodenales (zie ald.).
Bruns, Ludwig (neuroloog te Hannover,
1858-1906). Teken van B., intermitterende hoofdpijn, duizeling en braking,
vooral bij plotselinge beweging met het
hoofd, bij cysticercus in de 4e hersenkamer.
Bryant, Thomas (chirurg te Londen, 1828-1914). Driehoek van B., driehoek, gevormd door het verlengde van de as van
het dijbeen, de lijn, loodrecht daarop nedergelaten van de spina ant. sup., en de lijn
van deze spina naar de punt van de trochanter; normaal zijn de rechthoekszijden
ongeveer gelijk; bij verhoogde stand van
de trochanter is de loodrechte rechthoekszijde verkort.
Bryson, Louise Fiske (N. York). Teken
van B., onvoldoende verwijding van de
borstkas bij de inademing bij morbus

Basedowi (1918).
Bucky, G. (Rontgenoloog te Berlijn, later te
New York, geb. 1880), stralen van B.,
grensstralen tussen ultraviolet en Röntgenstralen met een golflengte van 10 /IvBudd, George (Eng. arts, 1808-1882).
C i r r h o s e van B., levercirrhose bij intestinale autointoxicatie.
Budge, Jul. Ludw. (physioloog te Greifswald,
1811-1888). Centrum van B., = centrum cilio-, vesico-, ano-spinale (zie ald.).
Budin, P. C. (kinderarts te Parijs, 1846-1907).
G eta! van B., een gezonde zuigeling
drinkt per dag een hoeveelheid mac,
overeenkomend met 1/6 van zijn gewicht.
Buhl, Ludw. v. (patholoog te Munchen,
1816-1880). Z ie kte van B., acute vettige ontaarding der meeste organen bij
pasgeboren kinderen, met melaena en
zweren in maag en duodenum.
&Mau, Gotthard (arts te Hamburg, 18351900). M e t h o d e van B., (1890), onafgebroken heveldrainage bij empyeem.
Bunge, Gustav v. (physioloog te Basel, 1844—
1920). Theorie van B., alcoholisme der
vaders veroorzaakt onvermogen om te
zogen bij de dochters. Wet van B., de
gewervelde landdieren bevatten m ger 1<:-
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kenzout, naarmate hun ontwikkelingsstadium jonger is.
Bunge, Otto (oogarts te Halle, 1853-1926).
Lepel van B., voor exenteratio bulbi
(zie ald.).
Bunge, Richard (chirurg te Bonn, geb. 1870),
Ampu tat i e van B., amputatie van het
onderbeen, waarbij het beenvlies en het
beenmerg tot 1 cm van de zaagvlakte
worden weggenomen.
Biingner, Otto (D. neuroloog, 1858-1905),
Punt van B., snijpunt van de mediate
zijde van de musc. sartorius en de lijn
tussen de punt van de trochanter en de
plaats waar de dijslagader te voorschijn
komt onder de liesband; plaats, waar de
naald wordt ingestoken voor punctie van
het heupgewricht.
Bunnell, W. W. (Eng arts, 20e eeuw), reactie van B. en Pau I, serum van lijders aan
febris glandularis agglutineert rode bloedlichaampjes van het schaap (1932). Syn.
Reactie van Deicher en Hanganatziu.
Bunsen, Robert W. E. von (scheikundige te
Heidelberg, 1811-1899). Brander van
B., waarbij lucht tot de vlam kan worden
toegelaten. Photometer van B., verge!ijking der Iichtsterkte aan weerszijden
van een scherm door middel van een vetvlek op dat scherm.
Burdach, Karl Friedr. (physioloog te Konigsberg, 1776-1847). S t r e n g van B., =
fasciculus cuneatus. Kern van B., in het
verlengde merg.
Burger, Leo (clinicus te New-York, 18791943). Z i e kt e van B., thrombo-angiitis
obliterans; syn. Ziekte van Wi n iwarter.
V e rschijnsel van B., het ontbreken van
de pots in de kniekuil en aan de voet.
Burghart, Hans (arts te Berlijn, 18621932). Teken van B., knetterende rhonchi
aan de vciOrzijde be nede n, bij beginnende
toptuberculose.
Burker, K. (physioloog te Tubingen, geb.
1872). Kamer van B., een telkamer voor
bloedlichaampjes; vgl. Ze i ss-T h o m a.
Burri, Robert (professor te Bern, geb.
1867). Tuschverfahren van B. (zie ald.).
Burton, Henry (Eng. arts, 1799-1849).
Zoo m van B., = loodzoom (1840).
Busquet, (Fr. arts, 19e eeuw). Ziekte van
B., periostitis ossificans der middelvoetsbeenderen. Syn. Ziekte van Pau zat.
Buzzard, Thomas (Eng. arts te Londen,
1831-1919). Kunstgreep van B., onderzoek van de kniepeesreflex terwijl
de zieke in zittende houding de punt van
zijn voet tegen de vioer drukt.
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Cabot, R. C. (arts te Boston, 1868-1939).
R i n g e n van C. in de rode bloedlichaampjes, vooral bij malaria, maar ook b.v. bij
leucaemie.
Cadet de Gassicourt, Charles Jules Ernest
(arts te Parijs, 1826-1900). Ziekte van C.,
longhyperaemie bij kinderen.
Cajal, Santiago Ramon y (Spaans weefselkundige, 1852-1934), bekend door zijn
onderzoekingen omtrent het ccntrale zenuwstelsel. Cellen van C., multipolaire gangliencellen in de buitenste laag van tangentiale
vezeis van de schors der grote hersenen.
Calmette, Albert (Fr. bacterioloog, 18631933). Ophthalmo-reactie van C., met
tuberculine. Serum van C., tegen slangenvergif. Zie ook B. C. G.
Calot, J. Francois (Fr. chirurg, 1861-1944).
Methode van C., geforceerde rechtbuiging ener kyphose.
Calve, Jaques (Fr. orthopaedist, geb. 1875).
Ziekte van C.-Pe rt h es, osteochondritis
deformans juvenilis. 0 pe rat i e van C.,
aaneenhechting van zieke ruggewervels.
Cammidge, Percy John (Eng. arts, geb.
1872). Reactie van C. (bij pancreatitis,
1904), lichtgeel vlokkig neerslag in de
urine, als deze, na zo nodig van eiwit en
suiker te zijn bevrijd, met sterk zoutzuur
wordt gekookt, en geneutraliseerd en geklaard door loodcarbonaat of -acetaat,
waarna zij, na toevoeging van 0.8 phenylhydrazine, 2 natriumacetaat en 50 perc.'s
azijnzuur, wordt gekookt.
Camper, Pieter (hoogleraar te Leiden en te
Amsterdam, 1722-1789). Hoek van C.,
gevormd door de lijnen van de middelste
boven-snijtanden getrokken naar de neuswortel en de opening van het oor.
Carden, Henry Douglas (Eng. arts, overt.
1872). 0 p e r at i e van C., amputatie van
de dij, waarbij de zaagvlakte door de condyli
van het dijbeen gaat.
Carnes, W. T. (Amer. technicus). K u n s thand van C.
Carpue, Jos. C. (chirurg te Londen, 17641846). Methode van C. (1816), vorming van een neus door middel van een
huidlap uit het voorhoofd.
Carrel, Alex (Fr. arts in Amerika, 18731944). Slagaderhechting van C.,
Wondbehandeling van C. (met chloor
bevattende vloeistoffen).
Carrion, Dan, E. (Peruaanse student, 1858—

1886), overleden aan de Ziekte van C.,
= oroyakoorts (zie ald.).
Casa!, G. (Sp. geneesheer, 1691-1759),
hals band van C., gepigmenteerde band
om de hals, soms met een uitloper naar het
sternum, bij pellagra.
Casoni T. (Ital. arts, 1880-1933). Reactie
van C., intradermale inspuiting van 0.5 cm3
steriel echinococcusvocht doet bij een lijder
aan echinococcus binnen een kwartier een
urticaria-vlek ontstaan.
Castellani, Aldo (It. dierkundige). Try pan oso m a van C., = T. gambiense, 1903.
Castellani. (It. bacterioloog, te New-Orleans,
geb. 1876). Verzadigingsproef van C.
indien een serum twee bacteriesoorten agglutineert (zie paragglutinatie), wordt het
met bacterien van de ene soort oververzadigd en afgepipetteerd; de vloeistof zal
nu de bacterien dier ene soort veel zwakker
agglutineren, en die der andere even sterk
als te voren, indien het lichaam, waaraan
het serum ontleend was, door deze soort
besmet is geweest.
Castle, W. B. (internist te Boston, 20e eeuw),
m et hod e van C., wanneer een mengsel
van gemalen vlees en maagsap geen reticulocytencrisis veroorzaakt bij een onbehandelde lijder aan anaemia perniciosa, bevatte het gebruikte maagsap geen intrensic
factor.
Cathelin, Honore (Fr. arts, geb. 1867).
Methode van C., epidurale inspuiting.
Cazenave, P. L. A. (huidarts te Parijs,
1795-1877). Lupus van C., = L. erythematodes.
Celsius, Anders (Zweedse sterrenkundige
te Upsala, 1701-1744). Thermometer
van C., met het vriespunt op 0° en het
kookpunt op 100°.
Celsus, Aulus Cornelius (Romeinse geleerde, ongeveer 30 vOOr tot 50 na C.).
Methode van C. (nl. door hem beschreven, niet gevonden), plastische operatie
door middel van huidlappen, die niet warden
losgemaakt, maar alleen verschoven. Zie
ook Area Celsi, Kerion Celsi.
Cerlette, U. (Ital. neuro-psychiater, 20e
eeuw), Kuur van Cerlette en Bini,
electro-krampkuur.
Chabert, Philibert (Fr. veearts, 1737-1814).
Ziekte van C h., = ruisvuur (Rauschbrand, zie ald.).
Chaddock, C. G. (Am. neuroloog, 18611936) Teken van C., strekking van de
grote teen bij prikkeling van de huid van de
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buitenenkel bij organische ziekte der
cortico-spinale reflexbanen.
Chadwick, J. R. (Am. vrouwenarts, 18441905), Teken van C. = teken van Jacquemier.
Chagas, Carlos (arts te Rio de Janeiro, 1879—
1934). Ziekte van C., trypanosis (zie ald.)
bij kinderen in Brazilie, met o.a. vergroting
van de schildklier.
Cham berl and , Charles (Fr. bacterioloog,
1851-1908). Kaars van C. (1884), poreuse
holle kaars van porcelein-aarde, die tot
bacteriefilter voor water dient.
Chantemesse, Andre (Fr. bacterioloog, 1851
—1919). React i e van C., ophthalmoreactie (zie ald.) bij buiktyphus.
Chapman, John (Eng. arts te Parijs, over!.
1894). Zak van C., lange ijs- of koudwaterzak tot afkoeling van de ruggegraat.
Charcot, Jean Martin (Parijs arts, 18251893). Zie kte van C., 1. = amyotrophische laterale scierose (zie aid.); 2. arthropathie tabetique (zie ald.); 3. vertigo laryngea (zie ald.) K r i s t a l l e n van C.—
L ey d e n, kristallen in leukaemisch bloed
en beenmerg, in asthma-sputum, in sperma.
Pu nt van C., ovariaal punt (zie ald.).
Zonen van C., hysterogene zonen (zie
ald.) Ty p e van C.—Marie, progressieve
spieratrophie, die aan de voeten begint.
Teken van C.—Marie, beving bij morbus
Basedowi. Teken van C.—Vigouraux,
verminderde geleidingsweerstand van de
huid bij morbus Basedowi. Zie verder Er b;
zie ook Oedeme bleu.
Charlton. Uitdovings verschijnsel van
C., Zie AuslOschphaenomen en Schultz.
Charriere, Jos. Fr. B. (instrumentmaker te
Parijs, 1803-1876). F i l i e re de C., metalen
piaat met gaatjes in 30 verschillende maten,
om de dikte van catheters te meten.
Charrin, Alb. (arts en bacterioloog te Parijs,
1857-1907). Ziekte van Ch., ziekte,
veroorzaakt door de bacillus pyocyaneus.
Chassaignac, Charl. Mar. Ed. chirurg te
Parijs, 1805-1879). T u be r c u I u m C., =
tuberculum caroticum.
Chauffard, A. M. (Frans geneesheer, 18551932). Triangle de Chauffard (Fr.,
driehoek), driehoekige schaduw in het
ROntgenbeeld der long, boven het middenrif; eerst toegeschreven aan pleuritis mediastinalis, later aan collaps van longweefsel.
Ziekte van C.—Ramond = ziekte van
Still, zie ald. Ziekte van MinkowskiC., zie Sphaerocytose.
Chaussier, Francois, (Arts te Parijs, 17461828). Teken van C., hevige pijn in het
epigastrium als voorbode van eclampsie.
Chauveau, Aug., Franse veearts, 1827—
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1917). Bac i I van C., bacil van het ruisvuur
(Rauschbrand, zie ald.).
Cheadle, W. B. (kinderarts te Londen, 1836—
1910). Ziekte van Ch., = ziekte van
Barlow.
Chediak, A. (arts te Habana, 20e eeuw),
m i c ro react i e op syphilis met behulp van
een runderhart-extract en een druppel bloed
van de patient.
Cherchewski, Michael (Russische arts, 20e
eeuw). Ziekte van C., atonie van de darm
of ileus op nerveuse grondslag. Teken
van C., sterke beklopping van de n o rm ale aorta veroorzaakt voorbijgaande
reflectorische verwijding daarvan.
Cheyne, John (Schotse arts, professor te
Dublin, 1777-1836). Asthma van C.-Stokes, = Asthma cardiale. Ad e mhaling van C.—Stokes (1818), regeImatige toeneming en wederafneming van
de diepte der opeenvolgende ademhalingen
bij myocarditis, hersenziekten, enz.
Chiari, H. (patholoog-anatoom te Wenen,
1851-1916), zie Arnold.
Chopart, Francois (Parijse chirurg, 17431795). Am pu tat i e van C., geschiedt in
het g ewricht van C., nl. de gewrichtsvlakte distaal van het hiel- en sprongbeen.
Christian, H. A. (huidarts te Boston, 20e
eeuw), Sy n d room van C., diabetes insipidus met exophthalmus en defecten in de
platte beenderen, zie Schaller en F. P.
Weber.
Chrobak, Rudolf (vrouwenarts te Wenen
1840-1910). Bekken van Otto-C., zie Protrusio acetabuli.
Chvostek, Franz (arts te Wenen, 18351884). Teken van C., 1. verhoging van
de mechanische prikkelbaarheid der zenuwen
bij tetanie; vooral van de nerv. facialis, vgl.
facialis-verschijnsel; 2. lange tussenpozen
tussen het knippen der oogleden bij paralysis agitans.
Clarke, Charles Mansfield (Eng. arts, 1782
—1857). Z we e r van C., = ulcus corrodens
(zie ald.).
Clarke, Jac. Aug. Lockhart (ontleedkundige
te Londen, 1817-1880). Zuil van C.,
de gezameniijke kernen van Stilling (zie
ald.).
Clauberg, K. (D. bacterioloog, geb. 1893),
PI a at van C., een bloed-tellurietplaat voor
het kweken van diphtheriebacillen.
Claudius, Friedr. Matth. (Duitse ontleedkundige, 1822-1869). Cellen van C.,
epitheelcellen van het orgaan van Corti.
Cloquet, Jules Germain (chirurg te Parijs,
1790-1883). Kanaal van C., geoblitereerde slagader (arteria hyaloidea) van
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de papil der gezichtszenuw naar de achterzijde der lens (canalis hyaloideus). Breuk
van C., breuk achter en binnenwaarts van
de grote dijvaten.
Clutton, H. H. (Eng. chirurg 1850-1909),
CI u tto n's joints (Eng. gewrichten van
C.). Symmetrische pijnloze hydrarthrose van
de knieen bij syphilis hereditaria. Syn.
Arthrolues congenita tardiva.
Coats, G. (Eng. oogarts, 1876-1915). Z i e kte
van C., beiderzijdse retinitis exsudativa
met een of meer grote verheven geelwitte
plekken, gelegen onder de netvliesvaten.
Codivilla, Allessandro (chirurg te Bologna,
1865-1912). Methode van C. (1903),
behandeling van beenbreuk door in een
breukstuk een spijker te slaan en daaraan
rekking uit te oefenen (Nagelextension);
spijkerrekking.
Codman, E. A. (Amer. chirurg, 1869-1940).
Gezwel van C., een niet kwaadaardig,
op sarcoom gelijkend gezwel der beenderen,
vooral van de humerus (vgl. Ewing).
Cohnheim, J. F. (ziektekundige te Breslau,
Leipzig 1839-1884). T h e o r i e van C.
de gezwellen ontstaan uit cellen, die bij
de ontwikkeling buiten hun normale plaats
zijn terecht gekomen. Proef van C.,
microscopische beschouwing van het ont, stoken mesenterium van een kikker om
de diapedesis te zien.
Colles, Abr. C. (lerse arts, 1773-1843).
Fascia van C., de diep liggende bag
der fascia perinealis. Breuk v a n C., dwarse
breuk van het ondereinde van het spaakbeen. Wet van C., een syphilitisch geboren
kind maakt zijn moeder onvatbaar voor
syphilis; vgl. Profeta. Band van C., vezels
van het buitenste gedeelte van de band van
Poupart naar de linea alba. Ruimte van
C. ruimte onder de fascia perinealis.
Collin, A. (Fr. instrumentmaker, 1831-1923).
Tang van C., om de tong te vatten.
Combe. (Rontgenoloog). Schoorsteentje
van C., verbreding (in het Rontgenbeeld)
van de middenschaduw boven de hartschad uw.
Comby, Jules (kinderarts te Parijs, geb.
1853). Teken van C., ontsteking van mond
en keelholte met een roomgeel beslag,
bij mazelen.
Compton, A. H. (Amer. physioloog, geb.
1892). C.-effect, de veranderingen in golflengte, die primaire ROntgen-stralen ten
dele ondergaan, indien zij, door op een
lichaam te vallen, verstrooid worden.
Conolly, John (Eng. psychiater, 1794-1866).
S t e I s e I van C., = no-restraint (zie ald.).
Conradi, Andr. Christ. (Noorweegse arts,
1809-1869). L ij n van C., de onderste
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grens van het hart, tussen de basis van het
borstbeen en de plaats van de puntstoot.
Conradi, H. (bacterioloog te Dresden, geb.
1876). Methode van C., kweking van
typhusbacillen uit het bloed der zieken door
dit in steriel ossebloed op te vangen. De zó
bewerkte gal wordt vergiftig voor het niet
vooraf onvatbaar gemaakte Bier. Voeding sbodem van C.—Drigalski, lakmoesnitrose-agar, waaraan kristal-violet is toegevoegd, ter kleuring van typhusbacillen.
Cooley, T. B. (Am. kinderarts, 1871-1945),
Anaemie van C., met vergroting van de
milt, facies mongolica en beenveranderingen
vooral in het gelaat en aan de handen, hoofdzakeiijk in het gebied van de Middellandse
Zee.
Coolidge, W. D. (Amerik. natuurkundige,
geb. 1873). Buis van C., sterk leeggepompte ROntgenbuis, waarbij door hoge
verhitting der cathode electroden ontstaan, die door botsing tegen de anticathode
Röntgen-stralen doen ontstaan.
Cooper, Sir Astley Paston (chirurg te
Londen, 1768-1841). Breuk van A. C.,
gelobde dijbreuk, waarbij gedeelten van de
darm door openingen der fascia superficialis dringen. Schaar van A. C., platte
gebogen schaar.
Cornet, G. (arts te Berlijn, 1853-1915).
Pi ncette van C., om dekglaasjes vast te
houden en neer te leggen.
Corrigan, Dominic John (arts te Dublin,
1802-1880). Ziekte van C., insufficientie
der aortakleppen bij endocarditis. Lon gcirrhOse van C., schrompeling van het
longweefsel bij bronchectasie (zie ald.).
Pols van C., snellende (celer) pols bij
insufficientie der aortakleppen. Teken
van C., uitgebreide pulsatie bij aneurysma
van de buik-aorta. Ademhaling van
C., frequente, oppervlakkige, biazende ademhaling bij geringe temperatuurverheffing.
Corti, markies Alfonso (1822-1876). M e mbraan van C., = membrana tectoria,
orgaan van het acustisch eind-apparaat
in de ductus cochlearis; zie Organum
spirale. Cellen van C., cylindrische haarcellen, de eindorganen van de nervus
cochlearis, de eigenlijke gehoorcellen.
Corvisart, Jean Nicolas C. des Marest
(lijfarts van Napoleon I, 1755-1821). G elaatsuitdrukking van C., bij hartzwakte. Z i e kte van C., idiopathische hypertrophie van het hart.
Costen, syndroom van C.: pijn bij het kauwen,
kraken in het kaakgewricht, trismus, neuraigieen, oorpijn.
Cotunnius, Domenico Cotugno (ontleed-
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Curschmann, Heinrich (clinicus te Leipzig,
1846-1910). Masker van C., masker,
dat mond en neus bedekt, gevuid met watten, gedrenkt in een geneesmiddel. S p iralen van C., spiraalvormige siijmdraden,
die bij asthma worden opgegeven. V e rs ch ij nsel van C., hyperleucocytose bij
appendicitis. Trocar van C., voor punctie
bij huid-oedeem; zie ook Zuckergussleber.
Ziekte van C., zie Myotonia congenita.
Cushing, H. (Am. hersenchirurg, 18691939), synd room van C., verschijnselen
van hypophysair basophilisme (zie aid.).
Maar niet alleen door een adenoom van de
hypophyse of veranderingen in de hypothalamus, ook wel door een gezwel van de
bijnier, eierstok of zwezerik; cachexie,
osteoporose, amenorrhoe, atrophie van
de huid, hirsutismus, in de urine zeer veel
corticosteroiden en een normale hoeveelheid 17-ketosteroiden. Ziekte van C.,
craniopharyngioma, zie aid.
Cusco, Ed. Gabr. (chirurg te Parijs, 18191894). Specu I u m van C., tweekleppige
schedespiegel.
Cuvier, G. baron de (Fr. natuurkundige,
1769-1832).DuctusCuvieri,tweekorte
adertakken bij de foetus, die in het hartoor
uitkomen en waarvan een de vena cava
superior wordt.
Czermak, Johan Nepomuk (arts te Wenen,
1828-1873). P r o e f van C., bij bradycardie, waarvan de oorzaak buiten het
hart ligt, wordt de pots nog langzamer
bij drukking op de haisvagus; bij aandoening
van de hartspier omgekeerd.
Czerny, Vincenz v. (chirurg te Heidelberg,
1842-1916). operatie van C., liesbreukoperatie, bestaande uit afsnoering van de
breukzak en dooriopende hechting van de
breukpoort.

kundige te NapeIs, 1736-1822), zie Malum
Cotunni.
Courmont, zie Arloing.
Courvoisier, L. T. (Zwits. chirurg, 18431918), te ken van C., een duidelijk voelbare en beweeglijke galblaas bij verhinderde
galafvoer pleit voor compressie door een
gezwel en tegen gaistenen.
Cowper, William (Eng. ontleedkundige,
1666-1709). Klie re n van C., = glandulae
bulbo-urethrales (zie aid.).
Cramer, F. (chirurg te Wiesbaden, 18471903). Spa (ken van C., gootvormige
spalken, bestaande uit twee dikke metaaldraden, verbonden door dunnere dwarse
draden.
Crede, Karl Siegm. Franz (vrouwenarts te
Leipzig, 1819-1892). M et h od e van C.,
uitwendige handgrepen in het nageboortetijdperk (1854). Indruppeling van C.,
met zilvernitraat in de ogen van pasgeborenen, ter voorkoming van blennorrhoea.
Creveld, S. van (hoogleraar te Amsterdam,
geb. 1894). Ziekte van V. C. = ziekte
van E. von Gierke, zie ald.
Crocq (Beig. arts, geb. 1824). Pied succulent v a n C., trophoedema van de voet
bij syringomyelie.
Crookes, William (natuurkundige te Londen,
1832-1919). Buizen van C., buizen waarin
de lucht tot een spanning van 1/1000 mm
en nog minder verdund is.
Cruveilhier, Jean (patholoog te Parijs, 1791-1874). Ziekte van C., 1. = ulcus ventriculi simpl.; 2. = ziekte van Duchenn e—
Aran (zie ald.).
Curie, Marie Sklodowska (Poolse scheikundige, 1867-1935). Curie-een hei d,
eenheid van emanatie, die met 1 gr radium
in evenwicht is.

D
Da Costa J. M. (Am. arts, 1833-1900),
ziekte van D., jicht waarbij de symptomen in de gewrichten ontbreken of plotseling verdwijnen en ernstige verschijnselen
optreden van hersenen, hart of maag.
Dahlgren (Zweedse chirurg). Tang van
D., beentang voor de trepanatie van de
schedel (zie ald.).
Dalrymple, John (Eng. oogarts, 1804-1852).
Teken van D., wijde ooglidspleet bij
morbus Basedowi.
Damoiseau, Louis Hyacinthe Cel. (Fr. arts,
1815-1890). Krom me van D., de naar
boven gebogen lijn, die de grens van de

dofheid vormt bij exsudatieve pleuritis (zie
Ellis).
Dance, J. B. H. (Fr. arts, 1797-1832), v e rsch ij nsel van D., inzinking der rechter
fossa iliaca bij darminvaginatie.
Dandy, W. E. (Am. chirurg, overt. 1946),
ventriculographie, encephalographie, operatie van D., endocraniele
doorsnijding van de N. glossopharyngeus,
suboccipitale methode van operatie op de
N. trigeminus.
Danielsen, Dan. Corn. (arts te Bergen,
1815-1894), ziekte van D.—B o e c k, ----

lepra.
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Danlos, H. A. (Fr. huidarts, 1844-1912).
Syndroom van Ehlers—D., zie Ehlers.
Darier, Ferd. Jean (Fr. huidarts, 1856-1938).
Z i e kt e van D. = psorospermiosis follicularis vegetans (zie ald.), ontsteking in
de papillaire laag der huid, waarbij de
papillen tot harde, roodachtig grijze of
zwartachtige wratjes uitgroeien.
Darwin, Ch. Rob. (Eng. natuuronderzoeker,
1809-1882). Knobbeltje van D., =
tuberculum auriculae (zie aid.); syn. apex
auriculae. Leer van Darwin.
Davaine, C. J. (Fr. arts, 1812-1882). L ichaam pjes van D., = miltvuurbacillen
(1850).
Davie!, Jacques (Fr. oogarts, 1696-1762).
L e p e l van D., staarlepeltje; operatie
van D., staaroperatie zonder iridectomie.
Debove, George Maurice (Fr. arts, 18451930). Ziekte van D., splenomegalie (zie
aid.) zonder zwelling der lymphklieren en
met steeds sterkere vermindering der rode
bioediichaampjes. M e m b r a a n van D.,
de grondlaag van het slijmvlies der luchtwegen en spijsverteringsorganen.
Debre, Syndroom van D. — De ToniF ran con i, een vorm van renale rhachitis
met osteoporose, trommelstokvingers en
vertraagde bioedstolling.
Deen, Izaak Abrahamsz, van (physioioog te
Groningen, 1804-1869). B I oed p roef van
D. (1861), = guajacproef.
Deicher (D. arts, 20e eeuw), reactie van D.
en H ag an atzi u = reactie van Bunnell
en Paul, zie ald.
Deiters, Otto Friedr. Karl (ontleedkundige
te Bonn, 1834-1863). Uitsteeksel van
D., = ascylinder-uitsteeksel. Kern van
D., = nucleus nervi vestibularis lateralis.
Ty pe van D., gangliencellen met lang
zenuwuitsteeksel. C e I I e n van D., 1.
neurogliacellen; 2. steuncellen van het
orgaan van Corti.
Dejerine, Jos. (arts te Parijs, 1849-1917).
Vgl. Landouzy. Neuro-tabes van D.,
een vorm van erfelijke spinale ataxie.
Deiacamp, Oskar (clinicus te Freiburg i. B.,
geb. 1871). Teken van D., reiatieve
demping bij percussie op de processus
spinosi der 5e en 6e borstwervels, bij zwelling der bronchiale klieren.
Delorme, Edm. (chirurg te Parijs, 18471929). 0 pe rat ie van D., afschilling van een
deel der verdikte pleura na verouderd
empyema = decorticatie der longen, of van
het pericard bij chronische pericarditis =
decorticatie van het hart.
Demours, Pierre (oogarts te Parijs, 17021795). V I i es van D. (1767), de achterste
Iaag van het hoornvlies, syn. vlies van

Dick, G. F•

Descemet. Ziekte van D. = ziekte van
Basedow.
Denker, m e t h o d e van D. voor de verwijdering door de mond van gezwellen van de
bijholten van de neus.
Denys, J. (Beig. arts, over!. 1932). V e rschijnsel van Denys-Lecief (1895),
levendige phagocytose (zie ald.) in de reageerbuis, als men leucocyten, cokken en het
daartoe behorende immuunserum bijeenvoegt. Tuberculine van D.
Depage, ligging van D., voorover met het
bekken omhoog.
Dercum, Franc. Xavier (zenuwarts te Philadelphia, 1856-1931). Ziekte van D.
(1888), = adipositas dolorosa (zie aid.).
Desault, Pierre Joseph (chirurg te Parijs ,
1744-1795). Onderbinding van D.,
onderbinding der dijslagader vlak onder
de adductorenspleet bij aneurysms der
art. poplitea. V e r b a n d van D., zwachtelverband bij breuk van het sleutelbeen.
Descemet, Jean (arts te Parijs, 1732-1810).
V1 i es van D. (1758), de binnenbekleding
van het hoornvlies = vlies van De m o u rs;
s t i p p e n van D., neerslagen op het vlies
van D. bij cyclitis.
Deschamps, Jos. Franc. Louis (Fr. chirurg,
1740-1824). Naald van D., lang gesteelde hecht- of onderbindingsnaald met
handvat.
Desmarres, Louis Aug. (Fr. oogarts, 1810—
1882). Ooglidhouder van D., platte,
uitgeholde haak met handvat.
De Toni, zie Debre.
Deutschmann, Rich. Herm. (oogarts te
Hamburg, 1852-1935). Serum van D.,
tegen hypopyonkeratitis.
Deventer, Hendrik van (Hollands verloskundige, 1651-1724). Handgreep van
V. D.—M ii I I e r, uithaling bij bil- of voetligging, zonder de armen eerst te ontwikkelen. Be k ke n van V. D., plat bekken.
Diameter van V. D., de schuine afmeting
van het bekken.
Devergie, M. G. (Fr. arts, 1798-1879),
ziekte van D., pityriasis rubra.
Devic, ziekte van D., neuromyelitis optica
acuta.
Dewes, W. P. (Am. verloskundige, 17681841). Verschijnsel van D., pijn in de
beide schouders bij druk op de onderbuik,
indien zich daarin vrij bloed bevindt.
Dick, G. F. en zijn vrouw G. H. (bacteriologen te Chicago, 20e eeuw). Reactie van
D., reactie op de vatbaarheid voor roodvonk,
overeenkomstig de reactie van Schick
(zie ald.); vgl. Anatoxie-reactie. D. toxine,
een streptococcen-toxine van dodelijke roodvon k.
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Dieffenbach, Joh. Friedrich (chirurg te
Berlijn, 1792-1847).Plastische method e van D., dekking van een defect door
zijdelingse verschuiving van een gesteelde
lap.
Dienst, A. (D. vrouwenarts, geb. 1871),
proef van D., vermeerdering van antithrombine in bloed en urine, een teken van
zwangerschap.
Dietl, Jos. (arts te Krakau, 1804-1878).
Crises van D., aanvallen van buikpijn,
rilling, braking, koorts en collaps bij personen met zwerfnier.
Dieudonne, Ad. (hygienist te Munchen,
1864-1945). Agar van D., voedingsbodem
voor choleravibrionen, bestaande uit bloed,
alkali en agar.
Dieulafoy, Georges (arts te Parijs, 18401911). Toestel van D., tot punctie en opzuiging van pleuritische exsudaten. Tri as
van D., (bij appendicitis), overgevoeligheid
der huid, reflectorische spierspanning (defense musculaire) en pijnlijkheid van het punt
van Mac Burney.
Disse, rui mte van D., rondom de cellen der
galspleten. Galactose-proef.
Dittrich, Franz (patholoog te Erlangen,
1815-1859). Proppen van D. (1850),
stinkende lichtgele of grijze korreltjes in
het sputum bij longgangreen of putride
bronchitis.
Dmelcos. Reactie van D., allergische
reactie (zie aid.) door middel van een
vaccin van bacillen van Du c r e y (zie ald.).
Doecker (Deense cavalerie-officier). B a r a kken van D. (1882), barakken van papier, dat
op een bijzondere wijze is bereid, welke
barakken kunnen worden opgevouwen en
vervoerd.
Doehle, P. (patholoog te Kiel, 1885-1928),
Iichaampjes van D., ronde en ovale
korrels en draadjes in leucocyten bij roodvonk.
Donath, J. (arts te Wenen, geb. 1870), p roef
van D.—Landsteiner, serum van een
Iijder aan haemolytische anaemie, vermengd
met een oplossing van rode bloedlichaampjes vertoont duidelijke haemolyse als men
het mengsel eerst 0.5 uur afgekoeld houdt
op 0° en daarna een paar uur verhit op 37°.
Donders, Franciscus Cornelis (physioloog
en oogarts te Utrecht, 1818-1889). G la ucom a van D., = glaucoma simplex atrophicum. G roefjes van D., = foveolae
gastricae (zie ald.). Druk van D., negatieve druk in de borstkas. Toestel voor
kleuren-onderzoek.
Donovan, Ch. (lers arts in Voor-Indie, geb.
1883), Leishmania Donovani.
Douglas, James (ontleedkundige te Londen,

Duhring, Louis Adolphus

1675-1742). Zie Doug las-absces, cavum
Douglasi.
Dover, Thomas (Eng. arts en zeevaarder,
1660-1742). Pulveres Doveri.
Doyen, Eugene (chirurg te Parijs, 18601916). Speculum van D., schedespiegel,
waarvan de steel loodrecht op het speculum staat, en in een handvat wordt bevestigd. Ecraseur van D., klemtang,
waarmede men de appendix onbloedig kan
afklemmen.
Doyere, Louis (Fr. physioloog, 1811-1863).
Zenuw-eindheuvel van D., verhevenheid, waar de motorische zenuwtak in de
spiervezel komt.
Drigalski, With. von (bacterioloog te Halle,
geb. 1871). Voedingsbodem van D.—
Co n rad i (zie aid.).
Dubini, Angelo (arts te Milaan, 1813-1902).
Ziekte van D. (1846), = chorea electrica
(zie ald.).
Dubois, P. C. (psychiater te Bern, 18481917). Formule van D., voor de surface area (zie ald.).
Dubois, Paul (vrouwenarts te Parijs, 17951871). Ziekte van D. (1850), thymusabsces bij cues hereditaria.
Dubois-Reymond, Emil (physioloog te Berlijn, 1818-1896). Wet van D., prikkelend op spieren en beweegzenuwen werkt
niet de sterkte van de electrische stroom
op zich zelf, maar wel de wisselingen daarin.
Duchenne, Guillaume Benjamin Amand
(D. de Boulogne, zenuwarts te Parijs, 1806—
1875). Type van D.—Aran, een vorm van
spinale progressieve spieratrophie. Ty pe
van D.—Fried reich, pseudohypertrophische vorm van myopathische progressieve spieratrophie. V e r s c h ij n s e I van
D.—T r e n d e l e n b u r g, als een pat. met
congenitale heupluxatie op het verlamde
been gaat staan, wordt de andere zijde van
het bekken niet opgelicht, maar zakt naar
beneden. Ziekte van D., tabes dorsalis.
Verlam ming van D.—Erb, verlamming
van de plexus brachialis (m. deltoideus,
biceps, brachialis int. en supinator longus,
soms ook infraspinatus en teres minor).
Aangeboren verlamming van D.,
dezelfde verlamming ten gevoige van
kneuzing van de plexus bij de geboorte,
bijv. bij opgeslagen arm.
Ducrey, Agosto (It. huidarts, 1860-1940).
Bacil van D., verwekker van de weke
sjan ker.
Duhring, Louis Adolphus (huidarts te Philadelphia, 1845-1913). Ziekte van D.
(1888) of van D.—Brocq, = dermatitis
herpetiformis (zie ald.).
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ahrssen, Alfr. (vrouwenarts, te Berlijn
1862-1933). Bus van D., blikken bus met
steriel gaas voor tamponade. Operatie
van D., 1. vaginofixatio uteri; 2. diepe
insnijdingen in de cervix uteri bij trage
ontsluiting; zie Buddhageboorte.
Dukes, Clement (Eng. arts, 1845-1925).
Ziekte van D., = vierde ziekte.
Dunbar, W. Ph. (hygienist te Hamburg),
1863-1922). Serum van D., tegen hooikoorts.
Duplay, Em. Simon (chirurg te Parijs, 1836
—1924). Ziekte van D., periarthritis
humeroscapularis.
Dupuytren, Guillaume baron (chirurg te
Parijs, 1777-1835). Fractuur van D.,
breuk van het onderbeen, 5-6 cm boven
de punt van de enkel. Contractuu r
van D., contractuur der vingers in gebogen stand, door schrompeling der aponeurosis palmaris. Ph leg mone van D.,
uitgebreide phlegmone aan de hals met

Ehrlich, Paul

vorming van een aantal abscessen. G ezw e I
van D.—N e laton, zie Osteoclastoma.
Durante, H. (Fr. arts). Ziekte van D. =
dysphasie periostale, osteogenesis imperfecta (zie aid.).
Duroziez, Paul Louis (arts te Parijs, 18261897). Ziekte van D., aangeboren stenose der mitralis. R hyth me van D.
praesystolisch geruis aan de hartpunt met
Iuide eerste toon en gespleten tweede, die
overgaat in een diastolisch blazen. Teken
van D., dubbel geruis van de dijslagader als
men met de stethoscoop zacht erop drukt;
sours bij morbus Basedowi of insufficientie
der aortakleppen.
Dutton, J. Everett (Eng. arts in de Tropen,
1877-1905). Ziekte van D., slaapziekte
(1902).
Duverney, Guichard Jos. (ontleedkundige te
Parijs, 1648-1730). K I i e r e n van D., =
klieren van Bartholini, Breuk van D.,
breuk van het voorste bovenste gedeelte
van het blad van het heupbeen.

E
Eagle, H. (Am. arts, 20e eeuw), proef van
E., zie Ide en Kahn.
Eagleton, symptoom van E., bij sommige
aandoeningen van het centrale zenuwstelsel kan men wel een horizontale of een
verticale nystagmus opwekken, maar geen
rotatoire.
Ebbinghaus (psycholoog te Halle, 18501909). M et hod e van E., onderzoek van
de verstandelijke vermogens door woorden
of lettergrepen te laten invullen, die in
een opstel zijn weggelaten.
Eberth, Karl Joseph (ziektekundige te Halle,
1835-1926). Bacil van E. (1879), = buiktyphusbacil.
Ebner, Victor Ritter von Rofenstein (histoloog te Wenen, 1842-1925). Denti n efib ri I len van E., fijne onverkalkte vezeltjes in de dentine. Beenfibrillen van
E., soortgelijke vezeltjes in het tandcement. K I ieren van E., eiwitklieren;
sereuse klieren van het tongslijmvlies, die
een sereuse, veel eiwit bevattende, vloeistof afscheiden.
Ebstein, Wilhelm (clinicus te Gottingen,
1836-1912). Ziekte van E., nephritis
bij diabetes. Kuur van E., ontvettingskuur, waarbij matige hoeveelheden eiwit,
en zeer weinig koolhydraten worden gebruikt, maar vrij veel vet.
Eck, Nikolai Wladimirowitch (Russ. physioloog, geb. 1847). Fiste I van E., bij dieren

aangebrachte verbinding tussen de poortader en de onderste holle ader.
EcOnomo, C. von (Oostenr. neuroloog,
1876-1931), encephalitis Iethargica.
Eddowes, Alfred (arts te Londen, geb.
1850). Symptomencomplex van E.,
brosheid der beenderen, blauwe sclerae en
hardhorendheid.
Edebohls, George M. (arts te New-York,
1853-1908). Operatie van E., .= decapsulatio renum (1898) (zie aid.).
Edelmann, Max Theod. (natuurkundige te
Munchen, 1845-1913). Fl u it van E., toonfluitje in de oorheelkunde.
Edinger, Ludwig (zenuwarts te Frankfort
a. M., 1847-1918). Aufbrauchkrankheiten van E. (zie aid.). Kern van
Westphal—E.,zieWestphal.
Ehlers, E. (D. huidarts, 1863-1937), synd r o o m van E.—D an lo s, abnormale beweeglijkheid der gewrichten, abnormale
rekbaarheid der huid, verhoogde kwetsbaarheid der huid en pseudo-tumoren na verwondingen.
Ehrlich, Paul (bioloog te Frankfort a.M.,
1854-1915). Actieve immunisatie,
door inenting van levende, verzwakte of
dode bacterien vormen de cellen zelf afweerstoffen. Passieve immunisatie, inspuiting van afweerstoffen, die in het
lichaam van een ander dier zijn ontstaan.
Theorie van E. = zijketentheorie (vgl.
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Receptoren, Amboceptoren, enz.). Proef
van E., wordt een afgesnoerde vinger een
half uur in ijskoud water gehouden, dan
bevat de bloedwei daarvan opgeloste haemoglobine. Ce I le n van E. = eosinophile
cellen (zie aid.).
Eichhorst, Hermann Ludwig (internist te
Jena, Gottingen en Zurich, 1849-1921).
Lichaampjes van E., kleine boironde
bloedlichaampjes bij pernicieuse anaemie
(zie ald.). Neuritis van E., tast zowel
de zenuwscheden als het interstitiele weefsel
in de spieren aan. Type van E., vorm
van progressieve spieratrophie, waarbij de
spieren van de dij en de tibia worden aangetast.
Eichstedt, Karl Ferd. (arts te Greifswald,
1816-1892). Ziekte van E., = pityriasis
versicolor (1846).
Einhorn, Max E. (internist te N.-York,
geb. in Rusland 1862). Draadproef van
E., men laat 's avonds een hagelkorreltje,
aan een zijden draad bevestigd, inslikken en
trekt het 's morgens weder naar buiten,
waarna in de draad bloedsporen worden
opgezocht (om een zweer van de maag
of het duodenum te kunnen herkennen).
Kralenproef van E., men geeft in het
voedsel kralen, waaraan met zijden draden
eiwit bevattende stollen zijn bevestigd;
de kralen worden uit de ontlasting opgevist om te zien, hoeveel van de eiwitstoffen verteerd is.
Einthoven, Willem (physioloog te Leiden,
1862-1933). Snaargalvanometer van
E.
Elliot, Robert Henry (militair arts in Eng.
India, 1864-1930). Operatie van E.,
trepanatie van het hoornvlies bij glaucoma,
1909 (zie aid.).
Ellis, C. (Am. arts, 1826-1883). Krom me
van E., = kromme van Dam oiseau (zie
ald.).
Endo, S. (Jap. bacterioloog, 1870-1937), zie
Endo-voedingsbodem.
Engelmann, Theodor Wilhelm (Duits physioloog te Utrecht en te Berlijn, 18431909). Zijschijf van E., fijne lijnen ter
weerszijden van de dwarse lijn van K rause
(zie aid.) in de spierfibrillen. 0 p h an gmethode van E., ophanging van het
buiten de borstkas gebrachte hart van een
kikker aan een zijden draad, die met een
registreertoestel in verbinding is gebracht,
waardoor de bewegingen van het hart
kunnen worden geregistreerd.
Erb, Wilh. Heinrich (clinicus te Heidelberg,
1840-1921). Atrophie van E., juvenile
vorm van E., dystrophia muscularis pro-
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gressiva (zie aid.), vooral bij kinderen,
die aan de schoudergordel begint. Bovenste plexusverlamming van E.,
verlamming van de plexus brachialis. Vorm
van E. (van de spastische spinale paralyse),
veroorzaakt door lues spinalis, met blaasen gevoelsstoornissen. Punt van E., zie
Supraclaviculair punt (om de 5e en 6e
halszenuw te electriseren). Sy m ptoom
van E., sterk verhoogde electrische zenuwprikkelbaarheid bij tetanie. Sy n d room
van E., myasthenia pseudoparalytica of bulbaire verlamming zonder anatomische afwijkingen. Ziekte van E.—Goldflam,
myasthenia gravis pseudoparalytica. Z i ekte
van E.—Charcot, spastische spinale paralyse.
Erben, S. (arts te Wenen, geb. 1863), verlangzaming van de po Is in voorovergebogen houding bij neurasthenie.
Erichsen, John Eric (chirurg te Londen,
1818-1896). Ziekte van E., = railway
spine (1866).
Erlenmeyer, Emil (scheikundige, 18251909). Kolfje van E. (kortweg Erlenmeyer genoemd), kolfje in de vorm van
een afgeknotte kegel met korte cylindrische hats.
Esbach, George Hubert (arts te Parijs, 1843
—1890). Albuminimeter van E., buisje
met schaalverdeling, waarin een aangewezen hoeveelheid van het Reagens van
E. (oplossing van 2 p.Ct. citroenzuur en
1. p.Ct. picrinezuur in water) aan een aangewezen hoeveelheid urine wordt toegevoegd, en waarop het eiwitgehalte na bezinking kan worden afgelezen.
Esmarch, Joh. Friedr. Aug. v. (chirurg te
Kiel, 1823-1908). Bloedledigheid van
E., door een lid elastisch te omwikkelen
en daarna vast in te snoeren met de slang
van E. Masker van E., het gewone chloroformmasker.
d'Espine, Jean Henri Ad. (kinderarts te
Geneve, 1846-1931). Verschijnsel van
d'E., bij vergroting der bronchiale klieren
hoort men aan de ruggegraat de fluisterstem met bronchophonische bijklank.
Estlander, Jak. Aug. (Finse chirurg, 18311881). Operatie van E., (1879), subperiostale resectie van stukken rib bij
empyema, zodat de wand der borstkas
kan samenvallen, waardoor de long zich
weder ertegen kan leggen.
Eustachius, Bartholomeo Eustacio (ontleedkundige te Rome, 1524-1574). Zie
Tuba, Valvula.
Ewald, Karl Antonius (clinicus te Berlijn,
1845-1915), Proefmaaltijd van E.,
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(pijn, koorts). Syn. Reticulo-Sarcoom. (Vgl.
Codman).
Eykman, Chr. (Ned. patholoog, 1858-1930).
Proef van E., in 100 cm3 drinkwater mag
met 10 cm3 geconcentreerde vloeistof van
E. (glycose, pepton, NaCI) geen gas worden
gevormd bij 46°. Het bacterium coli dient
als indicator voor verontreiniging met
faeces. De „coli-titer" wordt vastgesteld
door de bepaling bij welke verdunning van
het drinkwater gasvorming optreedt. Platen van E., voedingsbodems ter bepaling
van het vermogen van bacterien tot splitsing
van koolhydraten (stijfselplaat) of van
vetten (vetplaat).

400 gram thee zonder melk en 40 gram wittebrood. Salolproef van E., als geruime
tijd na het innemen van salol (salicylas phenylicus) nog salicylzuur in de urine wordt
gevonden, wijst dit op motorische insufficientie (zie ald.) van de maag, daar salol
eerst in de darm wordt ontleed.
Ewart, W. (Eng. arts, 1848-1929), S y m ptoo m van E., bronchiaal geruis onder de
punt van het linker schouderbiad bij empyema pericardii.
Ewing, J. (Amer. chirurg, 1866-1943).
G ezwe I van E., een op sarcoom gelijkend,
doch minder kwaadaardig gezwel der beenderen. Ook wel gelijkend op osteomyelitis

F
Fahnestock, William Baker (Amerikaans
arts, geb. 1804). Tonsillotoom van F.
(1832), ringmes, waarmede de amandel
wordt afgesneden, nadat hij met een vorkje
erdoorheen is gehaald.
Fahrenheit, Gabriel Daniel (geb. 1686 te
Danzig, overt. 1736 te Amsterdam). The rmometer van F., met vriespunt op 32°,
kookpunt op 212°.
Falloppio, Gabriele (It. ontleedkundige, 1523
—1562). Zie Aquaeductus, Canalis, Ligamenturn, Tuba.
Fanconi, ziekte van F., gestoorde terugresorptie met veel glycose, aminozuren en
phosphaten in de urine, osteomalacie, levercirrhose.
Fallot, E. L. A. (Fr. arts, 1850-1911), tetr a1 o g i e van F., stenose van de A. pulmonalis,
verplaatsing van de aorta naar rechts, defect
, in het septum tussen beide ventrikels,
r; hypertrophie van de rechter ventrikel.
Farabeuf, Louis Hubert (chirurg te Parijs,
1841-1910). Driehoek van F., tussen
de vena jugularis interna, vena facialis en
nervus hypogiossus. 0 pe rati e van F.,
= ischio-pubiotomie (zie aid.).
Farre, John Frederick (vrouwenarts te Londen, 1810-1886). Lijn van F., enigszins
getande lijn, die de insertie van het mesovarium aan het ovarium aanwijst (F.'s white
line).
Fauchard, Pierre (chirurg te Parijs, 16801761). Ziekte van F. (1720), = pyorrhoea alveolaris (zie aid.). M a ag sonde
van F.
Faust (20e eeuw), speeksel-reactie van
F.—Z a m b r i n i, een kieurreactie met dien trioxyanthrachinon en twee kleurstoffen,
gevoegd bij speeksel. Hoe donkerder de
verkleuring is, des te meer weerstandsver-

mogen heeft het lichaam. Ook wordt het
stikstofgehalte van het bloed bepaald met
deze reactie.
Favre, M. (Fr. arts, 20e eeuw), zie Nicolas.
Fechner, Gust. Theod. (natuurkundige te
Leipzig, 1801-1887). Psychophysische
wet van F. (1860), de toeneming in sterkte
van zintuigelijke indrukken is evenredig
met de verhouding, waarin de prikkel
toeneemt, dus even groot bij een toeneming van de prikkel van 10-11, als bij een
toeneming van 100-110.
Fede, Francesco (kinderarts te Napels, 1832—
1913). Z wee r van F.-Riga, zweertje
van het tongriempje bij het eerste doorbreken der tanden of bij kinkhoest.
Feer, Emil (kinderarts te Zurich, geb. 1864).
Ziekte van Swift—F., eigenaardige neurose bij jonge kinderen, met verdrietigheid,
siapeloosheid, zweten, cyanose, siappe spieren, verhoogde bloeddruk. Zie Swift.
Fehleisen, Friedr. (Duits chirurg te SanFrancisco, 1854-1924). Streptocokken
van F. (1883), bij wondroos.
Fehling, Herm. v. (scheikundige te Stuttgart,
1812-1885). Oplossingen van F., 7%
opl. van kopersulfaat en een opl. van 5 gr.
natriumhydroxyde en 17.5 gr. natriumkaliumtartraat in 50 gr. water, voor onderzoek op druivensuiker.
Feil, A. (Fr. arts, 20e eeuw), zie Klippel.
Felix, Art. (bacterioloog te Praag, geb.
1887). Reactie van W e i I—F., zie W e i I,
Ed m.
Felty, A. R. (Am. arts, 20e eeuw). Synd room
van F., arthritis deformans, spienomegalie,
lymphadenopathie, leucopenie en huidpigmentatie, waarschijnlijk arthritis, gepaard
met ziekte van Banti.
Fenwick, Samuel (Eng. arts, 1821-1902).
39
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pols en ademhaling geregistreerd. Zie ook
Ziekte van F., atrophie van de lebKeith.
klieren bij maagkanker en pernicieuse
Flajani, Giuseppe (arts te Rome, 1741anaemie.
1808). Ziekte van F., = ziekte van BaseFere, Charles (Fr. zenuwarts, 1852-1907).
d o w.
Main d e F., hand, waarvan de wijsvinger
Flatau, E. (neuroloog te Warschau, 1869niet verder naar de top van de middel1932). Wet van F., de meest naar buiten
vinger reikt dan de ringvinger (degeneratiein het ruggemerg liggende zenuwvezelen
teken), terwiji het bij de normale hand
zijn die, welke reeds de langste banen in het
omgekeerd is.
ruggemerg hebben doorlopen.
Fereol, Louis Henry Felix F. (Fr. arts, 1825—
Flechsig, Paul Em. (psychiater te Leipzig,
1891). Knobbeltjes van F., onder de
1874-1929). Baan van F.—Foveau, de
huid in sommige gevallen van gewrichtsrechtstreeks uit de kleine hersenen afrheumatisme.
komstige baan van het ruggemerg, tractus
Fergusson, William (Schots chirurg, 1808spino-cerebellaris ventralis. K u u r van F.,
1877). Speculum van F., schedespiegel van
behandeling van vallende ziekte met opium
hard gummi met verzilverd glazen binnenen broomzouten.
bekieding.
Fleiner, Wilh. (clinicus te Heidelberg,
Ferrata, A. (It. histoloog, 1880-1946).
1857-1926), zie Mintz.
C e I I e n van F., haemohistioblasten.
Fleischer, B. (D. oogarts, 1848-1909), ring
Ferrein, Antoine F. (Fr. ontleedkundige,
van Kayser—F., zie Kayser.
1697-1769). Kan a a I van F., ruimte tussen
Fleischl, Ernst von Marxow (physioloog te
de randen der oogleden en de oogbol bij
Wenen, 1846-1891). Haemometer van
gesloten oogleden. B an den van F., de
F., toestel om het gehalte van haemoware stembanden.
globine van het bloed te meten met beFicker, Phil. Mart. (bacterioloog te Berlijn,
geb. 1868). F.'s d i ag n osti cu m, suspensie
hulp van een wigvormig robijnkleurig
stuk glas, waarvan de kleur — op verschilvan dode typhus- of paratyphusbacillen, om
lende hoogte minder of meer verzadigd —
de reactie van W i d al (zie ald.) snel uit te
wordt vergeleken met die ener verdunde
voeren.
oplossing van bloed.
Fiedler, Karl Ludw. Alfr. (clinicus te DresFleischner, ziekte van F.—W e i I, osteoden, 1835-1921). Dubbele holle naald
chrondropathie der middelste vingerphavan F., holle naald, waarin een beweeglijke
langen. Syn. ziekte van Thiemann—F.
canule, voor punctie der pleura.
Flemming, Walt. (ontleedkundige te Kiel,
Fiessinger, zie Stevens.
1843-1905). Vloeistof van F., mengsel
Filatow, Nil Teodor (kinderarts te Moscou,
van 25 dl 1 p.Cts. chroomzuur, 4 dln.
1847-1902). Ziekte van F., vierde ziekte.
2 p.Cts. osmiumzuur en 1 dl ijsazijn, tot
Fillippowic, Casimir (Poolse arts, 20e
fixatie van microscopische voorwerpen.
eeuw). Teken van F., gele kleur van de
Fletscher, Horace (Amer. fabrikant, 1849handpalmen en voetzolen bij febris typhoidea
1919). Fletscheren, zeer langzaam het eten
(palmoplantair verschijnsel).
kauwen.
Finkler, Dittmar (hygienist te Bonn, 1852Flexner, Simon (ziektekundige te New1912). Vi brio F.—Prior, commabacil, die
York, 1863-1946). B a c i l l e n van F., N.
geen cholera verwekt.
Amerikaanse dysenteriebacillen.
Finsen, Niels Ryberg (Deense arts, 1860Fliess, Wilh. (arts te Berlijn, 1858-1928).
1904). M et h od e van F., behandeling
Proef van F., de pijnen bij dysmennorvan lupus en andere ziekten met licht,
rhoea en cardialgie, zo deze in verband
vooral met geconcentreerd afgekoeld boogstaan met prikkeling van het neusslijmvlies,
Iicht.
worden verzacht door op v e rsch i Ilende
Fischer, Louis (kinderarts te New-York,
plaatsen dit slijmvlies te cocainiseren.
1864-1944). T e ken van F., bij sterke
Flint, Austin (arts te New-York, 1812-achteroverbuiging van het hoofd van een
1886). Verschijnsel van F. (1862), praekind met tuberculose der bronchiale klieren
systolisch geruis aan de punt van het hart
hoort men soms op het manubrium sterni
bij insufficientie der aortakleppen.
een luid gesuis door drukking der klieren op
de vena anonyma.
Florence, Alb. (arts te Lyon, 1851-1927).
Reactie van F., op de aanrakingsvlakte
Flack, Martin (physioloog te Londen, 1882—
van een druppel sperma bevattende vloei1931), p a rsproef van F., de proefpersoon
blaast een kwikkolom op tot 40 mm en
stof en sterke oplossing van jood-joodkalium
ontstaan bruise kristalnaalden.
houdt deze zolang mogelijk op deze hoogte
Florschatz, Prof. F. (levensverzekeringsarts
(± 40 sec.); intussen worden de bloeddruk,
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te Gotha, geb. 1859). Form u le van F.,
L : (2B—L) moet ten minste 3 bedragen,
wil een persoon worden goedgekeurd; L =
lichaamslengte; B = omvang van de bulk.
Flourens, Marie Jean Pierre (physioloog te
Parijs, 1794-1867). Centrum van F.,
= noeud vital (zie aid.).
Foerster, 0. (neuroloog in Canada, 18731941). Oper at ie van F., resectie van
de achterste wortels bij spastische toestanden en tabische crises.
Foerster, R. (oogarts te Breslau, 1825-1902),
de neurast henicus ziet een voorwerp,
dat wordt bewogen van de peripherie naar
het fixatiepunt, eerder dan een, dat beweegt
in de omgekeerde richting, onzichtbaar
wordt.
Foiling, A. Synd room van F., zwakzinnigheld, stijve spieren, brede schouders, gebogen houding, eczeem, in de urine phenylpyrodruivenzuur. Syn. oligophrenia phenylpyruvica.
Follmann, ziekte van F., sereuse balanitis
met veel spirochaeten in het sereuse vocht
als eerste symptoom van syphilis zonder
primair affect.
Fontana, Felice (ontleedkundige te Pisa,
1730-1805). Bandvorming van F., de
dwarse strepen, die men aan verse zenuwvezelen waarneemt. R u i m t e n van F.,
lympheruimten tussen de mazen van het
ligam. pectinatum iridis (zie aid.).
Fordyce, John Addison (huidarts te NewYork, 1858-1925). Ziekte van F., symmetrische bleke plekken, uitgaande van
de mondhoeken, op het lippenrood, bezet
met lichaampjes gelijk miliaria (zie aid.),
met branding en jeuk.
Forlanini, C. (clinicus te Pavia, 1847-1918).
0 p e rat i e van F., kunstmatige pneumothorax.
Fornet, Walter (Duitse arts, geb. 1877).
Reactie van F., om praecipitinogenen van
bacterien (zie aid.) aan te tonen.
Fothergill, John (Eng. arts, 1712-1780).
Aangezichtspijn van F., = trigeminusneuraigie, nauwkeuriger beschreven in 1804
door Samuel F.
Fournier, Jean Alfred (Fr., syphilograaf,
1832-1915). Hypothese van F., tabes
en dementia paraiytica ontstaat door toxinen, welke na syphilis nog voortdurend
worden gevormd.
Fovilie, Arth. Louis (Fr. psychiater, 17991840). Verlamming van F., = hemipiegia alternans inferior (zie aid.). Streng
van F., zijstrengbaan der kieine hersenen.
Fowler, G. R. (Amer. chirurg, 1848-1906).
Ligging van F., met verhoogd hoofdeinde bij buikvliesontsteking.
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Francis, E. (Am. arts, geb. 1872). Ziekte
van F., tularaemie, zie aid.
Francke, Karl Ernst (arts te Munchen,
1859-1920). N aal d van F., naaldvormige
snepper om kieine hoeveeiheden bloed of te
tappen. Versch ij nse I van F., rode strepen
op het zachte gehemeite, evenwijdig met
de randen, bij griep.
Franconi, zie Debre.
Frangenheim, ziekte van F., hyperostosis
symmetrica faciaiis, behoort tot de ziekte
van Ruppe, zie aid.
Frank, Fritz (vrouwenarts te Keulen, 1856—
1923). Oper at i e van F., subcutane symphysiotomie (1908).
Frankel, Albert (clinicus te Berlijn, 18441916). Dipiococcus van F., = diplococcus pneumoniae.
Frankel, Bernh. (keeiarts te Berlijn, 18361911). Neusspeculum van F.
Frankel, Eug. (ziektekundige te Hamburg,
geb. 1853). Baci I van F., = bacillus emphysematosus.
Franklin, Benj. (Amerik. staatsman en
natuurkundige, 1706-1790). B roes van
F., electrode met een aantal punten, waarmede men electrische uitstraiing op het
lichaam van een patient aanwendt. Brill eg I az en van F., zie Bifocale glazen.
Fredericq, Louis Aug. (Beig. arts, 18151853). Tekening van F. (1844), rode zoom
van het tandviees bij sommige longziekten.
Fredet, P. (Fr. chirurg, 20e eeuw), zie Ramstedt.
Frei, W., Duitse huidarts, geb. 1885).
React ie van F., intracutane inspuiting
van antigeen, bereid uit aviruient gemaakt
materiaal van poradenitis (zie aid.), ter
herkenning van deze ziekte (1925). Zie
Nicolas.
Frenkel, H. S. (Zwitserse arts, 1860-1931).
Methode van F., („frenkelen"), oefeningstherapie bij tabes.
Frerichs, Friedr. Theod. (clinicus te Berlijn,
1819-1885). Theorie van F., uraemie
ontstaat doordat stoffen, die met de urine
moesten worden afgescheiden (harnfahige
Stoffe), in het bloed biijven. Leverkoliek
van F., = neuralgia plexus hepatici.
Freud, Siegmund (zenuwarts te Wenen,
1856-1939). Met hode van F., zie Cathartische methode, Psycho-analyse.
Freund, E. (patholoog te Wenen, later te
Londen, 1864-1946), re act ie van F.—
Kamine r, serum van normaie personen
lost kankercelien op, serum van kankeriijders niet.
Freund, Wiih. Alex. (vrouwenarts te Berlijn, 1833-1917). Anomalie van F.,
vernauwing van de boven-opening der
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borstkas door verkorting van het eerste
ribbekraakbeen, als oorzaak van aanleg
tot longtuberculose. O p e r at ie van F.
(1877), 1. gehele verwijdering der baarmoeder door laparotomie bij kanker; 2.
doorsnijding van het eerste ribbekraakbeen
(zie chondrotomie) bij de anomalie van
F.; 3. resectie van ribbekraakbeenderen
bij te wijde borstkas.
Friderichsen, C. (Zweeds arts, 20e eeuw),
syndroom van F.—Waterhouse, snel
dodelijke meningococcensepsis met bloedingen, ook in de bijnieren.
Friedlander, Carl (Duitse ziektekundige,
1847-1887). Baci I van F., = pneumobacillus of diplobacillus pneumoniae.
Friedman, M. H. (biol. arts in de Veren.
Staten, 20e eeuw). Test van F., gewijzigde
reactie van Aschheim—Zondek (1929),
berustende op macroscopische veranderingen
in het ovarium van het konijn.
Friedreich, Nicolaus (clinicus te Heidelberg,
1825-1882). Ziekte (tabes) van F.,
1. hereditaire ataxie (zie aid.); 2. paramyoclonus multiplex (zie ald.). Klan kwisseling („Schallwechsel") van F.,
geringe verhoging van de tympanitische
percussieklank bij diepe inademing. V e rs c h ij nsel van F. (bij pericarditis adhaesiva),
diastolisch samenvallen der halsaderen. Voet
v an F., pes excavatus.
Frisch, Ant. Ritter von (chirurg te Wenen,
1849-1917). Bacillen van F. (1882), bij
scleroma der ademhalingswegen (rhinoscleroma, enz.).

Garland, George Minot

Frohlich, Alfr. (zenuwarts te Wenen, geb.
1871). Syndroma van F., = dystrophia
adiposo-genitalis. Bij luxabele heup (zie ald.)
ziet men op Rontgenfoto's genomen bij
verschillende graden van abductie, dat het
dijbeenhoofd van de zieke zijde naar beneden
s geschoven bij sterke abductie.
Froin, G. (Eng. arts, geb. 1874), synd roo m
van F., zie Compressiesyndroom.
Frommann, Carl (ontleedkundige te Heidelberg, 1831-1892). Strepen van F.,
vorming van scherpe dwarse zwarte banden
op de ascylinders van in een mergschede
gehulde zenuwvezels na krachtige behandeling met zilvernitraat.
FrOschel, Emil (oorarts te Wenen, geb.
1883). Sy m ptoom van F., ongevoeligheid
van een kind voor kitteien, uitsluitend in de
uitwendige gehoorgang, pleit voor doofheid.
Fukala, Vincenz (oogarts te Wenen, 18471911). Operatie van F. (1889), verwijdering der lens bij sterke bijziendheid.
Fuchs, H. J. (D. arts 20e eeuw)„ r e a ct i e
van F., serum van normaal bloed lost alle
fibrine op behalve van normale personen,
serum van kankerlijders alle fibrine behalve
van kankerlijders.
Fuld, Ernst (arts te Berlijn, geb. 1873).
P roef v an F., ter onderscheiding of een
vloeistof edestine of trypsine (zie ald.)
bevat.
Funk-Hyde. Ziekte van F., sarcoma gummatodes, een snelgroeiend en verwekend, niet
gepigmenteerd sarcoma.

G
Gaffky, G. Th. A. (hygienist te Berlijn,
1850-1918). Bacil van Eberth—G., typhusbacil.
Gaillard, Francois Lucien (arts te Poitiers,
. 1805-1869). H e c h t i n g van G. (1844),
bij entropion; syn. blepharonyxis (zie
aid.).
Gaisback, Felix (clinicus te Innsbruck, geb.
1868). Ziekte van G., = polycythaemia
hypertonica.
Galenos, Claudius (Griekse arts te Rome,
131-201). Anastomose van G., =
ramus anastomoticus tussen de nerves
laryngeus sup. en inf. Ad er van G., =
vena cerebri magna. Ziekte van G., =
gangraena.
Gall, Franz Jos. (ontleedkundige te Wenen
en Parijs, 1758-1828). Schedelleer van
G., = phrenologie (zie aid.).
Galton, Francis (Eng. geleerde, 1822-1911).

Flui tj e van G., een fluitje, waarmede
men een toonhoogte van een bepaald aantal
trillingen (tot 50000) kan teweegbrengen.
Ganser, Siegb. Jos. Mar. (psychiater te
Dresden, 1853-1931). Symp to m encompl ex van G., acute hallucinatorische
verwardheid.
Gardner (Amer. arts, 20e eeuw), I i c h aampj es van G., acineuse woekeringen in rustig
borstklierweefsel van de muis, een symptoom van praecarcinoom.
Garel, Jean (Fr. arts, 1852-1931). Te ken
van G., 1. bij empyema van de Jcaak- of
voorhoofdsholte schijnt het licht,van een
in de mond geplaatste electrische lamp
niet door het empyema heen; 2. dysphagie
(zie ald.) bij syphilis (1892).
Garland, George Minot (Amer. arts, 1848—
1926). Paravertebrale driehoek van
G. (1878), tussen de ruggegraat en de
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bovengrens van een pleuritisch exsudaat
is een driehoekige plek met enigszins
heldere percussieklank.
Garrod, Alfred Baring (arts te Londen,
1819-1907). Draadproef van G., op
een draadje in een schaaltje met bloedwei,
die zuur is gemaakt met azijnzuur en welke
urinezuur bevat, zetten zich kristallen
hiervan af.
Gartner, Aug. (hygienist te Jena, 1848-1935).
Bacterie van G., = bacterium enteritidis.
Gartner, Gustav (ziektekundige te Wenen,
1855-1937). Tonometer van G., instrument om de bloeddruk te meten door
middel van een samendrukkende ring, die
om de vinger wordt gelegd.
Gartner, Herm. Treschow (Deens ontleedkundige, 1785-1827). G an g e n van
G., twee blind toelopende kanaaltjes in
de brede baarmoederbanden; de overblijfsels der gangen van Wolff.
Gasser, I. L. (ontleedkundige te Wenen,
1505-1577). Ganglion van G., = ganglion semilunare van de nervus trigeminus.
Gate, zie Papacosta.
Gaucher, Phil. Char!. Ern. (Fr. arts, 1854—
1918). Ziekte van G., zeer chronische,
meestal aangeboren, soms familiaire ziekte,
met vergroting van de milt en de lever,
bloedarmoede en bruine huidkleur op de
onderbenen en pingueculae (zie ald.),
soms ook aandoening der longen. Cellen
van G., grote cellen met een of meer
kernen, bij deze ziekte aangetroffen in de
milt.
Gee, S. j. (Eng. arts, 1839-1911). Infantilismus
van Gee (1888), zie Herter. Ziekte van
G.—T h a ysen, niet-tropische spruw.
Gegenbaur, Karl (ontleedkundige te Heidelberg, 1826-1903). Cellen van G., =
osteobiasten.
Geiger, H. (D. arts in Engeland, over!.
1945). Zie Geiger-counter.
Celle, Marie Ernest (Fr. oorarts, 18341923). Proef van G., de trillingen van een
stemvork, die in aanraking is gebracht met
een gummi buis, waarvan een einde in de
gehoorgang is gebracht, worden zwakker
waargenomen, indien de beweegiijkheid van
het trommeiviies ong estoord is. Ook als
men de stemvork op het hoofd piaatst.
Gennari, Francisco (It. ontleedkundige, 18e
eeuw). St reep van G., een streep in de
hersenschors in het gebied van de cuneus
(zie aid.).
Georgi, W. (D. bacterioloog, 1889-1920), zie
Sachs.
Geraghty, J. T. (Amer. arts, 1876-1924), zie
Rowntree.
Gerhardt, Carl (ciinicus te Berlijn, 1833—
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1902). Han d g reep van G., rhythmische
samendrukking van de zijden der borstkas
bij longabsces. Reactie van G., met
ijzerchloride en zwavelzuur, op diaceetzuur. Klankverandering („Schallwechsel") van G., soms is de tympanitische toon
boven een longholte lager ais de lijder
zit, dan ais hij iigt. Teken van G., 1. geringe vulling der vena jugularis bij sinusthrombose; 2. vaatg e r u is aan het achterhoofd,
o.a. bij aneurysma der art. basilaris en
vertebralis; 3. d e m p i n g op de linker 2e
intercostale ruimte bij open ductus Botalli
of stenose van de valvula mitralis. lndeling
der tuberculose in drie tijdperken van G.—
Turban.
Gerlach, Jos. v. (ontleedkundige te Erlangen,
1820-1896). Klep van G. (1847), =
vaivula proc. vermiformis.
Gerlier, Felix (Zwits. arts, 1840-1914).
Ziekte van G. (1887), aandoening bij
landarbeiders in Zwitserland in de zomer
gekenmerkt door gezichtsstoornissen, duizelingen, ptosis en spierverlammingen. Vgi.
Kubisagari.
Gerota, D. (Roemeens ontleedkundige te
Berlijn, 1867-1939). M et h od e van G.,
opspuiting van het lymphvaatstelsel met
Pruisisch biauw, cinnaber, aikana, enz.,
opgelost in chloroform of aether.
Gerson, M. (arts te Bielefeld, geb. 1881).
Dieet volg ens G., in 't bijzonder bij tuberculose; veel vet, weinig kooihydraten, geen
keukenzout, doch een zoutmengsel met
Ca en Mg., piantensappen, ruwe groenten
(vgl. Rohkost) en veel phosphorlevertraan
of vitamine-D.
Gersuny, Robert (chirurg te Wenen, 18441929). Verschijnsel van G., bij verstoptheid; een eigenaardig gevoel, alsof de
ontlasting aan het siijmviies van de endel; darm kieeft, ais men uitwendig met de
vingers daarop drukt („Klebe-symptoom").
0 pe rat ie van G., iosmaking van de
vrouweiijke urethra aan de monding, gevoigd door draaiing om haar as en wederFaanhechting; bij incontinentia urinae.
Giacomini, Carlo (It. ontleedkundige, Turijn,
1840-1898). Band van G., voorste uiteinde der fascia dentata (zie aid.).
Gibert, Cam. Melch. (arts te Parijs), 1797—
1866). Zie k t e van G., = pityriasis rosacea.
Gibson, G. A. (Eng. arts, 1854-1913), ais
bij pneumonie de bloeddruk in mm Hg.
niet lager wordt dan het aantal polsslagen,
is de prognose goed.
Giemsa, G. (scheikundige te Hamburg, 1867—
1948). Oplossing van G., voor kleuring
van bloedpraeparaten en ziektekiemen, (malaria-parasieten en spirochaeta pallida) op-
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lossing van methyleen-azuur, methyleenblauw, eosine, in methylalcohol en glycerine.
Gierke, Edgar von (patholoog te Karlsruhe,
geb. 1877). Ziekte van V. G., glycogeenziekte, stoornis in de stofwisseling der koolhydraten, gekenmerkt door opeenhoping
van glycogeen in lever en nieren. Syn.
ziekte van Van Creveld.
Gierke, Hans Paul Bernh. (D. ontleedkundige, 1847-1886). Lichaampjes van G.,
ronde colloide lichaampjes in het centrale
zenuwstelsel. Respiratiebundel van G., =
tractus solitarius in het verlengde merg.
Gieson, I. v. (zenuwarts te New-York,
1865-1913). Weefselkleuring van V.
G., met picrinezuurfuchsine, waardoor het
bindweefsel rood en de overige deien geel
worden gekleurd.
Gigli, L. (vrouwenarts te Florence, 1863—
1908). 0 p e rat ie van G., hebotomie (zie
aid.), waartoe de Zaag van G. wordt gebruikt.
Gilbert, N. A. (Fr. arts, 1858-1927). Ziekte
van G., familiaire, niet-haemolytische acholurische icterus, geelzucht zonder galkleurstoffen in de urine, wel urobiline.
Gilbert, Valentin (Geneve). Methode van
G., = autoserotherapie (zie aid.).
Gilchrist, Thom. Casp. (Amer. arts, 1862—
1927). Ziekte van G., blastomycose der
huid.
Gilles de la Tourette, Georges (arts te
Parijs, 1857-1904). Ziekte van G., =
maladie des tics convulsifs.
Gimbernat, Antonio de (Sp. ontleedkundige
en chirurg, 1742-1790). Lig am ent u m
G., = lig. lacunare.
Giraldes, Joachim Albin C. C. (chirurg te
Parijs, 1808-1875). 0 rg aan van G., =
paraepididymis, corps innomine.
Glanzmann. Reactie van G., = thrombasthenische reactie; zie aid.
Glaser, John. Heinr. (ontleedk. te Bazel,
1629-1675). Spleet van G., = fissura
Giaseri s. petrotympanica.
Glenard, Franc. (Fr. arts, 1848-1920).
Ziekte van G., = enteroptosis (zie aid.).
Band van G., buikband ter behandeling
daarvan.
Glisson, Francis (arts te Londen, 1597-1677).
Om h u Ise I (capsula) van G., bindweefsellaag die de lever overtrekt. Z i e kt e van
G., = Engelse ziekte. Lus van G., lederen
toestel, waarin het hoofd wordt omhoog
gehouden ten einde de ruggegraat te
strekken (D., Glissonsche Schwebe).
Gmelin, Leop. (physioloog te Heidelberg,
1788-1853). Proef van G., met acidum
nitroso-nitricum op bilirubine.
Goetsch, E. (arts te Brooklyn, geb. 1883).

Graaf, Reinier de

Proef van G., na inspuiting van 1/2cm3
adrenaline 1/1000 in de spieren wordt bij
hyperthyreoidisme de pots sneller en verschijnt suiker in de urine.
Goldflam, S. (zenuwarts te Warschau,
1852-1932), zie Erb-Goldflann.
Goldscheider, Alfr. (clinicus te Berlijn, 1848
—1935),
zie Schwellenwert-percussion.
Ziekte van G., zie Epidermolysis.
Golgi, Camillo (ontleedkundige te Pavia,
1844-1926). Lichaampjes van G., eindorganen der gevoelszenuwen in de pezen.
Cellen van G., gangliencellen met een
kort zenuwuitsteeksel, dat zich in een
fijn netwerk verdeelt. K le u r i n g , veelal
impregnatie genoemd (van gangliencellen)
voig ens G., met 0.75 proc. nitras argenti
en 0.25 proc. sublimaat.
Goll, Friedr. (ontleedkundige te Zurich,
1829-1903). Kern van G., ophoping
van gangliencellen aan het proximale uiteinde van de Streng van G., mediaal
gedeelte der achterstrengen van het ruggemerg; syn. fasciculus gracilis.
Goltz, Friedr. Leop. (physioloog te Straatsburg, 1834-1902). Proef van G., door op
de buik van een kikker te kloppen doet
men zijn hart stilstaan.
Gombault, Francois Albert (Fr. arts,
1844-1904). Neu ritis van G., segmentaire
neuritis, in een zenuwsegment tussen twee
insnoeringen van Ranvier (zie aid.).
Gonin, Prof. J. (oogarts te Lausanne, 1870
—1935). G ioeipri k van G., het doorprikken, met een gloeiende naald, van de sclera
op de plaats, welke overeenkomt met die,
waar bij beginnende loslating van het netvlies, hierin een scheurtje is ontdekt.
Gordon, W. (arts te Philadelphia, 18631929). Reflex van G., dorsale beweging
van de grote teen bij knijpen in de kuitspieren; teken van G. (bij chorea), bij
het bekloppen van de kniepees blijft het
been enige tijd in de hoogte en zakt dan
langzaam.
Cowers, Will. Rich. (zenuwarts te Londen,
1845-1915). Bundel van G., 1. fasciculus
anterolateralis superficialis van het ruggemerg; 2. voorstrengbaan der kleine hersenen. Ziekte van G., = spasmus mobilis. Sy m ptoom van G., verwijding
der pupil bij verlichting, in het begin van
tabes, enz.
Graaf, Reinier de (Nederl. verloskundige en
ontleedkundige te Delft, 1641-1673). Foil ike Is van De G., blaasjes in de eierstokken,
die de eitjes bevatten. Kan aaltjes van
De G., de 12-14 zaadkanaaltjes, die uit
de bal naar de kop van de bijbal lopen; syn.
ductuli efferentes testis.
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Gritti, Rocco (chirurg te Milaan, 1857Gradenigo, Giuseppe (oorarts teTurijn,1859
1920). A m p u t at i e van G., vasthechting
-1926). Sy nd room van G., abducensvan de knieschijf op de dijbeenstomp.
verlamming bij otitis media purulenta.
Grocco, Pietro (clinicus te Florence, 1857Graefe, Aibr. v. (oogarts te Berlijn, 1828—
1916). Paravertebrale driehoek van
1870). Lineair en sikkelmes van V. G.,
G., rechthoekige driehoek met gedempte
bij oogoperaties. Teken van V. G., bij
percussieklank aan de g ezon de zijde (naast
het omlaag kijken volgt, bij morbus Basede ruggegraat) bij pleuritisch exsudaat
dowi, het bovenooglid niet terstond de
(1902); (vgl. H a r I a n d).
beweging van het oog.
Gram, Hans Christ. Joach. (arts te Kopen- GrOnblad, E. (Zweeds oogarts, 20e eeuw),
zie Strandberg.
hagen, 1853-1938). Gramkleuring (van
Grossich, Antonio (chirurg te Fiume,
bacterien), behandeling met een oplossing
1849-1926). M et hode van G., uitwendige
van methylviolet of een andere kleurstof
ontsmetting met tinctura jodii.
in anilinewater, daarna gedurende enige
Gruber, Max v. (hygienist te Munchen,
minuten met „gramoplossing" (joodka1853-1927). Reactievan G.—Widal, het
lium), eindelijk ontkleuring in alcohol
aantonen van typhus en andere besmetabsolutus, soms ook alcohol met 3 p.Ct.'s
tingen door de agglutinerende werking
zoutzuur (1884). Sommige bacterien houden
der bloedwei van de zieke op hare verdan hun kleuring (grampositief), andere niet
wekkers (1896). W i d a I toonde aan, dat
(gramnegatief).
reeds bij het begin der ziekte de reactie
Grancher, Jacques Jos. (kinderarts te Parijs,
plaats heeft.
1843-1907). Pneumonie van G., =
Gruby, David (Hongaars arts te Parijs,
pneumonia massiva. Oeuvre G., maat1810-1898). Z ie kte van G., = microschappelijk werk voor zuigelingen.
sporie (zie aid.).
Grandidier, Joh. Ludw. (arts te Neundorf,
Griinfeld, 20e eeuw. Teen reflex van G.,
1810-1878). Wet van G., een mansebij otitis media van kinderen, jonger dan vijf
Iijke Iijder aan haemophilie (zie ald.) krijgt
jaar buigt de grote teen omhoog als het
met een gezonde vrouw niet-haemophile
achterhoofd beklopt wordt op de achterste
kinderen; zijn dochters kunnen echter
fontanel.
haemophile kinderen krijgen.
Guarnieri, Guiseppe (It. arts, 1856-1918).
Grasset, Jos. (arts te Montpellier, 1849—
Lichaampjes van G. (1892), vaccine1918. Z ie kte van G., oedeme bleu (zie
lichaampjes, die bij vaccinatie in het hoornaid.) bij hysterie. Teken van G., samenvlies van het konijn in het epitheel onttrekking van de musc. sterno-cleido-mastoistaan .
deus aan de verlamde zijde bij hersenbloeGubler, Ad. (arts te Parijs, 1821-1879).
dingen.
G ezw e I van G., zwelling van de peesGratiolet, Louis Pierre (ontleedkundige te
scheden op de rug der hand bij loodverParijs, 1815--1855). Optische radiatie
lamming. Verlamming van G., = hemi(„Sehstralung") van G., de uitstraling der
plegia alternans inferior (zie aid.).
vezels van het puivinar en het corpus
Gudden, Bernh. Aloys v. (psychiater te
geniculatum ext. (zie ald.), naar het geMunchen, 1824-1886). C o m m i s s u u r van
zichtscentrum in de achterhoofdslob.
G., vezels, die de achterste hoeken van
Graves, Rob. James (arts te Dublin, 1797—
het chiasma (zie aid.) afronden en de hemi1853). As ph yx ie van G., acute longsphaeren der grote hersenen verbinden.
tuberculose met aanvallen van verstikking.
Z i e kt e van G. (1835), — ziekte van Guenau de Mussy, Noel Franc. Odon. (Fr.
arts, 1813-1885). Pijnpunt van G.,
Basedow.
(bij pleuritis diaphragmatica) op het kruisGrawitz, Paul (ziektekundige te Greifswald,
punt der linker parasternaallijn met het
1850-1932). G ez w e I van G., = hyperverlengde der 10e rib.
nephroma (zie aid.).
Greenhow, Edw. Headlane (Eng. arts, Guerin, Alph. Francois Marie (chirurg te
Parijs, 1817-1896). PI oo i van G., =
1814-1888). Z i e kte van G., huidvervalvula fossae navicularis.
kleuring door kieeriuizen.
Guignard, r e act i e van G., orienterende
Griesinger, Wilh. (D. psychiater, 1817—
reactie op blauwzuur met natriumpicraat1868). Z i e kte van G., bloedarmoede met
papier.
waterzucht bij ankylostomiasis. Teken van
Guillain, G. (Fr. neuroloog, geb. 1876),
G., pijniijk oedema aan de rand van de
ziekte van G.—Barre, meningo-radicuprocessus mastoideus bij thrombose van
loneuritis.
de sinus transversus. Zie ook P u Is u s
Guinon, Georges (Fr. arts, 1859-1932).
paradoxus.
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Ziekte van G., = ziekte van Gilles
de la Tourette.
Gull, W. W. (arts te Londen, 1816-1890).
Ziekte van G., myxoedema bij volwassenen.
Gullstrand, Allvar (Zweedse oogarts, 1862—
1930). Bri lien van G., zie Katralglazen,
spleetlamp van G., zie aid.
Gumprecht, F. (D. arts, geb. 1864), ce I le n
van G., gekneusde leucocyten bij chronische
lymphatische leucose.
Gunn, R. M. (Eng. oogarts, 1850-1909),
w ijde open ing van een der ooglidspleten
bij voorwaartsschuiving van de kaak.
Gunning, J. W. (Ned. chemicus, 1827-1901),
react i e van G., in urine troebel gemaakt
met jodium en ammoniak, ontstaat jodoform, als de urine aceton bevat.
Gunther, ziekte van G., aangeboren,
familiaire porphyrinurie (zie aid.).

Hammond, Will. Alex.

Giinzburg, Alfr. Otto (arts te Frankfort a.
M.). Proef van G. (1887), reactie met
phloroglucine en vanilline op vrij zoutzuur
in het maagsap.
Gurwitch, Alexander (Russ. histoloog, geb.
1874). St ral en van G., zie Mitogenetische
stralen.
Guthrie, George James (chirurg te Londen,
1785-1856). Spier van G., musc. sphincter
urethrae membranaceae.
Guttmann, Paul (clinicus te Berlijn, 1834—
1893). Teken van G., snorrend gevoel
bij het betasten van de krop bij morbus
Basedowi.
Guyon, Jean Cas. Fel. (chirurg te Parijs,
1831-1920). Spu it van G., katheterspuit
met schroef om een vloeistof achter in
de urinebuis te druppelen. Teken van
G., ballottement (zie aid.) der nieren.

H
Haab, Otto (oogarts te Zurich, 1850-1931).
Reflex van H., vernauwing der pupil
als in een donkere ruimte de aandacht
wordt gericht (zonder verandering der
blikrichting) op een zijwaarts geplaatst
licht; syn. corticale pupilreflex, aandachtreflex; magneet v. H., sterke electromagneet ter verwijdering van ijzer uit
het oog.
Hackenbruch, Peter (chirurg te Wiesbaden,
1865-1924). Distractionskiammern
van H., zie tekst. Methode van H.,
inspuiting van cocaine in een ruitvormige
figuur rondom het gevoelloos te maken
gebied.
Haeser, H. (D. arts, 1811-1885), zie Trapp.
Haffkine, W. M. W. (Russisch bacterioloog
te Boulogne sur Seine, 1860-1930. Serum
van H., tegen pest.
Haglund, S. E. P. (Zweeds chirurg, geb.
1870). Ziekte van H., aseptische necrose
in de apophyse van de calcaneus.
Hahnemann, S. M. F. (Duits arts, 17551843). Leer van H., = homoeopathie.
Hailey, Howard en Hugh (Am. huidartsen,
20e eeuw). Ziekte van H., H. en H., verwant aan pemphigus. Syn. Familial benign
chronic pemphigus (Eng., familiaire goedaardige chronische pemphigus).
Hall, Marshall (arts te Londen, 1790-1857).
Methode van H., kunstmatige ademhaling, door de borstkas door middel van beurtelingse wenteling op de: rug en de buik
telkens samen te drukken.
H allauer, Otto (oogarts to Bazel, geb. 1866).

G laze n van H., grijsgroene brilleglazen
ter beschutting tegen blauwe en ultraviolette stralen.
Hallberg (Scandin. arts, 20e eeuw). K leuring van H. van tuberkelbacillen met
carbol-nachtblauw, ontkleuren in zoutzure
alcohol, nakleuren met Bismarckbruin. De
bacillen worden donkerblauw.
Haller, Alb. v. (Zwitserse arts, 17081777). Zie Tripus, Circulus arteriosus en
venosus Halleri.
Hallopeau, Francois Henri (Parijse huidarts, 1842-1919). Ziekte van H., =
1. trichotillomanie (zie aid.); 2. pyodermie
vegetante (zie aid.).
Halsted, William Stewart (chirurg te Baltimore, 1852-1922). Operatie van H.,
radicale operatie van Iiesbreuk.
Hamberger, Georg Erhard (iatrophysicus
te Jena, 1697-1755). Schema van H., de
musculi intercostales externi en intercartilaginei dienen voor de inademing; de
m.m. intercost. interni voor de uitademing.
Hammarsten, Olof (physioloog te Upsala,
1841-1932). Reag ens van H., op galkleurstoffen: 1 dl salpeterzuur, 19 din. zoutzuur, 100 din. spiritus fortior.
Hammerschlag, A. (Oostenr. arts, 18631935). Methode van H., tot bepaling van
het s.g. van bloed, door een mengsel van
benzol en chloroform te bereiden, waarin
een bloeddruppel zweeft, en het_ s.g. van
het mengsel te bepalen.
Hammond, Will. Alex. (Amerik. zenuwarts,
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1828-1900). Z i e kt e van H. (1873), athetose.
Hand, A. (Am. kinderarts, geb. 1868
Ziekte van H.—Schuller-Christian,
lipogranulomatosis (zie aid.); cysteuse haarden in de schedel en andere beenderen,
landkaartschedel, exophthaimus, diabetes
insipidus.
Hanganatziu, zie Deicher.
Hanger, F. M. (Am. arts, 20e eeuw). U itvlokkingsproef van H., een emulsie
van cephaline-cholesterol vermengd met
bioedserum van de patient, vertoont een
uitviokking als de levercellen zijn aangedaan
en niet bij icterus door afsiuiting der galwegen.
Hanot, Vict. Char!. (arts te Parijs, 18441896). Ziekte van H., hypertrophische
levercirrhose met chronische geelzucht.
Hansen, Gerh. Henr. Armauer (arts te
Bergen in Noorwegen, 1841-1912). Baci I
van H., leprabacil. Morbus H. = lepra.
Harder, Joh. Jak. (Zwitsers ontleedkundige,
1656-1711). Klier van H., in de membrana nicticans der meeste zoogdieren;
soms, rudimentair, in de caruncula lacrimails van de mens.
Harley, George (Eng. arts, 1829-1896).
Zie kte van H., = paroxysmale haemoglobinurie.
Harrison, Edw. (Eng. arts, 1766-1838).
G le u f van H., horizontale gleuf in de
borstkas, waar het middenrif is aangehecht,
bij weke ribben en dyspnoea. Lij n van
H., gleufvormige inzinking der borstkas
ter hoogte van het middenrif, bij het begin
der inademing.
Hartmann, Aug. (keelarts te Berlijn, 1863—
1935). Conchotoom van H., om de
neusschelpen te amputeren.
Harvey, William (1578-1657). Leer van
H., leer van de bloedsom loop.
Hasner, Jos. Ritter v. Artha (oogarts te
Praag, 1819-1892). Valvula Hasneri, =
plica lacrimalis.
Hass. Ziekte van H., aseptische necrose
van de knieschijf.
Hassal, Arth. Hill (Eng. arts, 1817-1894).
Lichaampjes van Virchow—Hassal,
bolletjes van epitheelcellen in de follikels
van de thymusklier.
Hasselt, A. W. M. van (Ned. milit. arts,
1814-1902). Methode van V. H. voor
kunstmatige ademhaling, de patient ligt
op de rug met het hoofd op zijde en de tong
uitgestoken; de onderrand van de borstkas
worth omhoog getrokken en samengedrukt.
Hata, S. (Japans arts, 1872-1938). V e rs c h ij nsel van H., verergering der verschijnselen ener infectieziekte, na toediening

Heilbronner, K.

ener kleine gift van een chemotherapeutisch
middel. Praeparaat van Ehrlich—H.,
salvarsaan (1910).
Haudek, M. (rOntgenoloog te Wenen, 188°—
1931). Nis van H., een nis in de maagwand,
die men bij maagzweer op het Röntg e nbeeld ziet.
Havers, Clopton (ontleedkundige te Londen,
1650-1702). K an alen van H., vaatkanalen
in de beenderen (1691). La mellen van
H., concentrische beenlaagjes om deze
kanalen.
Hay, Matthew (Schotse arts, 1855-1932).
Reactie van H., bloem van zwavel zinkt
in urine, die gaizuren bevat (1882).
Hayem, Georges (arts te Parijs, 18411933). Myelitis van H., = myelitis
apoplectiformis. 0 p I oss i ng van H. voor
het tellen van rode bloedlichaampjes: mercurichloride 0.5, natriumsulfaat 0.5, chloornatrium 2, aq. destill 200. Zie ook Jaksch.
Haygarth, John (Engels arts, 1740-1827).
Knob bels van H., opzwelling der kleine
gewrichten, vooral van de vingers, bij
arthritis deformans.
Head, Henry (Eng. neuroloog, 1861-1940).
Gord els (zones) van H., voor aanraking
of pijn overgevoelige streken der huid, die
beantwoorden aan inwendige organen, welke
ziek zijn (1896).
Heberden, Will. (arts te Londen, 17101801). Knobbe Is van H., zie knobbels
van Haygarth. Zie verder Rougnon.
Hebra, Ferd. v. (huidarts te Wenen, 18161880). Ziekte van H., = erythema exsudativum multiforme.
Heerfordt, C. F. (Deens oogarts, 20e eeuw).
Ziekte van H., febris uveoparotidea
(1909). Zie aid.
Hegar, Alfr. (vrouwenarts te Freiburg, 1830
—1914). Zwangerschapsteken van H.,
sterke samendrukbaarheid van het onderste gedeelte van het corpus uteri. St i fte n
van H., van metaal of hard gummi ter
verwijding van het halskanaal der baarmoeder.
Heiberg, Jacob (chirurg te Christiania, 1843—
1888). Handgreep van H.—Esmarch,
het naar voren schuiven van de onderkaak bij narcose, om te verhinderen, dat
de tong achteruit zakt.
Heidenhain, Rud. (physioloog te Breslau,
1834-1897). Wet van H., de afscheiding
van een klier brengt verandering in haar
celbouw. Halve maantjes van H.,
halvemaanvormige cellen aan de wanden der
acini van de gl. submaxillaris en sublingualis.
Ce lien van H., = Hauptzellen (zie aid.).
Heilbronner, K. (Duitse zenuwarts, 18701914). D ij van H., de verlamde dij (niet
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bij hysterische verlamming) wordt platter
en breder als de zieke op een harde onderbag ligt.
Heim, Ernst Ludw. (arts te Berlijn, 17471834). Teken van H.—Kreysig, systolische intrekking der tussenribsruimten
bij symphysis pericardii (zie aid.).
Heine, Jacob v. (arts te Kanstatt, 17991879). Ziekte van H.—M e d i n, = poliomyelitis acuta.
Heinz, R. (D. arts, 1865-1924). Lich aa mpjes van H., sterk lichtbrekende korrels
in de rode bioediichaampjes na vergiftiging
met verschillende stoffen en ook na het
wegnemen van de milt. Syn. InnenkOrper.
Heister, Lorenz (ontleedkundige en chirurg
te Altdorf, 1683-1758). M on d k l e m van
H. (ook „Heister" genaamd), toestelletje,
waarmede men de kaken van elkander
schroeft en verwijderd houdt.
Held, H. (D. anatoom, geb. 1866). M e mbrana gliosa van H., zie aid.
Hellat, Peter (oorarts te St. Petersburg,
1857-1912). Teken van H., wordt een
stemvork op een etterig ontstoken proc.
mastoideus geplaatst, dan hoort de patient
de kiank korter, dan als zij op andere plaatsen
van de schedel wordt geplaatst.
Heller, Joh. Flor. (ziektekundige te Wenen,
1813-1871). Bloedproef van H. (1858),
het neerslag, dat in urine ontstaat als zij
met geconcentreerde kaliloog wordt verhit, wordt roodbruin als er bloed in is.
Eiwitproef van H., salpeterzuurproef.
Suikerproefvan H., = proef van Moore
(zie aid.).
Helmholtz, H. L. F. von (D. physioloog,
1821-1894). Theorie van V. H., elke
toon heeft haar eigen zenuwvezel en trilhaarcel in het orgaan van Corti; hoge
zowel als )age tonen worden alle overgebracht door de gehoorbeentjes. — Oogspiegel (1855).
Helmont, Jean Baptiste van (Belg. geneesheer, 1577-1644).S pecu I u m (Lat., spiegel)
Helm ont i i, centrum tendineum van het
middenrif.
Henle, Friedr. Gust. Jacob (ontleedkundige
te Gottingen, 1809-1895). Band van
H., = faix inguinalis (zie aid.). K I i eren
van H., buisvormige kiiertjes in de conjunctiva paipebrarum. S c h e d e van H.,
laag vlakke bindweefselcellen buiten op de
schede van Schwan n van de zenuwvezeis. Laag van H., buitenste laag van
de binnenste wortelschede der haren.
Lis (Schleife) van H., een omgebogen
gedeelte der nierbuisjes, tussen de tubuii
contorti en de vergaarbuisjes (Sammelriihren (zie aid.).
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Hennebert (Belg. oorarts, 20e eeuw). N ystag m us van H., bij hereditair-syphilitische
labyrintitis veroorzaakt verhoging van de
luchtdruk in de uitwendige gehoorgang
nystagmus naar de zieke zijde, en veriaging
nystagmus naar de gezonde zijde.
Henoch, Ed. Heinr. (kinderarts te Berlijn,
1820-1910). Ziekte van H., = purpura
met braking, koliek en darmbloeding; vgl.
Anaphylactoide purpura. Verder chorea
electrica van H.—Bergeron (zie ald.).
Hensen, Victor (physioloog te Kiel, 18351924). Gang van H., van het slakkenhuiskanaal naar de sacculus. Steen ce I len
van H., iangwerpige, cylindrische cellen in
het orgaan van Corti.
Herbst, Ernst Friedr. Gust. (arts te Gottingen, 1803-1893). Lichaampjes van
H., eindlichaampjes der zenuwen bij vogels.
Herderschee, D. (Ned. arts, 20e eeuw).
Test van H., voor het psychotechnische
onderzoek van doofstommen.
d'Herelles, F. (Frans-Canadees bacterioioog,
1873-1949). Zie Bacteriophagen.
Herff, Otto v. (vrouwenarts te Bazel, 1856—
1916). Klemmetjes van H., een soort
wondklemmetjes.
Hering, Ewald (physioloog te Leipzig, 1834—
1918). Val p roef van H., onderzoek naar
het stereoskopische zien, doordat men de
proefpersoon door een buffs naar een naaid
laat kijken en balietjes voor en achter
deze laat neervallen; hij moet dan opgeven, waar hij het balletje ziet vallen.
Of door de patient drie staafjes, waarvan
onder- en boveneind onzichtbaar zijn, te
laten verschuiven tot zij hem even ver van
het oog verwijderd schijnen (st a afj esp roef). Theorie van het zien van
k I e u re n, kleurgewaarwording is het gevolg
van de ontleding of het herstel van de
„gezichtsstof" (Sehsubstanz) der bij het zien
geprikkelde zenuwmassa. Wet van H.—
Breue r, zelfregeling der ademhaling.
Hering, H. E. (D. arts, geb. 1866). Zen u w
van H., tak van de N. giossopharyngeus
naar het glomus caroticum. Reflex van H.
tot snel herstel van de bioeddruk na verandering van houding; na uitschakeling
van de regelaars van de bioeddruk steeg
deze als het proefdier met de kop omlaag
werd gehouden en daalde als de achterpoten
omlaag hingen.
Hermann, Ludimar (physioloog te Konigsberg, 1838-1914). Theorie van H., zie
Alteratietheorie.
Herter, Christian Archibald (Amer. patholoog, 1865-1910). Ziekte van H., =
ziekte van Heubner (zie ald.). I nfa n t i I is-
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m u s van H., = morbus coeliacus; zie ald.
en Gee.
Hertz, H. (D. natuurkundige, 1857-1894).
G o I ve n van H., electrische golven met
een golflengte van 1 cm, gelegen tussen de
ultrakorte golven en de infrarode stralen.
Herxheimer, Karl (huidarts te Frankfort
a.M., geb. 1861). Zie Jarisch.
Hesse, Walter (bacterioioog te Dresden,
overt. 1911). Voedingsbodem van H., opiossing van H e y d e n-agar ter kweking van
tuberkelbacillen.
Hesselbach, Franz Kasp. (chirurg te Wiirzburg, 1788-1856). Band van H., ligam.
interfoveolare. B re u k van H., dijbreuk
met geiobde breukzak.
Hessing, Friedr. (orthopaedist te Gottingen).
Corset van H., een corset, dat door
middel van stalen „baleinen" en beugels
nauwkeurig aan de heupen en okseis aansluit en de iaatste op de heupen doet steunen.
Heubner, Joh. Otto Leonh. (kinderarts te
Berlijn, 1843-1912). Energiequotient
van H., het quotient van de calorien van
het dageiijks voedsel en het lichaamsgewicht van een zuigeling. Ziekte van
H., endarteriitis obliterans der hersenvaten bij syphilis.
Heurteloup, baron Char!. Louis Stanisl.
(Fr. chirurg, 1793-1864). Zie Heurteloup in
de tekst.
Heyden, (Duits scheik. fabrikant). H.-ag a r,
H.-bouillon, bereid met de „Nahrstoff"
van H., d.i. een praeparaat van in water
opiosbaar, niet stolbaar kippeneiwit.
Heynsius, A. (Ned. geneesheer 1831-1885).
Eiwitreactie van H., aan de urine
azijnzuur toevoegen, koken met een verzadigde oplossing van keukenzout: vlokkig
neerslag toont eiwit aan.
Hicks, John Braxton (vrouwenarts te Londen, 1825-1897). Kering van H., kering
van de vrucht door gecombineerde in- en
uitwendige handgrepen.
Highmore, Nathan (ontleedkundige te Oxford, 1613-1685). Antrum Highmori,
bovenkaaksholte.
Hijmans van den Bergh, A. A. (Ned. hoogleraar, 1869-1943). Re act i e van H. en
Snap per op galkleurstoffen in bloedserum,
door middel van een diazo-reagens, aicoho
en ammoniumsulfaat.
Hippel, E. von (D. oogarts, 1867-1939).
Ziekte van V. H., ontaarding van het
netvlies door de vorming van angiomen,
een phacomatose. Syn. angiomatosis retinae.
Hippocrates, (Griekse arts, 460-377 v.
Chr.). Hippocratische vingers, =
trommelstokvingers, met gezwollen toppen,
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bij chronische Iongziekten. Facies Hipp oc rat i ca, ingevallen gelaat bij stervenden,
vooral bij peritonitis, ileus en cholera.
Succussio Hippocratis, zie tekst.
Angina vertebralis Hippocratis, =
abscessus retropharyngealis.
Hirschberg, Jul. (oogarts , Berlijn, 18431925). Vaatjes van H., bij afgelopen
keratitis parenchymatosa. M a g n e et van
H., sterke magneet om ijzer uit het oog te
verwijderen.
Hirschfeld, Hans (D. arts, geb. 1863).
Kuur van H., vermageringskuur door
geringe beperking van eiwit en vet, grotere
beperking van koolhydraten. Ziekte van
H., acute kwaadaardige diabetes.
Hirschsprung, Harald (arts te Kopenhagen,
1830-1916). Ziekte van H. (1888), =
megacolon congenitum, zie ald.
Hirst, G. K. (20e eeuw), zie Hirst-techniek.
His, Wilh. (ontleedkundige te Leipzig, 1831—
1904). K an aal van H., = ductus thyreoglossus. L y m p h r u i m t e n van H., perivasculaire lymphruimten in het centrale
zenuwstelsel.
His, Wilh. (clinicus te Berlijn, 1863-1934).
B u n d e I van H., bundel van zenuwhoudende
spiervezels, die een verbinding vormt tussen
de boezems en de kamers en de prikkel tot
samentrekking voortgeleidt. Zie ook We rn e r.
Hitzig, Jul. Ed. (psychiater te Halle, 18381907). G o rd el van H., ongevoelige streek
rondom de romp, ter hoogte van de 3e
tot 6e ruggemergszenuw, in het begin van
tabes.
Hoche, A. (D. psychiater, 1865-1943).
Zenuwen van H., een smalle bundel van
de fasciculus posterior proprius.
Hochenegg, Julius (chirurg te Wenen,
1859-1940). Symptoom van H., zeer
wijde, met gas gevulde ampulla recti bij laag
zittende vernauwing van de darm (bijv.
kanker) of bij appendicitis destructiva.
Hochsinger, Karl (clinicus te Wenen, geb.
1860). Vuistverschijnsel van H., bij
tetanie veroorzaakt druk op de sulcus
bicipitalis internus sluiting van de vuist.
Hodge, Hugh Lennox (Amerik. vrouwenarts, 1796-1873). Pessirium van H., gebogen, ovaal pessarium tegen retroflexio
uteri. Vlakken van H., drie vlakken, in
de bekkenholte gedacht, ter bepaling der
mate van indaling van het hoofd.
Hodgkin, Thomas (Eng. arts, 1798-1866).
Ziekte van H. (1832), = pseudoleukaemie, lymphogranulomatosis.
Hodgson, Jos. (arts te Londen, 1788-1869).
Ziekte van H., insufficientie der aortakieppen door verwijding of sclerose van het
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begin der aorta. Onderbinding van H.,
van de dijslagader in het derde vierendeel.
Hoesslin, Rud. v. (zenuwarts te Munchen,
geb. 1858). Proef van H., onderzoek
van de inhoud der maag met congopapier
(1886).
Hoeve, J. van der (Ned. hoogleraar, geb.
1878). Syndroom van V. d. H., blauwe
sclerae, arcus senilis corneae, diffuse cataract, veranderingen in de chorioidea, glaucoom, exophthalmus, strabisme, doofheid.
Hoff, Jac. H. van 't (Ned. chemicus, 1852—
1911). Regel van V. 't H.—Arrhenius,
chemische processen worden versneld door
verhoging van temperatuur; dit zou ook
van toepassing zijn op de stofwisseling van
de mens.
Hoffa, Albert (Duitse orthopaedische chirurg,
1859-1907). 0 p e rati e van H., bloedige
behandeling van aangeboren heupontwrichting.
Hoffmann, Joh. (zenuwarts te Heidelberg,
1857-1919). Verschijnsel van H., druk
op een zenuw geeft uitstralende pijn bij
tetanie. Zie ook We rd n i g (1892).
Hofmann, Johannes (D. neuroloog, 20e
eeuw). Ziekte van H., progressieve
hypertrophische neuritis.
Hofmeyer, Max (vrouwenarts te WOrzburg,
geb. 1854). Handgreep van H., het
indrukken van het hoofd van het kind
in de vernauwde bekkeningang.
Holmes, G. (Eng. neuroloog, 20e eeuw).
Zie Stewart.
Holmgren, Alarik Frithjof (physioloog te
Upsala, 1831-1897). Stalen van H.,
gekleurde draden, voor het onderzoek van
de kleurenzin.
Holzinger, Jacob (D. arts, geb. 1878).
Reflex van H., waarbij druk op het os
pisiforme samentrekking van de hypothenar
veroorzaakt.
Holzknecht, Guido (radioloog te Wenen,
1872-1931). Eenheid van H., zie Chromoradiometer. M aagvorm van H., de vorm,
die volgens H. de maag blijkens het ROntgenologisch onderzoek bezit, nl. die van
een „stierhoorn", die 't onderste boven
staat. Veld van H., het middelste van de
drie heldere longvelden op de ROntgenfoto
als de stralen schuin van links achter naar
rechts voor door de borst gaan.
Home, Everard (chirurg te Londen, 17631832). Kwab van H., sterk ontwikkelde
middenkwab der voorstaanderklier.
Hoorn, Joh. van (Zweeds verloskundige,
1661-1721). Handgreep van V. H., het
opheffen van de benen van het kind, omi het
hoofd te doen geboren worden.
Hoover, Ch. F. (Am. neuroloog, 1865—
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1927). Teken van H., als men bij verlamming van een been de liggende patient gelast het gezonde been tegen het bed te
drukken, ziet men pogingen tot opheffing
van het verlamde been. Niet bij hysterie en
simulatie.
Hopkins, Fred. Gowland (scheikundige te
Cambridge, 1861-1947). Methode van
H., om het gehalte der urine aan urinezuur
te bepalen, nl. door het te doen neerslaan
als urinezure ammoniak en daarvan het
gehalte aan stikstof te bepalen (1892).
Hoppe, Joh. Ignaz (physioloog te Bazel,
1811-1891). Ziekte van H.—Goldflam,
= myasthenia gravis pseudoparalytica.
Hoppe-Seyler, E. F. (D. scheikundige, 1825—
1895). React i e van H. S., bloed behandeld
met kaustische soda, uitgestreken op een
wit oppervlak, vormt een groenige massa,
maar rood als het bloed kooloxyde bevat.
Horn, C. ten (Nederl. chirurg, 20e eeuw).
Teken van T. H. (bij appendicitis), pijn
bij trekking aan de rechter zaadstreng.
Horne, Joh. van (ontleedkundige te Amsterdam, 1621-1670). Kanaal van H., =
ductus thoracicus.
Horner, Joh. Friedr. (oogarts te Zurich,
1831-1886). Wet van H., kleurenblindheid wordt overgeerfd van man op kleinzoon via de schijnbaar normale moeder.
Syndroom van H., miosis, ptosis, enophthalmus, anhidrosis, door verlamming van
het centrum cilio-spinale van de halssympathicus.
Horner, Will. Edm. (ontleedkundige te
Philadelphia, 1794-1853). Spier van H.,
pars lacrimalis van de M. orbicularis oculi.
Hortega, Pio del Rio (Sp. neuroloog, overl.
1945). Cellen van H., cellen in de hersenschors, die volgens een door H. gevonden
methode zichtbaar kunnen worden gemaakt,
te onderscheiden zijn van de glia- en de
gangliencellen en volgens hem van het
mesoderm afkomstig zijn.
Houston, J. (arts te Dublin, 1802-1845).
Klep van H., dwarse plooi in het slijmvlies
van de endeldarm.
Hovius (Ned. anatoom, 18e eeuw). Plexus
van H., veneuse plexus in de ciliairstreek
van het oog, in verbinding met de sinus
venosus sclerae. Syn. Plexus van Leber.
Howard, Benj. Douglas (arts te New-York,
1840-1900). Methode van H., voor
kunstmatige ademhaling: regelmatige samendrukking van de benedenste ribben.
Howell, W. H. (Amerik. physioloog, 1860-1945). Lichaampjes van H.—Jolly, basophile ronde lichaampjes, resten van kernen, in de rode bloedlichaampjes, bij anaemien.
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1913). Masker van H., het gevoel bij
tabes, alsof het gezicht met een spinneweb
overtrokken is. Pan ar it i u m van H.,
zie Melanoma subunguale. S y n d room
van H., = syndroom van Horner. Trias
(zie aid.) van H., drie kenmerkende verschijnselen van erfelijke syphilis, nI. keratitis parenchymatosa, labyrint-doofheid en
misvorming der blijvende snijtanden door
halvemaanvormige uitsnijdingen aan de rand
(tanden van H.).
Hiker, Karl (chirurg te Greifswald, 18381892). Handgreep van H., druk naar
voren en beneden met de linker wijsvinger
op de tong bij het inbrengen van de slokdarmsonde. L ij n van H., rechte lijn, die
bij gestrekte arm door de epicondyli van
het opperarmbeen en de punt van het
olecranon gaat. Wet van H.—V o I km an n, sterke druk doet de groei der beenderen afnemen, vermindering van druk
bevordert de groei. Sy m ptoom van H.,
buiging van de gesupineerde onderarm
tegen een weerstand in is veel pijnlijker dan
buiging van de geproneerde onderarm bij
tendosynovitis van de lange bicepspees.
Hutinel, Victor (Fr. clinicus, 1849-1933).
Type Hutinel—Sabourin der levercirrhose, grote harde pijnlijke lever. Z i e kt e
va n H., mediastino - pericarditis.
Huxley, Thom. Henry (Eng. bioloog, 1825—
1895). Laag van H., middelste laag van
de inwendige wortelschede der haren.
Hoek van H., aangezichtshoek, gevormd
door een lijn, lopende van het verenigingspunt van het wiggebeen en het zeefbeen
naar het voorste gedeelte van het tussenkaaksbeen aan de grens der neusholte, en
een lijn, lopende van hier naar een punt
midden tussen de achterhoofds-gewrichtsknobbels.
Hyrtl, Joseph (ontleedkundige te Wenen,
1811-1894). Kanaal van H., = canal is
musculoperoneus. Spier van H., = musc.
stylo-auricularis.

Howship, John (chirurg te Londen, overt.
1841). Lacunen van H. (zie Lacunae),
groefjes, die in het been ontstaan, waar
beenzelfstandigheid wordt geresorbeerd.
Teken van H.—Romberg, = neuralgia
obturatoria.
Huchard, Henri (clinicus te Parijs, 18441910). Z i ekte van H., praesclerose.
Teken van H. (bij praesclerose), het n i et
afnemen van het aantal polsslagen na oprichting uit de liggende houding. Synd room
van H., zie Syndrome solaire onder Syndroma.
Hueck, A. F. (D. anatoom, 1802-1842),
ligament van H., vezels van de peripherie
der membrana Descemeti naar de voorvlakte
van de iris.
Huguenin, Gustave (psychiater te Zurich,
1841-1920). Oedema van H., acuut
oedema der hersenen.
Hunner, G. le Roy (Am. chirurg, 20e eeuw).
Zweer van H., in het beweeglijke deel
van de blaas met scheur in de mucosa.
Hunter, John (chirurg te Londen, 17281793). Onderbinding van H., onderbinding van de dijslagader in de driehoek
van Scar pa; ook: onderbinding van een
slagader ver stroomopwaarts van een
aneurysms. Sjanker van H., harde sjanker;
zie ook Gubernaculum.
Hunter, William (ontleedk. te Londen,
1718-1783). G I oss itis van H., ulcereuse
glossitis bij anaemia perniciosa.
Huntington, George S. (arts te New-York,
1850-1916). Chorea van H., erfelijke
chorea; zie Chorea.
Huppert, H. (Oostenr. arts, 1832-1904).
Ziekte van H., = ziekte van Kah ler (zie
ald.).
Huschke, Emil (ontleedkundige te Jena,
1797-1858). Klep van H., = plica lacrimalis. Kraakbeentjes van H., twee
onregeimatig gevormde, horizontale staafjes van kraakbeen, aan de rand van het
kraakbenig tussenschot van de neus.
Hutchinson, Jonathan (Eng. arts, 1828—

I
(card, Severin (Fr._arts, geb. 1860). Dood steken van I., brengt men een met loodacetaat gedrenkt papier in de neus van een
lijk, dan wordt dit door zwavelwaterstof
uit de rottende tong zwart gekleurd.
Ide, S. (Japans arts, 20e eeuw). R e act ie van
I., bij een druppel bloed wordt gecholesteriseerd runderhartextract gevoegd, gemengd
met kleurstoffen: bij syphilis worden de

kleurstoffen uitgevlokt tot dikke blauwe
brokken. Vgl. Eagle en Kahn.
Imlach, Francis (Schots arts, 1819-1891).
V et p rop van I., .een bolvormige massa
van geelachtig vet, die dikwijls voorkomt
in het mediale gedeelte van het lieskanaal
bij de vrouw, en als plaats-herkenningsteken
bij operaties kan dienen.
Ingrassia, Giov. Fil. (Siciliaanse ontleed-
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Z i e k t e van I., een vorm van acute, miliaire
tuberculose van de keel en het strottenhoofd.
Itard, Jean Marie Gaspard (oorarts te
Parijs, 1775-1838). Teken van I.—C h oI e w a, ongevoeligheid van het trommelvlies
bij otosclerose.

kundige, 1510-1580). Vleuge Is van I.,
zie Alae parvae, Alae sacrales.
Ipsen, Prof. (toxicoloog te Graz, 1866-1927).
Narcoseverschijnsel van I., als de
voeten bij narcose niet warm worden, is dit
een slecht verschijnsel.
Isambert, Emile (Fr. arts, 1827-1876).

1
Jaccoud, Sigismond (Fr. clinicus, 1830-1913).
Fiêvre dissociee van J., koorts met
onregelmatige, trage pots bij tuberculeuse
meningitis van volwassenen. Teken van
J., zijwaartse verplaatsing van een deel van
de wand der borstkas bij pericarditis adhaesiva. Progressieve zenuwatrophie
van J., chronische polyneuritis door druk
op de zenuwen.
Jackson, Joh. Hughlings (Zenuwarts te
Londen, 1834-1911). Epilepsie van J.,
schors-epilepsie, zie Epilepsie.
Jackson, J. North (Eng chirurg, 1868-1935).
Membraan van J., een soms voorkomend
vlies op de buiten- en voorvlakte van het
colon ascendens; zie Pericolitis.
Jacob, Arthur (oogarts te Dublin, 17901874). V I i es van J., staafjes- en kegellaag van het netvlies. Zweer van J., =
ulcus rodens.
Jacobaeus, H. C. (Zweeds chirurg, 18791938). Oper at ie van J., galvanokaustische
pneumolysis (zie ald. onder 1) op geleide van
de thoracoscoop.
Jacobi (Duitse arts). Pepsine-bepaling
van J., berust hierop, dat een oplossing
van ricine, die door bijmenging van eiwitstoffen troebel is geworden, in de broedstoof helder wordt door de werking der
pepsine.
Jacobson, Jul. (D. oogarts, 1829-1889),
r et initis van J., diffuse syphilitische netvliesontsteking.
Jacobson, Ludw. Levin (Deense ontleedkundige, 1783-1843). Anastomose van
J., = nervus petrosus superficialis minor.
Zenuw van J., = nervus tympanicus.
Groeve van J., = sulcus promontorii.
Plexus van J., = plexus tympanicus.
Jacoby, Abraham (kinderarts te New-York,
1830-1919). L ij n van J., verbindt de
hoogste punten der darmbeenkammen en
snijdt de vierde lendenwervel.
Jacquemier, Jean Marie (Fr. verloskundige,
1806-1879). Zwangerschapsteken
van J., blauwe kleur van het slijmvlies
der schede ongeveer na de 4e week.
Jadassohn, Joseph (huidarts te Bern, 1853—

1936). Ziekte van J. (1894), = pityriasis
lichenoides; syn. dermatitis psoriasiformis
nodularis.
Jadelot, Jean Francois Nicolas (arts te
Parijs, 1791-1830). L ij nen van J., 3
plooien in het aangezicht van kinderen, voorkomende bij bepaalde ziekten: 1. linea
ocularis (van de ooghoek naar het hoogste
punt van de onderkaak), bij hersen- en
zenuwziekten ; 2. linea n a s a I i s (van het
onderste deel van de neusvleugel in gebogen
lijn naar de buitenrand der oogkas) bij bulkziekten ; 3. linea labialis (van de mondhoek naar beneden) bij long- en keelziekten.
Jaeger, Heinr. (bacterioloog te Coblenz,
1856-1930). Zie Diplococcus intracellularis.
Jaffe, Max (pharmacoloog te Konigsberg,
1841-1911). Proef van J. (op indican
in de urine), na bijeenvoeging van gelijke
hoeveelheden urine en zoutzuur wordt
onder schudden oplossing van chloorkalk
bijgedruppeld; is er indican, dan ontstaat
indigoblauw. Ziekte van J.—Lichtenstein, uitzetting van epiphyse en diaphyse
door sponsachtig fibreus weefsel, dat zich
ontwikkelt in het beenmerg; meestal in
het collum femoris. Soms gepaard met pigmentatie van de huid. Syn. Osteofibromatosis cystica.
Jaksch, Rud. v. (clinicus te Praag, geb.
1855). Proef van J., zwartkleuring van
de urine door toevoeging van ijzerchloride,
indien zij melanine bevat. Ziekte van
V. J.—H aye m, anaemia pseudoleukaemica
infantum.
Janet, Pierre (uroloog te Parijs, 18591947). M et hod e van J., uitspoeling van de
urinebuis met grote hoeveelheden sterk
verdunde antiseptische oplossingen bij druiper.
Jansen, W. Murk (Ned. orthopaedist, 1868—
1935). Proef van M. J., bij arthritis van de
heup kan de patient de hiel niet brengen op
de knieschijf van de andere zijde.
Jaquet, Alfred (clinicus te Bazel, 18651937). Sphygmograaf van J., toestel
om de polskromme op te tekenen (zie
Sphygmograaf).
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Electrische reactie van J., bij sommige amyotrophien (zie aid.) is een spier,
die niet meer door de wil kan worden
geprikkeld, soms nog electrisch prikkelbaar,
en omgekeerd.
Jolly, J. (Fr. arts, geb. 1870). Li chaam pies
van J. = van Howell, zie aid.
Jonas, Siegfried. (Oostenr. arts, geb. 1874).
Ve rsch ij n se I van J., antiperistaitische
beweging van de maag bij stenose of spasmus
van de pylorus bij zuigeiingen.
Jones, Henry Bence (arts te Londen, 1813—
1872). Cylinders van J., gelatineuse
cylindrische lichaampjes in de zaadbiaasjes.
Eiwitlichaam van J. (1848), een albuminose-achtige stof in de urine bij osteomalacie, beendersarcoma en ziekte van
Kahler (zie aid.).
Jonges, C. (vrouwenarts te Haarlem, 18671943). Ligging van J., bij de baring kan
de bekkenuitgang worden verwijd, doordat
de benen der barende, die op de rug ligt,
in het kniegewricht gestrekt, uit elkander
worden gehouden tijdens de weeen, waarbij
de zitbeenknobbels verder van elkander
worden verwijderd (zie Watcher en
Tjeenk Willink).
Josserand, zie Nove.
Joule, I. P. (Engels natuurkundige, 1818
—1899), mechanisch-warmte-aequivalent (zie
Mayer).
Jourdain, Anselme Louis Bern. (chirurg te
Parijs, 1734-1816). Z iekte van J., verettering van de tandkassen en het tandvlees.
Julliard, G. (chirurg te Geneve, 1839-1911).
Masker van J., groot masker voor aethernarcose.
Jung, Karl Gust. (ontieedkundige te Bazel,
1794-1864). Spier van J., = musculus
pyramidalis auriculae.
Junod, Victor Theod. (arts te Parijs, 1809—
1881). Koplaars van J. (1843), toestel
om op grote gedeelten van het Iichaam
de werking van droge koppen uit te oefenen. Het lid wordt in een iederen omhulsel
gestoken, dat met gunnnnimanchetten aansiuit en dan luchtledig wordt gepompt; zie
Haemospasie.

Jarisch, Ad. (huidarts te Graz, 1850-1902).
Reactie van J.—Herxheimer, aanvankelijke verheffing der acute verschijnselen bij syphilis onder de invloed van
specifieke geneesmiddelen. Proprioce ptieve hartspierreflex van J.—Bezold, welke bradycardie veroorzaakt en
verlaging van de bloeddruk.
Jasser, (D. militair arts onder F red e r i k II,
18e eeuw). 0 pe rati e van J., trepanatie
van de processus mastoideus (1776).
Jastrowitz, Moritz (Russ. psychiater, geb.
1839). Verschijnsel van J., zie Witzelsucht.
Java!, Louis Emile (Frans oogarts, 18391907). Zie Ophthalmometer.
Jaworski, Valerius J. (Poolse arts, 18491925). Kernen van J., vrije kernen in het
maagsap, afkomstig van witte bloedlichaampjes.
Jendrassik, Ernst (clinicus te Budapest, 1858
—1922). H an d g reep van J., om de kniepeesreflex op te wekken of te versterken
laat men de zieke de handen in elkander
haken en dan trachten ze met kracht vaneen te trekken, of men laat hem stevig
de hand van een ander drukken.
Joachimsthal, verschijnsel van J., als men
beide benen van een zuigeling 90° abduceert
en naar buiten draait, wijst de as van een
geluxeerd been naar een hoger punt van het
bekken dan die van het normale been.
Jobert, Ant. Jos. (chirurg te Parijs, 17991867). G roe v e van J., groeve, ontstaande
tussen de adductor magnus en de musculus
sartorius en gracilis, als men bij sterk
buitenwaarts gedraaide dij de knie buigt.
Jochmann, Georg (Berl. clinicus, 18751915). Zie proef van M ii I I e rJochmann.
Joffroy, Alex (Fr. arts, 1844-1895). Teken
van J., 1. parese van de musculus frontalis bij morbus Basedowi; 2. onderdrukking van de trekkingen in het gezicht bij
chorea electrica, door druk op de nervus
facialis.
Johannsson, S. (Zweeds chirurg, 20e eeuw).
Ziekte van La rs e n—J., pijnlijke aandoening der knieschijf, door onregelmatige
kalkafzettingen (1921).
jolly, Friedr. (Duits neuroloog, 1844-1904).

K
Kaelin, W. (arts te Arlesheim, 20e eeuw).
React i e van K., capillair-analytische reactie van het bloed op kanker.
Kahlbaum, Karl Ludwig (Duits arts, 18281899). Ziekte van K., = catatonie (zie
ald.).
Kahler, Otto (clinicus te Wenen, 1849—

1893). Ziekte van K. (1889), multiple
myeloide plasmacytomen in het beenmerg,
met grote breekbaarheid der beenderen,
hevige aanvallen van pijn, albumosurie en
afscheiding van Bence Jones' eiwitlichaam
(zie aid.).
Kahn, R. L. (Russ. arts in Amerika, geb.
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1887). React I e van K., uitvlokking van
luetisch bloedserum met alcoholisch runderhartextract.
Kaiserling, Karl (ziektekundige te Berlijn,
1869-1942). Conserveringsmethode
van K., I. 12-48 uren in formaline 200,
aq. dest. 1000, nitras kalic. 15, acet. kalic
30; II. 6-24 uren in alcohol 96 proc.; Ill.
blijvend in glycerin. 1000, aq. 1000, acet.
kalic. 300.
Kaminer, G. (Oostenr. arts, 1867-1941).
React i e van Freund—K., zie E. Freund.
Kaposi, Moritz (huidarts te Wenen, 18371902). Ziekte van K., xeroderma pigmentosum.
Kappeler, 0. (chirurg te Konstanz, 18411909). Han dg ree p van K., het naar voren
trekken van de onderkaak bij narcose.
Kappesser, Otto (Duits arts, geb. 1830).
Ku u r van K., inwrijving van het gehele
lichaam met groene zeep bij tuberculose.
Karel!, Phil. J. (Russisch arts, 1806-1886).
Ku u r van K., kuur van rust en tot het
uiterste beperkte voeding bij onvoldoende
werking van het hart.
Karthagener. Syndroom van K., situs
viscerum inversus, chronische sinusitis en
uitgebreide bronchiectasien.
Kaschin, zi ekte van K.—Beck, ontsteking
van de grote beenderen, zwelling van de
vinger- en teengewrichten, verkrommingen
van het gehele beenstelsel, voornamelijk
in Noord-Oost-Azie.
Katzenstein, Moritz (chirurg te Berlijn,
1872-1932). Method e van K., drukt men
bij een liggende patient de dijslagader bij
de liesband langzaam dicht, dan zal bij personen met een gezond hart na 2 minuten
de bloeddruk stijgen, zonder versnelling
van de pols. Bij onvoldoende werking van
hart blijft de bloeddruk gelijk, maar wordt
de pols onregelmatig en versneld.
Kaufmann, F. (Duits zenuwarts, geb. 1875).
M et hod e van K., om psychogene bewegingsstoornissen bij soldaten te behandelen.
Kayser, B. (D. oogarts, geb. 1869). Ring van
K.—Fleischer, groenige ring in de peripherie van de membrana Descemeti bij
pseudosclerose.
Kayser, Heinr. (Duits arts, geb. 1876), zie
Brion.
Keating-Hart, Walter Valentine ;., (Amer.
arts te Marseille, 1870-1922). M et hode
van K., behandeling van uitwendige kanker
door middel van fulguratie, 1920 (zie aid.).
Keith, Arthur (Engels physioloog, geb.
1862). Bundel van K.—Flack., Knoop
van K., een spierbundel, die van de vena
cava superior naar de voorkamer van het
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hart gaat, en de spier-zenuwknoop waarmede deze bundel begint.
Kelly, Howard Atwood (chirurg te Boston,
1858-1943). Oper at i e van K., = operatie
van Alexander—Adams.
Kennedy, F. (Am. neuroloog, geb. 1884).
Syndroom van K., bij gezwellen van de
lobus frontalis der hersenen: retrobulbaire
neuritis optica aan de aangedane zijde,
oedema papillae N. optici aan de andere
zijde.
Kerckring, Theodoor (arts te Amsterdam,
1640-1693). PI ooi e n van K., ringplooien
in de darm.
Kernig, Waldemar (arts te Petersburg,
1840-1917). T e k e n van K. (1884), wanneer,
vooral bij meningitis van kinderen, de
dij loodrecht op de richting van de romp
wordt gebracht, kan men de knie van
het kind niet meet strekken.
Kienback, Robert (radioloog te Wenen, geb.
1871). Quantimeter van K., zie Quantimeter. Ve rsch ij n se I van K., paradoxe
samentrekking van het middenrif; zie
Paradox. Ziekte van K., aseptische necrose
van het os lunatum.
Kiernan, F. (Eng. arts, 1800-1874). D r i eh oe kj es van K., interlobulaire lymphspleten in de lever.
Kiesselbach, Wilh. (Oor- en neusarts te
Erlangen, 1839-1902). Plek van K. (1885),
een gemakkelijk bioedende plek v6Or op
het kraakbenig tussenschot van de neus.
Kilian, Herm. Friedr. (vrouwenarts te Bonn,
1800-1863). B e k k e n van K. (1854),
acanthopelys.
Killian, Gustav (keelarts te Berlijn, 18601921). H o u d i n g van K., sterke vooroverbuiging van het hoofd van de patient
bij het onderzoek met de keeispiegel.
0 pe rat i e van K., 1. wegbeiteling van
de voor-onderwand der voorhoofdsholte;
2. het maken van een opening in het tussenschot van de neus, zonder iets van het
slijmvlies te verwijderen. Sch we be lary ng oscopie van K. (zie aid.) (1912).
Kimmelstiel-Wilson, Syndroom van K.—W.,
bij diabetici verhoogde bloeddruk, uitgebreid nephrotisch oedeem, sterke albuminurie, gestoorde nierfunctie, hyperproteinaemie, algemene arteriosclerose en vasculaire afwijkingen in het netvlies; intercapillaire nephrosclerose.
Kirchner, W. (D. oorarts, 1849-1935).
Diverticulum van K., uitpuiling in de
tuba Eustachii.
Kirchner, W. (D. hygienist, 1854-1925).
Metaaldraden van K. ter vereniging
van gebroken beenstukken.
Kirstein, A. (arts te Berlijn, 1863-1922).
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Methode van K., = autoscopie (zie aid.).
Kjeldahl, Joh. (natuuronderzoeker te Kopenhagen, 1849-1900). Methode van K.,
bepaling van stikstof in organische stoffen,
door alle stikstofverbindingen om te zetten
in zwaveizure ammoniak en het ammoniakgehalte te bepalen.
Klapp, Rud. (chirurg te Berlijn, geb. 1873).
Methode van K., 1. behandeling van
scoliose door de patient op handen en
knieen te laten rondkruipen in een kring,
waarvan de kromming tegengesteid loopt
met die der scoliose; 2. behandeling van
ontstekingen en abscessen met droge
koppen en zuigklokken.
Klausner, E. (huidarts te Praag, geb. 1883).
Reactie van K., wijziging van de reactie
van Wassermann.
Klebs, Edwin (ziektekundige te Bern, 1834—
1913). Baci I van K., = diphtheriebacil
van LOffle r. Ziekte van K., = Glomerulonephritis.
Kleine-Levin. S y n d room van K.—L., periodes van vrij langdurige slaap met sterke
honger en Iichte verwardheid.
Kleyn, A. P. H. A. de (Ned. hoogleraar,
1883-1949). Labyrintreflex van Magn u s en D. K., contracties in de vier ledematen bij bepaaide standen van het hoofd bij
proefdieren en bij zuigelingen tot 3 1 /2 maand ;
hals ref I ex van Magnus en D. K., soortgelijke contracties bij draaiing van het hoofd,
alleen bij proefdieren.
Klimow, In. Alex. (Russ. arts, geb. 1865).
Bloed proef (in urine) van K., toevoeging van waterstofsuperoxyde en een
weinig aioine; purperkieuring.
Klippel, Maurice (Fr. zenuwarts, 18581942). Ziekte van K., pseudoparalyse (zie
aid.) bij jicht. Sy nd room van K.—Fe i I,
misvorming van een aantal hats- en borstwervels, korte hats, nauwelijks beweeglijk
hoofd.
Klumpke, Mad. Dejerine — (zenuwarts te
Parijs, 1859-1927). V e r l a m m i n g van K.,
verlamming van de onderste worteis van de
plexus brachialis en bepaaide vezelen van
de halssympathicus.
Knapp, Herm. K. (oogarts te New-York,
1832-1911). Rolpincet van K., om
trachoomknobbels stuk te drukken.
Knaus, H. (Oostenr. verioskundige, geb.
1892). Reg el van Og i no—K., de vrouw
kan slechts een bepaaid aantal dagen voor de
menstruatie zwanger worden.
Kneipp, Sebastiaan (pastoor te WOrrishofen,
1821-1897). Kuur van K., een soort
water- en verhardingskuur (barrevoets in
het natte gras lopen, niet afdrogen na het
bad, enz.).
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Knipping, H. W. (D. arts, 20e eeuw). S p i r og r a p h i e ter beoordeling der vitaliteit en
voor toelaatbaarheid van longoperaties;
toestel tot onderzoek van het basale
metabolisme.
Kober, Salomon (Duits scheik. in Nederland, geb. 1903). K.-test, kleurmethode ter
ijking van menformon en verwante stoffen.
KOberle, Eug. (chirurg te Straatsburg, 1827—
1915). Arteriepincet van K.
Koch, Robert (Duits bacterioloog, 18431910). Baci I van K., tuberkeibacil en
cholerabacil. Bac il van K.—Wee ks, zeer
kleine bacil, verwekker van een besmettelijke
conjunctivitis. Ph aenom een van K., de
verschijnselen, veroorzaakt door enting met
levende of dode tuberkeibacillen bij een
cavia, die reeds te voren met levende bacillen
geent was. Ziekte van K. I, zie Kohler.
Ziekte van K. II, Beenkernatrophie van
het os metatarsale II.
Kocher, Theodor (chirurg te Bern,
1841-1917). Invaginatiemethode van
K., instulping van de geopende breukzak
bij operatie van liesbreuk. K le m van K.,
een arterieklem met lange rechte bek.
Sy m p t o o m van K. (bij morbus Basedowi), houdt men de hand van de patient
ter hoogte van de ogen en beweegt men
die hand plotseling omhoog, dan volgt het
bovenste ooglid deze beweging sneller dan
het oog. Krophart van K., de gezamenIijke hartverschijnseien bij krop.
KOgl (D., hoogleraar te Utrecht, 20e eeuw).
H y pot h ese van K., stereochemische
hypothese over het ontstaan der gezwellen.
Kohler, Alban (Rontgenoloog, Wiesbaden,
geb. 1874). Ziekte van K., aseptische
necrose van het os navicuiare pedis ten
gevolge van fractuur. (= Ziekte van Koch
I).
Kohlrausch, (arts te Hannover, 1811-1854).
Plooi van K., piooi in de endeldarm,
6 cm boven de anus; syn. plica transversalis
recti.
Kojewnikoff, A. J. (Russ. neuroloog, 18361902). Sy n d room van K., aanhoudende
onvolledige epileptische verschijnselen na
encephalitis of bij hersengezwellen.
Kolle, Wilhelm (bacterioloog te Bern,
1868-1935). Serum van K., een meningocokkenserum.
Moniker, Rud. Alb. v. (ontleedkundige te
Wiirzburg, 1817-1905). Cellen van K.,
= spermatoblasten (zie aid.).
Kondoleon, E. (Grieks chirurg, 20e eeuw).
operatie van K., tegen elephantiasis,
wegsnijding van repen onderhuids bindweef- sel.
Ktinig, F. (D. chirurg 1832-1900). Operatie
40
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van K., bij aangeboren heupluxatie, repositie
van het dijbeen en vorming van een bovenrand aan de heupkom door beentransplantatie.
Koplik, Henry (kinderarts te New-York,
1858-1927). V l e k k e n van K. (1896),
eigenaardige vlekjes op het slijmvlies der
wangen, die aan de mazelenuitsiag voorafgaan.
Kopp, Joh. Heinr. (arts te Hanau, 17771858). Asthma v an K., = asthma thymicum.
Korotkow, N. (internist te Leningrad, 20e
eeuw). Phenomeen v. K. (1905), de tonen,
die bij het daien van de druk in de polsmanometer achtereenvolgens worden gehoord bij het beluisteren van de slagaderen.
Korsakow, Sergei S. (psychiater te Moskou,
1853-1900). Synd room van K., stoornis
van het geheugen, waarbij de ontstane
gapingen worden aangevuld door oude
dikwijls onjuiste herinneringsbeelden; vooral
bij oude lieden.
KOrte, W. (D. chirurg, 1853-1937). S y m ptoom van K., een dwars verlopende worstvormige weerstand in de bovenbuik bij acute
pancreatitis.
Kottmann, K. (Zwitsers arts, 20e eeuw).
React ie van K., zie Dispergerings-reactie.
Kraske, Paul (chirurg te Freiburg, 18511930). 11 et hode van K., operatie van
kanker van de endeldarm met gedeeltelijke
verwijdering van het heiligbeen (1891).
Kraus, Friedr. (clinicus te Berlijn, geb.
1858). Krophart van K., toxische aandoening van het hart, bij ziekte van Based ow (zie ald.), met tachycardie, dicrotie,
hypertrophia of diiatatio cordis; vgl. Rose
en Thyreotoxisch.
Krause, Fedor (chirurg te Berlijn, 18571937). 0 pe rat i e van K., exstirpatie van
het ganglion Gasseri (1893).
Krause, Karl Friedrich Theodor (ontleedkundige te Hannover, 1797-1868). K I i e re n
van K., siijmkiieren in het gewelf van het
bindvlies.
Krause, Wilh. (ontleedkundige te Berlijn,
1833-1910, zoon van de vorige). E i n dlichaampjes van K., kolfvormige ulteinden der zenuwvezels in de huid.
Krishaber, Maurice (Hongaars arts te
Parijs, 1836-1883). Z i e kt e van K., zenuwziekte met een gevoel van ledigheid in de
hersenen, duizeling, hartkioppingen, enz.
(nevropathie cerebrocardiaque).
Kristeller, Sam. (vrouwenarts te Berlijn,
1820-1900). Pro p van K., slijmprop
in de cervix uteri, die een belangrijke betekenis heeft bij de conceptie. Handgreep
van K., uitdrukking van het kind door druk
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op de baarmoeder (1867). Vgl. Veit en
Wigand.
Kromayer, Ernst (huidarts te Berlijn, 1862—
1933). Lamp van K., een kwartslamp.
KrOnig, Georg (clinicus te Berlijn, 18561911). Klankvelden van K., de gedeelten boven de sieutelbeenderen, waar
percussie normaal percussiegeluid van de
long geeft. Trap van K., trapvormige
figuur der absolute hartdofheid bij vergroting van het rechter hart.
KrOnlein, Rud. Ulrich (chirurg te Zurich,
1847-1910). Breuk van K., zandlopervormige breuk (met een insnoering van
de breukzak). Oper at ie van K., ter
opening van de oogkuil om gezwellen
van de gezichtszenuw te verwijderen en
de oogbol daarbij te sparen.
Krukenberg, Heinrich (gynaecoloog te Bonn,
1856-1899). G ezw el van K., fibrosarcoma ovarii mucocellulare carcinomatodes.
Krukenberg, Peter (clinicus te Halle, 1780—
1865). Kunstarm van K.
Kruse, Walter (bacterioloog te Leipzig,
1864-1943). Zie S h i g a.
Kuhn, Ernst (militair arts te Berlijn, 18731920). Zuigmasker van K., masker,
dat op het aangezicht wordt gepiaatst, en
waarin een klepje is aangebracht, dat
de inademing bemoeilijkt, waardoor bloed
naar de longen wordt gezogen.
Kuhn, Ph. (bacterioloog te Dresden). Bo I u sm et hode van K., om typhusbacillen in
ontlasting op te spores.
Kiihne, Willy (physioloog te Amsterdam en
te Heidelberg, 1837-1900). Zenuweindp I aat van K., in de spiervezels.
Kuhnt, Herm. (oogarts te Bonn, 1850-1921).
0 pe rat i e van K., bedekking van hoornvlieszweren met een bindweefselbrug. T rachoompincet van K.
Kulenkampff, Dietrich (chirurg te Zurich,
geb. 1846). Chlooraethylroes en plexus-anaesthesie (zie aid.) van .K.
Killz, R. Ed. (physioloog te Marburg, 18451895). C o m a c y l i n d e r s van K., gekorrelde cylinders in de urine bij coma diabeticum.
Kiimmell, Herm. (chirurg te Hamburg,
1852-1937). Z i e kte van K., spondylopathia traumatica; misvorming van de ruggegraat, soms na een gering letsel. Punt van
K., pijnlijk punt bij appendicitis, 1-2 cm
onder de navel, soms iets naar rechts.
Kundrat, Hans (ziektekundige te Wenen,
1845-1893). Z i e kte van K., een kwaadaardige vorm van lymphosarcoma.
Kupffer, Karl Wilh. (ontleedkundige te
Munchen, 1829-1902). Cellen van K.,
Sternzellen (zie aid.).
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Langley, j. Newport
a
m y ,
Kiistner, 0. (vrouwenarts te Breslau, 1849—
1931). T e k e n van K. (voor beweeglijke
dermoiedcysten van de eierstok), het gezwel,
van zijn plaats gedrongen, komt weder voor
de baarmoeder terug, als men het loslaat.
Kveim (Noors arts, 20e eeuw), r e a ct ie van
K., intracutane inspuiting van een antigeen,
bereid uit ziek weefsel van een lijder aan de
ziekte van Besnier-Boeck, veroorzaakt een
papel van epitheloide cellen omgeven door
lymphocyten bij lijders aan deze ziekte; bij
andere ziekten niet.
Kyrie, J. (Oostenr. huidarts, 1880-1926).
Z i e kt e van K., een hyperkeratose der huidfollikels.
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Kussmaul, Ad. (clinicus te Heidelberg, 1822—
1902). Ademhaling van K., = „g rote"
(diepe en snelle) ademhaling in het coma
diabeticum. Coma van K., coma diabeticum met „grote" ademhaling. Pols
van G r i e s i n g e r—K., = pulsus paradoxus
(zie ald.). Proef van K.—Ten n e r, verwekking van algemene spierkrampen door afbinding der beide arteriae carotis en subclaviae.
Verlamming van K. = verlamming van
Landry. Ziekte van K.—Maier, periarteriitis nodosa.
KOstner, H. (D. vrouwenarts, geb. 1897).
Reactie van K.—Prausnitz, zie Prausnitz.

.

.=.

L
Laborde, Jean Bapt. Vinc. (Frans arts, 1830
—1903). Meth o d e van L., het regelmatig trekken aan de tong bij schijndood.
Laennec, Rene Theophile Hyacinthe (arts
te Parijs, 1781-1826). Catarrhe suffocant van L., = bronchitis capillaris.
Cirrhose van L., atrophische levercirrhose (zie aid.). Cliquetis s. tintement
métalliq u e van L., metaalachtig klinkende
reutels bij pneumothorax of holten in de
long. Infarct (zie ald.) van L., haemorrhagisch infarct der long. Souffle voi le
van L., „gesluierd" ademgeluid, dat vesiculair begint en geheel of ten dele in bronchiaal
ademen omslaat.
Lafite-Dupont, Jean Luc. Alph. (Fr. arts,
geb. 1873). Rhino-reactie van L., met
tuberculine op het neusslijmvlies.
Lallemand, Claude Francois (Frans chirurg,
1790-1853), zie Trousseau.
Lancereaux, Etienne (arts te Parijs, 18291910). Diabetes van L., „magere" diabetes.
Lancisi, Giov. Maria (It. ontleedkundige,
1654-1720). St repen van L., = striae
longitudinales (zie ald.).
Landerer, A. S. (chirurg te Stuttgart, 1854--1904). Inspuitingen van L., met kaneelzuur bij tuberculose.
Landouzy, Louis (arts te Parijs, 1845-1917).
Ziekte van L., = ziekte van Weil (zie
aid.). Ook typhobacillose, zie aid.
Landowski, Eduard (Pools arts te Parijs en
in Algiers, 1839-1882). T r i as van L., zie
Recklinghausen.
Landry, Jean Bapt. Octave (Frans arts,
1826-1865). Verlamming van Landry,
opstijgende verlamming, zowel door polyneuritis als door poliomyelitis ascendens, die
in de benen begint en spoedig de romp, de

armen en het verlengde merg (en hierdoor
het middenrif) bereikt, en bijna steeds in
2-5 dagen de dood ten gevolge heeft. De
verlamming treft aileen het bewegingszenuwstelsel en gaat niet gepaard met verandering in de electrische prikkelbaarheid.
De reflexen zijn opgeheven, de werking van
blaas en endeidarm blijft ongestoord. Oorzaken, acute, zelden ook chronische infectieziekten, chronische vergiftiging met tabak
of alcohol. Syn. paraiysie ascendante aigue.
Landsteiner, K. (Oostenr. arts in Amerika,
1868-1943), ontdekker der bloedgro ep e n (1900).
Lane, W. A. (Eng. arts, 1856-1943). Ziekte
v a n L., = ziekte van Glenar d.
Lange C., (huidarts te Berlijn, geb. 1883).
Reactie van L., zie goudsoireactie.
Langenbeck, Bernh. R. K. von (chirurg te
Berlijn, 1810-1883). Beentang van L.,
met gespleten bek. Naaldhoude r, w on dhaak van L.
Langerhans, Paul (Duits ziektekundig-ontleedkundige, 1849-1888). Cellen van
L., lange, draadvormige cellen in de opperhuid, waarvan een gedeelte dikker is en
uitlopers uitzendt (zenuwcel, bindweefselcel
of pigmentloze pigmentcel). Eilanden van
L. (1869), groepen van epitheliale cellen te
midden van het interstitiele weefsel der
alvleesklier.
Langhans, Theod. (ziektekundige te Bern,
1839-1915). Cellen van L., = reuzecellen in tuberkels. L a ag van L., foetaal
epitheel der chorionvlokken.
Langley, J. Newport (Am. physioloog te
Cambridge, 1852-1925). Autonoom z enuwstelsel van L., het sympathisch
zenuwstelsel en een deel van de vezels
van de nervus vagus.
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Lannelongue, Odilon Marc (chirurg te
Parijs, 1841-1911). Methode van L., =
inspuitingen van zinkchloride in de weefsels
rondom een ziektehaard, ten einde een laag
vezelachtig bindweefsel daaromheen te doen
ontstaan.
Lantermann, A. J. (Amer. arts te Cleveland, 20e eeuw). Vgl. Schmid t-Lante rm a n n.
Lanz, Otto (Zwitsers chirurg, hoogleraar te
Amsterdam, 1865-1935). P u n t van L.,
bij appendicitis, pijnlijk punt op 1/, van de lijn
van de rechter naar de linker spina anterior
superior.
Larrey, Dominique jean, Baron (Fr. chirurg,
hoofd van de militair-geneeskundige dienst
onder Napoleon, 1766-1842). Onderbi nding van L., onderbinding der dijslagader
vlak onder de liesband. S p I eet van L., =
Trigonum sterno-costale diaphragmatis.
Larsen, S. (Zweeds chirurg, 20e eeuw).
Ziekte van L.—Johansson,zieJohanss o n.
Lasegue, Ernest Charles (arts te Parijs, 1816
—1883). Ziekte van L., vervolgingswaanzin. Syndroom van L., onvermogen om
bewegingen te verrichten met een gevoelloos lichaamsdeel, buiten contrale van het
gezicht; bij hysterie. Teken van L., bij
ischias, aandoeningen van het ileosacrale
gewricht of van de buigspieren van de dij.
(1864), pijn bij heffing van het been tot 90°
met gestrekte knie, uitstralend achter tangs
het been. Zie ook Bragard.
Laugier, Stanislas (chirurg te Parijs, 17991872). Bre u k van L., breuk door een
opening in het ligamentum Gimbernati.
Laurence Moon, J. Z. (Eng. oogarts, 1830—
1874), zie Bied I.
Lauth, Ern. Alex (physioloog te Straatsburg,
1803-1837). Ligament van L., ligamentum
transversum van de atlas.
Laveran, Charles Louis Alphonse, (arts te
Parijs, 1845-1922). Lichaampjes van
L., malaria-plasmodien, laverania malariae.
Leber, Theod. (oogarts te Heidelberg,
1840-1917). Ziekte van L., atrophie
van de gezichtszenuw bij lues hereditaria.
T h e o r i e van L., omtrent de voortbeweging van het kamerwater in het oog. P lex u s
v a n L. = plexus van Hovius, zie aid.
Lecluse, (Parijs tandarts, 1711-1792). T a n dhef boom van L.
Lederer, R. (Oostenr. kinderarts, geb. 1885).
A n a e m i e van L., plotselinge haemolytische
anaemie met erythroblastose bij kinderen;
reeds eerder beschreven door Widal.
Lee, R. L. (Eng. arts, 1793-1877). Ganglion
van L. Zie Ganglion,
Leede, C. St. (arts te Hamburg, geb. 1882),
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verschijnsel van Rum pe I—L. (zie R u mp e I.
Leersum, Evert Cornelis van (Ned. hoogleraar, geb. 1862). CarOtis I is van V. L.,
een gedeelte van de carotis externa, dat
bij een proefdier vlak onder de huid, boven
de fascia, wordt gebracht, waardoor men de
bloeddruk kan meten zonder het vat te
verwonden.
Legal, Emmo, (arts te Breslau, 1859-1922).
React i e van L., acetonreactie met nitroprussidnatrium.
Legendre, Francois Laurent (Fr. arts, 1812—
1858). Teken van L., bij cerebrale
aangezichtsverlamming kan men het actief
gesloten oog aan de zieke zijde gemakkelijker openen dan het andere.
Leichtenstern, 0. M. (clinicus te Keulen,
1845-1900). Verschijnsel van L., bij
epidemische nekkramp krimpt de patient
ineen, soms met een schreiend geluid, als
men op een der beenderen van de ledematen klopt.
Leiner, K. (Oostenr. huidarts, 1871-1930).
Ziekte van L., = erythrodermia desquamativa (zie aid.) bij zuigelingen.
Leishman, William B. (Eng. militaire arts,
1865-1926). Kleuring van L., met
methyleenazuur en eosine, opgelost in
methylalcohol. Lichaam pjes van L.—
Don ova n, = Leishmania Donovani.
Leiter, jos. (fabrikant te Wenen, overt. 1892).
Buizen van L., buizen, die naar de vorm
der lichaamsdelen kunnen worden gebogen,
en waardoor men koud of warm water kan
leiden om een deel van de oppervlakte van
het lichaam of te koelen of te verwarmen.
Lembert, Antoine (chirurg te Parijs, 18021851). Darmhechting volgens L., ombuiging der uiteinden, zodat serosa tegen
serosa ligt, waarna zij door een kring van
:, geknoopte hechtingen worden verenigd.
Lempert (Amerik. oorarts, 20e eeuw).
0 pe rat i e van L., zie Fenestratie.
Lenhartz, Herm. (clinicus te Hamburg,
1854-1910). Maagzweerdieet van L.
krachtige eiwitvoeding in het begin, gestadige vermeerdering van het voedsel,
beperking van vloeistoffen.
Lennhoff, Rud. (Berlijnse arts, 1866-1933).
Index van L., 100 maal de afstand tussen
de incisura jugularis en de symphysis, gedeeld door de grootste omtrek van het
lichaam; een grote index — ver boven 75 —
wijst op aanleg tot enteroptose.
Lenzmann, Rich. (arts te Duisburg, 18561927). Punt van L., pijnlijk punt bij appendicitis, ongeveer 2 cm beneden het punt van
Mc. Burney.
Leri, A. (Fr. neuroloog, 1875-1930). Reflex
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van L., als men de vingers van de patient
buigt in de hand en tegelijk de hand in de
pots, volgt een buiging van de onderarm in
de elboog, bij normalen maar niet bij hemiplegie. Vgl. C. Mayer.
Leriche, R. (hoogleraar te Straatsburg, geb.
1875). 0 p e rat i e van L., verwijdering van
de adventitia ener slagader; syn. sympathicectomie; zie Bruning.
Lesser, Edmund (D. dermatoloog, 18521918). Handgreep van L., bij inspuiting ener kwikverbinding neemt men de
gevulde spuit van de canule af, om te zien
of er binnen 1 of 2 minuten bloed komt, als
teken dat de canule in een ader is gestoken.
Lesser, Wladislaus Leon von (Poolse chirurg te Leipzig, geb. 1846). Driehoek van
L., driehoekige ruimte tussen de nervus
hypoglossus en de beide buiken van de m.
biventer maxillae.
Leube, Wilh. Olivir (clinicus te Wurzburg,
1842-1922). Maagzweerkuur van L.,
volkomen rust, en in het begin volkomen
onthouding van voedsel, behalve voedingsclysma's; zeer voorzichtige vermeerdering van voedsel.
Levaditi, Constantin (arts te Parijs, 18741928). Methode van L., zwartkleuring der
spirochaeten door harding van het weefsel,
gevolgd door behandeling met 1,5 p.Ct.'s
oplossing van zilvernitraat met 4 p.Ct.
pyrogallol.
Levin, A. L. (Amerik. arts, 1880-1940).
S ynd room van Klein e—L., zie Kleine.
Leyden, Ernst v. (clinicus te Berlijn, 18321910). Kristallen van Charcot—L.,
zie C ha r c o t. Ziekte van L., peritonitis
subphrenica. Type Leyden (M öbiu s),
een vorm van myopathische progressieve
spieratrophie.
Leydig, Franz v. (Duits ontleedkundige,
1821-1908). Cellen van L., in het interstitiele weefsel der zaadballen, waarschijnlijk voor de inwendige afscheiding
dienend.
Libman, E. (Amerik. arts, 1872-1946).
Synd room van L.—Sacks, endocarditis
verrucosa, gewrichtsklachten, lupus erythematodes, anaemie, aanhoudende koorts, bij
jonge vrouwen. Volgens sommigen hetzelfde als lupus erythematodes acuta.
Lichtheim, Ludwig (clinicus te Koningsbergen, 1845-1915). Ziekte van L., subcorticale sensorische aphasie (1885). Teken
van L., bij de ziekte van L. kan de zieke met
de vingers het aantal lettergrepen aangeven
van een woord, dat hij niet kan zeggen.
Lieberkiihn, Joh. Nathaniel (Berlijns arts,
1711-1756). Klieren van L. (1745), =
glandulae intestinales.
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Liepmann, Hugo Carl (psychiater te Berlijn,
1863-1925). Proef van L., wederopwekking van hallucinaties bij alcoholdelirium
na afloop der heftige verschijnselen, door
op de gesloten oogleden te drukken.
Liernur, Chr. (Nederlands kapitein, overt.
1893). Liernurstelsel (1867), afvoer van
faecalien door in een centrale inrichting
de closets te laten leegpompen, welke door
ijzeren buizen met het pompstation verbonden zijn.
Lieutaud, Joseph (Fr. arts, 1703-1780). Zie
Trigonum Lieutaudi.
Lindau, A. (Zweeds arts, 20e eeuw). Ziekte
van L., angiomatosis der kleine hersenen,
ook van de retina (vgl. Von Hippel), van het
pancreas en andere organen.
Ling, Per Hendrik (Zweeds arts, 17761839). Methode van L., Zweedse gymnastiek.
Lisfranc, Jacques (Parijse chirurg, 17901847). Gewricht van L., tussen de 5
middelvoetsbeenderen en de voetwortel.
0 perati e van L., amputatie in dit gewricht.
Lissauer, Heinr. (Duitse zenuwarts, 18611891). Randzone van L., strook van
witte stof, tussen de top van de achterhoren
van het ruggemerg en de oppervlakte hiervan.
Lister, Joseph (Eng. chirurg, 1827-1912).
M et h o d e van L., antiseptische wondbehandeling.
Listing, Joh. Benedikt (Duitse natuurkundige, 1808-1888). Gereduceerd oog
van L. (1845), schema ter vereenvoudiging
van optische vraagstukken, waarin de
beide knoop- en de beide hoofdpunten van
het oog worden voorgesteld door een
knoop- en een hoofdpunt, waarvan de
Jigging tussen die der werkelijke knoopen hoofdpunten is gekozen. Wet van L.,
als het oog beweegt van de ruststand naar
een secundaire positie is de hoek van draaiing
dezelfde als wanneer het oog was gedraaid
om een as loodrecht op de gezichtslijn voor
en na de draaiing.
Liston, Rob. (chirurg te Londen, 1774-1847).
Been tang van L., snijdende beentang.
Litten, Mor. (clinicus te Berlijn, 1845-1907).
Versch ijnse I van L., middenrifverschijnsel; de bij de ademhaling op het Miltgenscherm zichtbare beweging van het middenrif, overeenkomstig de verplaatsing van
de longgrenzen bij percussie.
Little, Wilh. John (arts te Londen, 18101894). Ziekte van L. (1861), algemene
stijfheid en verlamming aan beide zijden,
bij kinderen, ten gevolge van beschadiging
der hersenen bij de geboorte.
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Littre, Alexis (Parijse ontleedkundige en
chirurg, 1658-1726). B re u k van L. (1700),
breuk, die geen volledige darmlis, maar
alleen de wand of een diverticulum van
de darm bevat. K lie re n van L., glandulae urethrales.
Litzmann, Karl Konr. Theod. (gynaecoloog
te Kiel, 1815-1890). Obliquitat (schuine
stand) van L., indaling van een wandbeen
bij de baring, zodanig, dat de pijlnaad
dwars bij de symphysis ligt (Hinterwandbeineinstellung).
Lobstein, Joh. Georg. Christ. (gynaecoloog
te Straatsburg, 1777-1835). Ziekte van
L., = osteopsathyrosis.
Locke, Fr. S. (Eng. arts, 20e eeuw). V loeistof van L., voedingsvloeistof tot het in
!even houden van het uitgesneden hart van
een zoogdier.
Loeffler, Friedr. Aug. Joh. (Duitse hygienist, 1852-1915). Baci I van L. (1884),
diphtheriebacil. Plaat van L., schaaltje
met gestolde bloedwei, als kweekbodem.
Methyleenblauwkleuring van L.
Loeffler W. (Zwitsers internist, 20e eeuw).
Sy n d room van L., eosinophilie en op het
röntgenbeeld niet blijvende schaduwen,
toegeschreven (waarschijnlijk ten onrechte)
aan ascaris-larven.
Loewi, Otto (pharmacoloog te Graz, geb.
1873). Verschijnsel van L., verwijding
der pupil na indruppeling van adrenaline
bij sympathicotonie en onvoldoende werking
der alvleesklier.
Lohnstein, Theod. (arts te Berlijn, 18661918). Saccharimeter van L., gistingssaccharimeter.
Lorenz, Ad. (chirurg te Wenen, 1854-1946).
Operatie van L., zie Hoffa.
Loreta, Pietro, (It. chirurg, 1831-1889).
Operatie van L., verwijding van de
pylorus door, van uit een in ,de maagwand
gemaakte opening, een vinger of bougies
erin te brengen.
Lorrain, Paul. (Fr. arts, 1827-1875). Type
van L., = infantilismus dystrophicus (1871).
Louis, Pierre Charles Alex. (clinicus te
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Parijs, 1787-1872). Hoek van L., angulus
sterni (angulus Ludovici).
Luc, H. (Fr. keelarts, 1855-1925). Oper at i e
van L.—C a I d w e I I, brede openbeiteling
van de v6Orwand en de neuswand der kaakholte.
Lucae, Joh. Const. Aug. (oorarts te Berlijn,
1835-1911). Druksonde van L., verende
sonde om de gehoorbeentjes beweeglijk te
maken.
Luciani, L. (Ital. physioloog, 1842-1919).
Pe ri od es van L., periodes van systolae van
het hart, afwisselend met pauzen.
Ludloff, Karl (chirurg te Breslau, geb. 1864).
Verschijnsel van L. (als de trochanter
minor afgebroken is), in zittende houding
kan het been niet worden opgeheven; ook
bij bursitis ilio-pectinea.
Ludwig, Karl Friedr. (Physioloog te Leipzig,
1816-1895). Ganglia van L., in het
tussenschot der voorkamers bij kikvorsen
en andere dieren.
Ludwig, Wilhelm Friedrich von (Duits
arts, 1790-1865). Angina Ludwigi of
Ludovici (zie ald.).
Lugo!, J. G. A. (arts te Parijs, 1786-1851).
Oplossing van L., oplossing van jodium
en joodkalium in water.
Luschka, Hubert v. (ontleedkundige te
Tubingen, 1820-1875). Amandel van
L., tonsilla pharyngea. Be u rs van L.,
bursa pharyngea. Klier van L., glomus
coccygeum. Foramen van L., zie Foramen.
Lust, Sym ptoom van L., bij roodvonk veroorzaakt kloppen op de M. peroneus trekkingen.
Lustgarten, Sigm. (Oostenr. huidarts te N.
York, 1857-1911). Bacillen van L.
(1884), bacillen in het smegma, ten onrechte
gehouden voor de verwekker der syphilis.
Luys, Jules Bernard (arts te Parijs, 18281897). Li chaa m van L., nucleus hypothalamicus.
Lyon, Irving Phillip, physioloog te NewYork, 20e eeuw. Reactie van M e l t z e r—L.,
zie Meltzer.

M
Mac Burney, Charles (arts te N. York, 1845—
1913). Punt van M., het midden van de
lijn tussen de navel en de rechter spina
ant., sup.; pijnlijk bij druk bij appendicitis.
Macewen, William (chirurg te Glasgow,
1848-1924). Lijn van M., van de incisura
parietalis van het slaapbeen naar de punt van
de processus mastoideus. Operatie van

M., doorbeiteling van het onderste ge
deelte van het dijbeen bij genu valgum.

Te ke n van M., zeer hoge percussietoon van
de schedel bij bloeding onder de arachnoidea.
Mache, Heinr. (natuurkundige teWenen, geb.
1876). Een held van M. (M. E.), de grootste sterkte van de electrische stroom, die
de emanatie, bevat in 1 I vloeistof of gas,
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verwijdering van de voet, met uitzondering
kan ontwikkelen, uitgedrukt in electrostavan het sprongbeen; syn. exarticulatio
tische eenheden, vermenigvuldigd met 1000.
pedis sub talo.
Maclean, F. C. (Amerik. arts, geb. 1888).
Mallory, F. B. (patholoog te Boston, 1862Bloedsuikerkromme van M.
1941). Lichaampjes van M., EinschlussMaddox, Ernest Edm. (Eng. oogarts, 186°—
kOrperchen (zie aid.) bij roodvonk.
1938). Staafjes van M., roodgekleurde
Malpighi, Marcello (ontleedkundige te Roglazen staafjes voor het onderzoek naar
me, 1628-1694). B I aas j es van M., kieine,
heterophorie (zie aid.), bij weike een iicht,
met lucht gevulde blaasjes aan de oppermet het staafje voor een der ogen bezien,
viakte van de opgebiazen long. Kapse 1
twee eikander niet dekkende beeiden vormt.
van M., = kapsel van Bowman. K 1 uMadelung, Otto Wilh. (chirurg te Straatswentjes van M., glomeruli der vier.
burg, 1846-1926). Vethals van M., difLichaampjes van M., 1. folliculi der
fuus lipoma aan de hats. Teken van M.,
rnilt; 2. glomeruli der Hier met kapsel. Net
verschii van temperatuur tussen oksel en
van M., = rete Malpighi. Pyramiden
rectum bij etterige peritonitis. M is v o rvan M., de nier-pyramiden.
ming van M., verkromming van het spaakMancke, R. (D. arts, 20e eeuw). Reactie
been.
van M. en Sommer, een reeks buisjes
Magendie, Francois (physioloog te Parijs,
is gevuid met gelijke hoeveelheden serum,
1783-1855). Wet van M., = wet van Be I I.
toenemende hoeveelheden NaCI en afneForamen van M. = de mediale opening
mende hoeveelheden HgC1 2. In hoe meer
der vierde hersenkamer; zie Apertura.
buisjes een neerslag ontstaat, des te meer
Magitot, Emile (tandarts te Parijs, 1833—
y-globuline bevat het serum.
1897). Ziekte van M. ,osteoperiostitis der
Mandl, L. (Hong. arts te Parijs, 1812-1881).
tandkassen.
0 p e r at ie van M., exstirpatie van de bijMagnan, Valentin (psychiater te Parijs, 1835
schiidkiier.
—1916). Teken van M. (bij cocainismus),
Mannaberg, Julius (clinicus te Wenen, geb.
1!" het gevoel, alsof er beweeglijke korreitjes
1860). V e r s c h ij n s e l van M., versteronder de huid zijn.
king van de tweede pulmonale toon bij
Mahler, Rich. A. (D. vrouwenarts, 20e eeuw).
perityphlitis en andere buikaandoeningen.
!f' Teken van M. (1895), bij sprongen toeMannko,ff, Emil Wilh. (clinicus te Marburg,
rnemende frequentie van de pots bij gelijk
1833-1918). Teken van M. (bij neuKi blijvende temperatuur; bij thrombophlerasthenie), versnelling van de pots, als
Fr bitis in het kraambed („Kletterpuls").
men op een pijniijke plaats drukt.
Maier, R. (D. arts, 1829-1888), zie Kussmaul.
Manson, Sir Patrick (Erg. tropenarts, 1844-Maisonneuve, Jaques Gilles (Fr. chirurg te
1922). SchistosOma Mansoni, veroorParijs, 1809-1897). Urethrotoom van
zaakt haemorrhagische enteritis.
M., bedekt mes om vernauwingen van de
Mantoux, Ch. (Fr. arts, 1877-1947). Rea curinebuis door te snijden. 0 perat i e van
t i e van Van Balen—M., het teweegM., entero-anastomose (zie aid.).
brengen (bij tuberculose) van een kieine
Maissiat, Jacques Henri (Fr. ontieedkundige
witte butt (Quaddel) door inspuiting van
te Parijs, 1805-1878). St roo k van M.,
zeer kleine hoeveelheden Alttuberkulin in
tractus ilio-tibialis.
de gespannen huid van de bovenarm of
Maixner, Emmerich (clinicus te Praag,
de dij (= Quaddelprobe). Ook bij de ziekte
1847-1920). Levercirrhose van M., met
van Weber—Christian.
vergroting van lever en milt, bioedingen
Manzullo, A. Reactie van M., een besiag,
uit maag en darm, doch geen meteorismus,
dat in 10 minuten zwart wordt na deppen
waterzucht of diarrhoea.
met 2% kaliumtelluriet, is waarschijnlijk
Majocchi, D. (huidarts te Bologna, 1849diphtheritisch.
1929). Ziekte van M., purpura annularis
Marchiafava, E. (It. patholoog, 1847-1935).
(zie aid.).
Syndroom van M. en Micheli, haemoMalassez, Louis Charles (Fr. ziektekundige
globinuria paroxysmala nocturna, aanvallen
te Parijs, 1842-1910). Ziekte van M.,
van afscheiding van haemoglobine in de
cysteuse ontaarding van de zaadbal.
nachturine, haemolytische anaemie met
Malgaigne, Jos. Francois (chirurg te Parijs,
icterus, haemosiderinurie.
1806-1865). Breuk van M., dubbele
Marfan, B. J. A. (Kinderarts te Parijs, 1858—
breuk van het bekken, gaande loodrecht
1942). Sy n d room van M., arachnodactyiie
door de beide takken van het schaambeen
(zie aid.); m et hod e van M., punctie van
en loodrecht nabij de symphysis sacrohet hartzakje.
iliaca aan dezelfde zijde. G roe ve van
Marie, Pierre (arts te Parijs, 1859-1940).
M., fossa carotica. 0 pe ratie van M.,
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Ziekte van M., 1. acromegalie; 2. osteoarthropathie hypertrophiante pneumique;
3. heredo-ataxie cerebelleuse; 4. zie Ziekte
van Strampell. Teken van M., het
beven der handen bij morbus Basedowi.
Marinesco, G. (Fr. arts, 1863-1938). Ziekte
van M., angiomyopathie; ook main succulente.
Marion, ziekte van M., hypertrophie van de
sphincter vesicae met stuwing der urine.
Mariotte, Edmond (Fr. natuurkundige, 1620
-1684). V lek van M., blinde viek. Proef
van M., het aantonen van het bestaan
der blinde viek door middel van 2 figuren,
die met een oog worden beschouwd.
Marjolin, Jean Nicolas (chirurg te Parijs
1780-1850). Zweer van M., chronische
huid- of slijmviieszweer, waaruit zich kanker
ontwikkelt.
Marmorek, Alex. (Oostenr. arts, 18651923). Serum van M., serum tegen streptocokken en tegen tuberculose.
Marsh, Henry (lers arts, 1790-1860).
Ziekte van M., ziekte van Basedow.
Marshall, Joh. (chirurg en ontleedkundige te
Londen, 1818-1891). Ad e r van M., vena
obliqua atrii sinistri.
Marshall Hall, zie H a 11.
Martin, Ed. Arn. (vrouwenarts te Berlijn,
1809-1875). Zwachtel van M., dunne
zwachtel van gummi.
Massiat, band van M., tractus ilio-tibialis
(zie aid.).
Mathieu, Alb. (Fr. arts, 1855-1917). Ziekte
van M. (1886), = ziekte van Wei I.
Mauriceau, Francois (Fr. verloskundige,
1637-1709). Handgreep van M.-Lac h ape I le-Le v ret, = handgreep van
Veit-Smellie. Lans van M., perforatorium voor de schedel der vrucht.
Mauthner, Ludw. (oogarts te Wenen, 18401894). Membraan van M., binnenste
Iaag der schede van Schwan n.
Maydl, K. (Oostenr. chirurg, 1853-1903).
Be k le mming van M., retrograde beklemming, zie aid.
Mayer, K. (Oostenr. psychiater, geb. 1862).
Reflex van M., door passieve bulging van
een vinger in de eerste phalanx ontstaat
bulging van de duim in het eerste lid en
strekking in het tweede. Vgi. Leri.
Mayer, Karl Wilh. (Berlijns vrouwenarts,
1795-1868). Ring van M., zacht baarmoederpessarium. Speculum van M.,
kokervormige schedespiegel van melkglas.
Mayer, Robert (arts in Ned. Ind. dienst, 1814
-1878). Mechanisch warmte-aequiva le n t, de hoeveelheid mechanische arbeid,
die overeenkomt met het arbeicjsvermogen
ener calorie (1842).
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Mayo, de gebr. Will. James, (1861-1939) en
Charles Horace, (1865-1939, Amer. chirurgen). Teken van M., verslapping der
spieren van de onderkaak als teken van
diepe narcose.
Mc Lure. Buis van M., van metaaldraden, die
in de mond wordt gebracht om het afzakken
van de tong te voorkomen bij de narcose.
Proef van Aldrich en M., bepaiing van
de snelheid van het verdwijnen van een in de
huid gespoten waterbuit.
Meckel, Joh. Friedrich (D. ontleedk., 1714-1774). Ganglion van M., ganglion sphenopalatinum.
Meckel, Joh. Friedrich (D., ontleedk., kleinzoon van de vorige, 1781-1833). Di v ert icu I u m van M., blind toelopend aanhangsel van de kronkeidarm, overblijfsei
van het navelblaasje. Kraak been van
M., deel van de eerste kieuwboog, waaruit
de kaak ontstaat.
Medin, Oskar (hoogleraar in de paediatrie
te Stockholm, 1847-1928). Zie Hein e.
Mees, R. A. (Ned. psychiater, 20e eeuw).
St reep van M., witte dwarse streep op
de nagels bij polyneuritis arsenicosa.
Meibom, Heinrich (ontleedkundige te Helmstedt, 1638-1700). K I i e r e n van M.,
(1666), glandulae tarsales.
Meige, Henri (Fr. arts, 1866-1940). Ziekte
van M., erfelijk, chronisch, bleek, hard
oedema van een der ledematen (trophoecleme).
Meigs, J. V. (Amer. chirurg, geb. 1892).
Synd room van M., fibroma ovarii met
ascites en hydrothorax; ook bij andere
gezwellen der vrouwelijke geslachtsorganen.
Meinicke, E. (D. arts, geb. 1878). K l a r u n g sr ea kt i on (ophelderingsreactie) van M.,
wanneer een troebele alcoholische verdunning van een extract van runderhart met
tolubalsem helder wordt door toevoeging
van serum, wijst dit op syphilis van het
serum.
Meissner, Georg (ontleedkundige te Gottingen, 1829-1905). Lichaampjes van
M., elliptische uiteinden der gevoelszenuwen
in de huidpapillen, vooral aan handen en
voeten. Plexus van M., zie plexus submucosus.
Meltzer, S. J. (Russisch physioloog te NewYork, 1851-1920). Reactie van M.,
pupilverwijding van het geexstirpeerde kikkeroog na indruppeling van adrenaline.
Mendel, Gregor (Augustijner abt te Briinn,
1822-1884). Wet van M., vaderlijke en
moederlijke eigenschappen in bepaalde verhouding verdeeld onder de afstammeiingen.
Mendel, Kurt (zenuwarts te Berlijn, geb.
1874). Reflex van M.-Bechterew (bij
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aandoening der pyramidebaan), bulging der
tenen bij het kloppen boven op de kopjes
der middelvoetsbeenderen.
Meniere, Prosper (Fr. arts, 1799-1862).
Synd room van M., doofheid, oorsuizen,
brakingen en duizelingen bij aandoening
van het labyrint. Syn. angiopathia labyrinthica.
Mensendieck, B. (Amer. arts, 20e eeuw).
Methode van M., spieroefeningen voor
vrouwen bij onjuiste houding of onvoldoende
ademhaling.
Mercier, Louis Auguste (Fr. uroloog, 1811-1882). Ba r riê re van M., valvula prostatica. Catheter van M., catheter, waarvan de korte snavel een hoek van 120°
met de schacht maakt.
Merkel, Friedr. Siegism. (ontleedkundige te
Gottingen, 1812-1876). Tastcellen van
M., blaasvormige cellen der opperhuid,
voorzien van een tastschijf, welk uit zenuwvezeltjes bestaat.
Metschnikow, Elias (Russische bioloog te
Parijs, 1845-1916). Theorie van M.,
theorie der phagocytose.
Meulengracht, E. (Deens arts, geb. 1887).
Methode van M., om het gehalte aan galkleurstoffen in het serum te bepalen worth
dit verdund tot de gele kleur overeenkomt
met die van een standaard-oplossing van

kaliumbichromaat.
Meyer, Georg Hermann von (ontleedkundige te Zurich, 1815-1892). Lijn van M.,
van het midden van de hiel naar het midden
van het kopje van het eerste middelvoetsbeen.
Meynert, Theod. (psychiater te Wenen,
1833-1892). Bundel van M., vezelbundel
van het ganglion trabeculae naar het ganglion interpedunculare. Zie fascicuius retroflexus. C o m m i s s u ra (verbindingsbrug)
van M., vezelbundel tussen de beide pedunculi cerebri, liggende boven op de kruising
der gezichtszenuwen. Syn. commissura superior. K ru is i n g van M., twee gekruiste
bundels van het dak der beide aquaeductus
Sylvii naar de raphe. Laag van M., de derde
laag pyramidale cellen in de hersenschors.
Meynet, Paul Claude Hyacinthe (Fr. arts,
1831-1892). Knobbeltjes van M., rheumatismus nodosus.
Mibelli, Vittorio (huidarts te Parma, 18601910). Ziekte van M., porokeratosis.
Michaelis, Gustav Adolf (vrouwenarts te
Kiel, 1798-1848). R u it van M., vierhock, gevormd door de binnen-bovenranden der billen, tot aan de groefjes in
de huid boven de spinae iliacae postelijnen van daar naar het doornriores, en

0
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vormig uitsteeksel van de laatste lendenwervel.
Micheli, F. (Ital. patholoog, 20e eeuw), zie
Marchiafava.
Middeldorpf, Albrecht Theodor (chirurg te
Breslau, 1824-1868). Drie hoe k van M.,
rechthoekig driehoekig paardenharen kussen, dat bij armbreuken met de schuine
zijde tegen de zijvlakte der borstkas wordt
geplaatst, en met de rechthoekszijden de
opperarm en de onderarm steunt.
Miescher, Joh. Friedr. (Zwitsers ziektekundige, 1811-1887). Buizen (tubes,
Schlduche) van M., een lager organisme
(sarcosporidium) in de spieren van huisdieren.
Mikulicz, Joh. v. M.-Radecki (chirurg te
Breslau en Wenen, 1850-1905). Ziekte
van M. (1892), hypertrophie der beide
oorspeekselklieren, traanklieren en glandulae submaxillares; achroticytosis, zie aid.
C e lien van M., grote, bacillen bevattende cellen ; bij rhinoscleroma. Operatic
van M., 1. verwijdering van de musculus
sternocleidomastoideus; 2. pyloroplastiek.
Operatie van M.—Wladimirow, verwijdering van het zieke sprong- en hielbeen, waarna de voet rechtop tegen het onderbeen wordt geplaatst, na oppervlakkige
afzaging der gewrichtsvlakten.
Millar, John (Schots arts, 1733-1805).
Asthma van M. (1769), asthma thymicu m.
Millard, Aug. L. J. (arts te Parijs, 1830—
1915).Verlamming van M.—Gubler,.------hemiplegia alternans inferior. Ziekte van
M., laryngismus stridulus.
Millon, Nicolas Aug. Eug. (Fr. scheikundige,
1812-1867). Reactie van M., kwikzilver, opgelost in salpeterzuur, dat enig
salpeterigzuur bevat, geeft een rood neerslag met eiwitstoffen.
Milton, John Laws (huidarts te Londen,
1820-1898).UrticariavanM.,zeergrote
netelbulten op de huid en op de slijmvliezen van mond, keel en luchtpijp (1876).
Minkowski, Oscar (clinicus te Breslau,
1858-1931). Getal van M., verhouding
tussen dextrose en stikstof in de urine, bij
uitsluitende voeding met vlees, bij honger
en bij hope graden van suikerziekte, gemiddeld 28:10. Ziekte van M.—Chauffard, zie sphaerocytose.
Minnegerode, Teken van M. (in het
Rontgen-beeld), gas tussen de ruggegraat
en het slijmvlies van de slokdarm wijst
op doorboring hiervan.
Minor, L. (Russ. arts te Moskou, geb. 1855).
Ziekte van M., = centrale haematomyelie.
Mirotchnik (Russ. arts, 20e eeuw). Ziekte
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van M., hepatomegalie met ascites, misschien
door meelvergiftiging.
Mitchell, Silas Weir (zenuwarts te Philadelphia, 1829-1914). K u u r van M. (1884),
rust, afzondering en sterke voeding. Zie kte van M., erythromelalgie. Versch ij nsel van M., causalgie.
Mixter, Sam. Jason (Amer. chirurg, 18651926). Zie F. Pau I.
Miibius, Paul Julius (zenuwarts te Leipzig,
1853-1907). Ziekte van M., migraine
ophtalmoplegique. Serum van M., bloedwei van dieren, waarvan de schildklier is
weggenomen. Teken van M. (bij morbus
Basedowi), bij sterke convergentie der
ogen, door het fixeren van een nabij gelegen voorwerp, wijkt een oog spoedig
buitenwaarts of (zwakte der mm. recti
interni).
Mohrenheim, Jos. Jac. Freiherr von (Oostenr. arts te Petersburg, overl. 1799). G r o eve van M., driehoek tussen de delta- en
de grote borstspier onder het sleutelbeen.
Moll, Jacobus Antonius (oogarts te Arnhem,
1832-1914). Klieren van M., glandulae
ciliares.
Miller (Duits chirurg, 1829-1862). Ziekte
van M., chronische, pijnlijke, opperviakkige ontsteking van de tong, glossitis superficialis chronica = glossodynia exfoliativa.
Mailer, Jul. Otto Ludwig (arts te Konigsberg, 1819-1887). Ziekte van M.—
Ba r lo w (door M. in 1859 en door B. in
1883 beschreven), kinderziekte met acute
verschijnselen van rhachitis en scorbuut.
Momburg, Friedr. (D. chirurg, geb. 1870).
Afsnoering volg ens M., een dikke gummibuis wordt 2 tot 4 maal zo vast tussen
de onderste ribben en de kam van het
darmbeen om het lichaam getrokken, dat
de pols van de dijslagader niet meer wordt
gevoeld.
Monakow, Konstantin (zenuwarts te Zurich,
1853-1930). B u n d e I van M., tractus rubrospinalis.
Monro, Alexander (Schots ontleedkundige,
1733-1817). Gleuf van M., onder fangs
de thalamus opticus, van het g at van M.
(dat de derde hersenkamer met de beide
zijkamers verbindt) naar de aquaeductus
Sylvii.
Monteggia, G. B. (Ital. arts, 1762-1815).
B re u k van M., pareerfractuur, (zie aid.)
samengaande met luxatie van het kopje van
de radius.
Montgomery, William Fetherston (vrouwenarts te Dublin, 1797--1859). Klieren
van M., glandulae areolares.
Moore, John (arts te Birmingham, 19e eeuw).
Suikerproef van M., koken van de urine
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met oplossing van hydras kalicus; na toevoeging van een druppel sterk zwavelzuur
ontstaat de geur van gebrande suiker en
mierenzuur.
Mooy, C. de (Nederl. Off. v. gez., 18341926). Naald van De M., zijdeiings platte
hechtnaald met handvat. B ran card van
D e M., raderbrancard waarvan het zwaartepunt beneden de assen ligt. Tent van De
M., hospitaaltent, die gelijk een harmonica
kan worden in elkaar geschoven. S n e Iver band van De M., noodverband, aan
een koord bevestigd, dat met een hand,
desnoods door de gekwetste zeif, kan worden
aangelegd.
Morax, Victor M. (arts te Parijs, 1866-1935).
Baci I van M.—Axe nfe I d, diplobacillus
bij sommige chronische bindvliesontstekingen (1896).
Morel, Benoit Auguste (Fr. psychiater,
1809-1873). Oor van M., sterk misvormde
„platgemangelde" oorschelp bij ontaarde
individuen.
Morgagni, Giovanni Battista (ontleedkundige te Padua, 1682-1771). Ziekte van
M., ziekte van Adam s—S t o k es. Zie
Columnae rectales, Cataracta, Lacunae urethraies, Liquor, Sinus rectales, Ventriculus
laryngis. Trias of syndroom van M.,
hyperostosis frontalis interna, virilisme,
adipositas.
Moritz, Ludw. Heinr. Friedr. (clinicus te
Keulen, 1861-1938). Proef van M. (1886),
ter onderscheiding van exsudaten en transsudaten ; door toevoeging van 1-2 druppeis azijnzuur wordt uit 2 cm 3 exsudaat
eiwit neergesiagen. Bij een transsudaat zijn
daartoe ten minste 4-5 cm 3 nodig (vgl.
Rivalta).
Moro, Ernst (kinderarts te Heidelberg, geb.
1874). React ie van M. (op tuberculose),
ontstaat na inwrijving van de huid met
tuberculinezaif (1908). Reflex van M. =
Umklammerungsreflex; zie aid.
Morquio, L. (arts te Montevideo, 1867-1935).
Ziekte van M., familiaire dystrophie der
beenderen met kort, ineengedrongen
lichaam.
Morton, Richard (arts te Londen, 16371698). Hoest van M., hardnekkige uitputtende hoest bij Iongtering.
Morton, Thom. George (arts te Philadelphia,
1835-1903). Ziekte van M., metatarsaigie.
Morvan, A. M. de Lannitis (Fr. arts, 1819—
1897). Ziekte van M. (1883), een vorm van
syringomyelie.
Moschkowitz, A. V. (Amer. chirurg, 1865—
1934). Oper at ie van M., bij prolapsus
recti; het cavum Douglasi wordt tot verdwijnen gebracht.
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Muller, Herman Franz (Duits clinicus,
1866-1898). Vloeistof van M., kaliumbichromaat 2, natriumsulfaat 1, opgelost
in gedestilleerd water 100, om weefsels
te harden.
Muller, Johannes (physioloog te Berlijn,
1801-1858). G a n g e n van M., twee
kanalen bij embryo's van gewervelde dieren,
naast de gangen van Wolff. Kapse I
van M., = kapsel van Bowman. Proef
van M., geforceerde inademing na diepe
inademing, bij gesloten neus en mond, verhoogt de negatieve druk in de borstkas.
Muller, Peter (vrouwenarts te Bern, 18361923). Ring van M., contractiering.
Manchmeier (D. arts). Ziekte van M.
(1869), myositis ossificans progressiva.
Murphy, John Benj. (chirurg te Chicago,
1857-1916). Knoop van M., knoop,
bestaande uit twee in elkander passende
holle cylinders, tot hechting van een doorgesneden darm, waarvan 66n deel in elk
uiteinde wordt geschoven, waarna de
knoop tot 66n geheel worth gemaakt en
door hechting van het peritoneum wordt
ingesloten. De knoop houdt dan de darm
bijeen en wordt later, als hij in de ruimte
van de darm is geraakt met de ontlasting
verwijderd.
Museux (chirurg te Reims, begin 19e eeuw).
Tang van M., lange tang met dubbele
scherpe haken als uiteinden, tot het aanvatten en omlaag halen van het . benedeneinde der baarmoeder.
Musset, L. C. Alfred de (Fr. dichter, 1810—
1857). Teken van M. (door Delpeuch
als benaming voorgesteld, omdat dit teken
bij M. zichtbaar was), schudden van het gehele hoofd bij insufficientie der aortakleppen; oak bij morbus Basedowi.
Mussy, Henry Gueneau de (arts te Parijs,
1822-1892). Pu nt van M., kruispunt
van de verlenging van de rand van het
borstbeen en van de verlenging der 10e
rib. Pijnlijk bij pleuritis diaphragmatica.
Mygind, S. H. (Deens arts, geb. 1884). V e rsc h ij nse I van M., nystagmus bij druk op
de V. jugularis.

Moser, P. (kinderarts te Wenen, 18651924). Serum van M., een streptocokkenserum tegen roodvonk.
Mosetig-Moorhof, Albert von (chirurg te
Wenen, 1838-1907). Batist van M. M.,
waterdichte verbandstof. Been p I o m be
van M. M., van jodoform, spermaceti
en sesamolie in uitgebeitelde beenholten.
Mosso, Angelo (It. physioloog, 1846-1911).
Ergog raaf van M., toestel om de spierkracht te meten, door waarneming van
de hoogte, waartoe de buigspieren van
de middelvinger een zeker gewicht kunnen
opheffen.
Much, Hans (arts te Hamburg, 1880-1932).
K o r re I tj es van M., „grampositieve"
zuurvaste korreltjes, in rijen of hoopjes
gerangschikt, die misschien de oorspronkelijke vormen der tuberkelbacillen, of sporen
of ontledingsproducten daarvan zijn.
Mulder, Gerrit Jan (Nederl. arts en scheikundige, 1802-1890). Suikerproef van
M., de vloeistof met natriumhydroxyde
alcalisch gemaakt en met indigocarmijn
verhit, neemt een groene, purpere, rode en
ten slotte violette kleur aan, die, na schudden met Iucht, weer in blauw verandert.
Mules, Paul Henry (Eng. oogarts, Manchester, 1843-1905). 0 p e rati e van M.,
lediging van de oogbol na verwijdering
van het hoornvlies, waarna een kunstoog
wordt geplaatst.
Muller, Eduard (clinicus te Marburg, 18701928). Proef van M.—jochmann, in een
plaat van Ltiffler worden door cokkenetter bij 55° diepe gaten gevreten, door
tuberculeuse etter niet.
Muller, Friedrich von (clinicus te Munchen,
1858-1941). Teken van M., rhythmische
kloppende beweging van verhemelte enz.
en rhythmisch rood worden bij insufficientie
der aortakleppen.
Muller, Heinrich (ontleedkundige te Wiirzburg, 1820-1864). Vezels van M., bindweefselvezels, die door het netvlies trekken
als steunweefsels voor de zenuwvezels.
S pier van M., a. kringvezels van de must.
ciliaris; b. de gladde musculus tarsalis.

N
Naboth, Martin (arts te Leipzig, 1675-1721).
Eie re n van N., zie ovula Nabothi.
Nagel, W. (physioloog te Rostock, 18701911). Kleurproeven van N., kaartjes
met in een kring geplaatste verschillend
gekleurde stippen, tot onderzoek van de

kleurenzin. Lantaarn van N., anomaloscoop (zie aid.).
Nagele, Franz Karl (vrouwenarts te Heidelberg, 1778-1851). Be k ken van N.,
ankylotisch scheef vernauwd bekken. 0 b I iquiteit (scheve stand) van N., voorste

Nasmyth, Alex.

— 636 —

kruinligging. Perforatorium van N.,
ter doorboring van de kinderschedel.
Nasmyth, Alex. (Schots tandarts te Londen,
over!. 1847). VI i esje van N., bovenste
laag van het tandglazuur, cuticula dentis.
Naunyn, Bernhard (clinicus te Straatsburg,
1839-1925). K u u r van N., bij maagzweer.
Neeft, Christian Ernst (arts te Frankfort
a. M., 1782-1849). Hamer van N. (1839),
zelfwerkende hamer, die de galvanische
stroom beurtelings afbreekt en sluit; zie
Wagner.
Neelsen, Fr. Ad. (ontleedkundige te Dresden,
-. 1854-1894). Zie Z i e h I.
Negri, Adelchi (It. ziektekundige te Pavia,
1876-1912). Lichaampjes van N., microscopische lichaampjes in de hersenen
van dieren die aan hondsdolheid lijden.
Neisser, Albert (huidarts te Breslau, 18551916). Diplocokken van N., gonocokken (1879).
Neisser, Ernst (clinicus te Stettin, geb.
1863). Punctie van N.—P o I lac k, hersenpunctie door de schedel heen. Comp iementbindingsreactie van N.—Sachs;
zie Complementbinding.
Neisser, Max (bacterioloog te Frankfort
a. M., 1869-1938). Kleuring van N., van
de poollichaampjes der diphtheriebacillen.
Paradox van N.—Wechsberg, zie
Prozone-effect.
Nelaton, Auguste (chirurg te Parijs, 18071873). Bougie of catheter van N.,
elastische bougie of catheter. G e z w e I I e n
van N., fibromata of sarcomata van de
buikwand. Zie ook Dupuytren.
Nessler, A. (Duits scheikundige, 18271905). Reagens van N., met kaliloog
alcalisch gemaakte oplossing van joodkalium
en kwikjodide.
Neubauer, Joh. Ernst (D. ontleedkundige,
1742-1777). Slagader van N., arteria
thyreoidea ima.
Neumann, Ernst (ziektekundig-ontleedkundige te Konigsberg, 1834-1918). K rista I len van N., kristallen van C h a r co t.
Cel I en van N., gekleurde cellen met
kernen in het beenmerg, waaruit zich de
rode bloedlichaampjes vormen.
Neumann Edler v. Heilwart, Isidor (huidarts te Wenen, 1832-1906). Ziekte van
N., pemphigus vegetans.
Nicolaier, Arthur (Duits arts, geb. 1862).
Baci I van N., tetanusbacil (1884).
Nicolas, J. (Fr. arts, 20e eeuw). Z i e kt e van
N.—Favre, vierde geslachtsziekte, goedaardig lymphogranuloma inguinale. Syn.
ziekte van Frei.
Niemann, A. (Duitse arts, 1880-1921).
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Ziekte van N.—Pick, een vorm der
ziekte van G au che r, zie ald., op kinderlijke leeftijd, toegeschreven aan afzetting
van phosphatiden in lever en milt.
Nikolski, P. W. (Russ. huidarts, geb. 1855).
Verschijnsel van N., abnormaal loszitten der epidermis op haar onderlaag bij
pemphigus van volwassenen.
Nisbet, William (Eng. arts, 1759-1822).
Sjanker van N., knobbelige abscesjes
op de penis, na zachte sjanker.
Nissl, Franz (psychiater te Heidelberg,
1860-1919). Lichaampjes van N., basophile lichaampjes in de zenuwcellen;
syn. chromophile stof of tigroied.
Nocard, E. I. E. (Fr. veearts, 1850-1903).
B a c i I van N., verwekker der psittacosis.
Noguchi, Hidego (Japanse arts te NewYork, 1876-1928). Reactie van N.,
intracutane enting met luetine (emulsie van
ascitesvocht en gedode kweek van spirochaeta pallida) verwekt bij syphilis een
sterkere reactie dan bij gezonde personen.
Nolen, W. (Ned. hoogleraar, 1854-1938).
Ziekte van N., hypochrome bloedarmoede met sideropenie, achylie of hypochloorhydrie bij volwassen vrouwen.
Nonne, M. (zenuwarts te Hamburg, geb.
1861). Reactie van N.—Apelt (bij hersen- en ruggemergsyphilis, tabes en paralyse), verzadigde oplossing van ammoniumsulfaat doet een even grote hoeveelheid
liquor cerebrospinalis binnen drie minuten
min of meer troebel worden (drieminutenreactie).
Noorden, Carl van (clinisch hoogleraar te
Frankfort a. M., 1858-1944). Vermageringskuur van Van Noord en.
Norton, Sidney Aug. (Eng. ingenieur, geb.
1835), Nortonput.
Nothnagel, Carl Wilh. Hermann (Duits
arts, 1841-1905). Verschijnsel van N.,
(bij gezwellen van de thalamus opticus),
de verlamming van de aangezichtszenuw
is duidelijker zichtbaar bij gemoedsuitdrukking dan bij willekeurige beweging.
Proef van N., een kristalletje keukenzout, buiten op de darm van een konijn
gelegd, veroorzaakt antiperistaltische beweging; bij de mens minder zeker.
Nove, symptoom van Nove—Josserand, als men bij een zuigeling beide benen
over elkaar kruist, ziet men dat dit bij een
in de heup geluxeerd been verder mogelijk
is dan bij het normale.
Nuck, Ant. (Nederl. ontleedk., 1650-1692).
Kanaal van N., een uitstulping van het
buikvlies door het lieskanaal bij de vrouw.
Nuel, J. P. (Belgisch oogarts, 1847-1920).
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1862-1937). Kamer van N., om microscopische praeparaten tijdens het onderzoek op standvastige temperatuur te houden.
Nylander, Wilh. Gabriel (Zweedse scheikundige, 1835-1907). Proefvocht van
N. (voor suikerproef), 2. din. kaliumnatriumtartraat, 5 din. natriumhydroxyde, 45 din.
water, 1 dl. bismuthnitraat.

Ruimte van N., tussen de buitenpeilers
en de cellen van Deiter in het orgaan
van Corti.
Nuhn, Antonius (ontleedkundige te Heidelberg, 1814-1889). Klier van N.—Bland i n, slijm- en speekselklier onder de punt
der tong; syn. glandula lingualis anterior.
Nuttal, George Rickets (arts te Londen,

o
Obermeyer, Otto Hugo Franz (arts te
Berlijn, 1843-1873). Spiril van 0., de
verwekker der febris recurrens.
Oddi, R. (It. chirurg, 19e eeuw). M 1.5 sculus
sphincter Od d i, ringspier om de ductus
choledochus.
O'Dwyer, Jos. (arts te New-York, 18411898). Zie Intubatie.
Oehl, Eusebio (ontleedkundige te Pavia,
1827-1903). L a ag v an 0., = stratum
lucidum. Spie rtj es van 0., aan de chordae tendineae der valvulae bi- en tricuspidalis.
Oehlecker, Fr. (D. chirurg, geb. 1877).
Methode van 0., na het toedienen van
enige cm 3 bij een bloedtransfusie wacht men
een korte pons om te zien of er ongewenste
reacties optreden.
Oertel, Max Jos. (keelarts te Miinchen, 1835—
1897). Ku ur van 0. (bij chronische insufficientie van het hart), ontlasting van
het hart door geringe toevoer van vloeistof, oefening door stelselmatig toenemende inspanning (terreinkuur, enz.).
Ogino, (Japans verloskundige, 20e eeuw), zie
Knaus.
Ogston, Alexander (chirurg te Aberdeen,
1844-1929). Operatie van 0., 1. afbeiteling van de condylus internus femoris bij
genu valgum; 2. afbeiteling van de aan
elkander grenzende gewrichtsvlakten van
het sprongbeen en het os naviculare, ten
einde deze beenderen aan elkander te
doen groeien, bij platvoet.
Oguchi, S. (Japans oogarts, geb. 1875). Z i e kte van 0., recessief erfelijke ziekte met
hemeralopie en lichtgrijze verkleuring van
de achtergrond van het oog, welke kleur
verdwijnt door lang verblijf in het donker.
Oliver, Thomas (Eng. arts, 1859-1932).
Versch ij nsel van 0. (bij aneurysma arcus
aortae en gezwellen in de streek van de
aortaboog), het strottenhoofd wordt tijdens
de systole even omlaag getrokken.
Oilier, Louis Xavier (chirurg te Lyon, 1830—

1900). Dyschondroplasie van 0., (zie
aid.).
Olshausen, Rob. Michaelis (vrouwenarts te
Berlijn, 1835-1915). Handgreep van
0., = handgreep van Smelli e.
Ombredanne, L. (Fr. chirurg, geb. 1871).
Methode van 0., als men bij de zuigeling
beide benen in heup en knie buigt, en de
vulva staat loodrecht, wat wit zeggen dat
het bekken recht staat, kan men goed zien
of beide benen al of niet even tang zijn.
Oppenheim, Herm. (zenuwarts te Berlijn,
geb. 1858-1919). Ziekte van 0., myotonia congenita. Ziekte van 0.-Strii mp e I I, polioencephalitis haemorrhagica superior met toenemende oogveriamming.
R e f I ex v an 0., (bij spastische toestanden) krachtig strijken aan de binnenzijde
van het onderbeen doet de tenen omhoog
in plaats van omlaag gaan.
Oppler, Bruno, (arts te Breslau, 19e en 20e
eeuw). Bacil van 0.—B o as, zie Boas.
Orth, Joh. (Berlijnse ziektekundige, 18471923). Vloeist of van 0. (om ontleedkundige praeparaten te fixeren), 1 dl.
formaline, 9 din. oplossing van Mlle r.
Osgood, R. B. (chirurg te Boston, geb. 1873).
Ziekte van 0.—Schlatter, aseptische
necrose der tuberositas tibiae bij jeugdige
personen (1903).
Oster, William (geb. in de Ver. St., Prof.
te Oxford, 1848-1920). Ziekte van 0.,
polycythaemia rubra, teleangiectasia haemorrhagica hereditaria, zie Rendu. V e rs c h ij nsel van 0., agglutinatie der bloedpiaatjes terstond na de verwijdering van het
bloed uit het lichaam. V le kj es van 0.,
kleine, pijnlijke rode vlekjes aan handen en
voeten bij subacute of chronische kwaadaardige endocarditis.
Overbeek-Gaillard. M et h o d e van ijking
van leverpraeparaten, gebaseerd op de groei,
daardoor veroorzaakt, van beenmerg-kweken.
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P
Pacchioni, Antonio (ontleedk. te Rome,
1665-1726). Granulaties en groeven
van P., granulationes arachnoidales en
de daaraan beantwoordende holligheden
in het schedeldak.
Pacini, Filippo (ontleedkundige te Florence,
1812-1883). Lichaampjes van P. (1835),
zie Vater-Pacini.
Paget, Sir James (Eng. chirurg, 1814-1899).
Ziekte van P., 1. kwaadaardige huidontsteking aan de tepel en de omgeving
daarvan, vaak overgaande tot kanker; 2.
osteitis deformans met normaal kalkgehalte
van het bloed. Vgl. Von Recklinghausen.
Pal, Jacob (clinicus te Wenen, 1863-1936).
Kleuring volgens P. (van merg bevattende zenuwvezels), blauwkleuring der
mergscheden, terwijl de ascylinders ongekleurd blijven. Vaatcrisis van P., plotselinge stijging van de bloeddruk.
Paltauf, Rich. (ziektekundige te Wenen,
1858-1924). Ziekte van P., = ziekte van
Sternberg.
Pancoast, J. (Amer. chirurg, 1805-1882).
Ziekte van P., infiltraat in de bovenkwab
van een der longen met klierzwelling en
beperking der armbewegingen aan dezelfde
zijde; gezwellen van P., kwaadaardige
gezwellen in de koepel van de borstkas
(apical chest tumours en superior pulmonary
sulcus tumours, zie ald.); syndroom van
P., door de genoemde gezwellen: pijn in de
schouder, uitstralend naar de arm, waarvan
de spieren atrophisch worden, gepaard met
het syndroom van Horner (zie Horner).
Pandy, Koloman (psychiater te Boedapest,
geb. 1868). Reactie van P., het aantonen
van vermeerdering van de globuline in de
liquor cerebro-spinalis.
Panner, H. J. (Deens arts, 1871-19,30).
Ziekte van P., aseptische necrose van het
capitulum humeri. Vgl. Perthes.
Papacosta,formol-gelreactie van GateP., een paar druppels formaline gevoegd bij
vers serum doen dit stollen binnen 24 uur,
als het luetisch is. Volgens anderen bewijzend
voor lymphogranuloma inguinale en niet
voor cues.
Paquelin, Claude Andre (Fr. arts, 18361905). Brand ijzer (thermocautere) van
P. (1876) (kortweg Paquelin genoemd),
flesje met benzine, waarvan door het samenknijpen van een ballon, dampen worden
gedreven in een hol, van te voren verwarmd
mes of ander instrument, zodat de dampen

verbranden en het instrument gloeiend
wordt.
Parinaud, Henri (Fr. oogarts, 1844-1905).
Ziekte van P., conjunctivitis, met grote,
roodachtige granulaties van het bindvlies
en de fornix en klierzwellingen aan oor en
hals.
Parkinson, James (arts te Londen, 17551824). Ziekte van P. (1817), paralysis
agitans. Vgl. Parkinsonisme.
Parrot, Marie Jules (arts te Parijs, 18391883). Ziekte van P. (1872), pseudoparalyse bij kinderen met geerfde syphilis,
door ontsteking nabij, of loslating van
de epiphysen der pijpbeenderen. Littekens van P., scherpe, witachtige littekens rondom de mond, na syphilitische
fissuren bij kinderen.
Parry, Ch. Hillier (arts te Londen, 17551822). Ziekte van P. (1782), = ziekte
van Basedow.
Paschen, H. (D. patholoog, 1860-1936).
Lichaampjes van P., ingesloten in de
weefselcellen bij variola en vaccinia.
Passavant, Philip Gustav (chirurg te Frankfort a.M., 1815-1893). Z w e l l i n g van
P., dwars over de achterwand der keelholte, gevormd door de musc. pterygopharyngeus.
Pasteur, Louis (Fr. scheikundige en bioloog,
1822-1895). Inenting van P., door
enting van een zwak gif, vooral tegen
hondsdolheid. Vibrio van P., bacillus
oedematis maligni.
Patella, Vincenzo (hoogleraar te Siena,
1856-1928). Ziekte van P. (1901), vernauwing van de pylorus bij tuberculose.
Paul, Gustav (Oostenr. arts, 1859--1935).
Pokkenreactie van P., inwrijven van
de inhoud van pokpuisten op het hoornvlies van een konijn. Zie ook Bunnell.
Paul, Frank Thom. (chirurg te Liverpool,
1851-1941). Buis van Paul—Mixter,
hoekig gebogen glazen buis bij darmfistel en
anus praeternaturalis. Zie ook Bragg.
Pauzat, Jean Eugene (Fr. arts, 20e eeuw).
Zie k t e van P., periostitis osteoplastica der
middelvoetsbeenderen. Syn. ziekte van B u sq u e t.
Pavy, Fred. Will. (arts te Londen, 18291911). Ziekte van P., = cyclische albuminurie.
Pawlow, Iwan Petrow (Russische physioloog, 1849-1936). Kleine maag van P.,
een gedeelte van de maag wordt uitgesneden, en, tot een zakje gehecht, met de
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overgelaten opening in de buikhuid bevestigd, tot het nemen van proeven.
Payr, E. (chirurg te Leipzig, geb. 1871).
Ziekte van P., knik in de darm door
vergroeiingen.
Han, Jules (chirurg te Parijs, 1830-1898).
K I e m van P. (kortweg P6an genoemd),
klemtangetje voor slagaderen en wondranden.
Pecquet, Jean (Fr. ontleedkundige, 16221674). Buis van P., ductus thoracicus.
Recepticulum van P., cisterna chyli.
Peet, 0 pe rat i e van P., verwijdering van
het ganglion coeliacum en de nervi splanchnici en van de sympathische zijstrengen van
de 9e borstwervel of tot de 2e of 3e lendenwervel, bij essentiele hypertensie.
Pegger. Sy m ptoo m van P., na afscheuring
van de trochanter minor kan de patient niet
staan op het getroffen been.
Pel, Pieter Klaasz (hoogleraar te Amsterdam, 1852-1918). Verschijnsel van
P., oogcrises bij tabes, pijn, tranenvloed,
spiertrekkingen. Ziekte van P.—E bstei n
infectieuse, niet besmettelijke vorm van
pseudo-Ieukaemie. Koo rt sty pe van P.—
E bste i n, golvende koortslijn bij granuloma
malignum.
Pelger, K. (kinderarts te Amsterdam, 18851931). Anomalie van P.-Huet, belangrijke verschuiving van het bloedbeeld naar
links, met zeer veel ongesegmenteerde
neutrophile cellen en brilcellen (zie aid.),
meestal zonder pathologische betekenis,
maar soms gepaard met talrijke abortus en
vroege sterfgevallen.
Penzoldt, Franz (D. clinicus, 1849-1927).
Verschijnsel van P., temperatuurverhoging bij geringe inspanning bij tuberculose.
Perthes, Georg (chirurg te Tubingen,
1869-1927). Methode van P., voortdurende opzuiging van een pleuritisch
exsudaat door middel van een waterstraalpomp. Ziekte van P., osteochondritis deformans juvenilis, zie Calve.
Petit, Francois Pourfour du, (ontleedkundige en chirurg te Parijs. „P. le Medecin", 1664-1741). Kanaal van P., tussen
de zonula Zinnii en de membrana hyaloidea
rondom de lens.
Petit, Jean Louis (Fr. chirurg, „P. le Chirurgien", 1674-1760). Driehoek van
P., trigonum lumbale. Breuk van P.,
breuk in het trigonum Petiti. Laars van
P., laars met een dwarse ijzeren spalk aan
de achterzijde, die het liggende been verhindert, ter zijde om te staan. Beenl ad e
van P.—H e iste r, houten beenlade met
een schuin viak voor de dij, dat met een
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scharnier verbonden is aan een waterpas viak
voor het onderbeen.
Petri, Richard Julius (bacterioloog te Berlijn,
1852-1922). Pet r i-S chaaltj e, glazen
schaaltje, door een lets groter schaaltje
gedekt, voor bacterienkweken.
Petruschky, Joh. Theod. Wilh. (bacterioloog te Danzig, geb. 1863). Et appen behandeling van P., tuberculinekuur met
lange tussenpozen. Sy m ptoo m van P.,
spinalgie.
Pettenkofer, Max v. (hygienist te Munchen,
1818-1901). Respiratiekamer van P.,
kamer tot het verrichten van langdurige
ademhaiingsproeven.
Peyer, Joh. Conrad (Zwitsers ontleedkundige, 1653-1712). H oo pj es (plaques) van
P., groepen lymphknobbels in de dunne
darm.
Pezzer, De, catheter van D. P., een Dauerkatheter (zie ald.) van rubber met een bolvormig einde, wordt met een mandrijn door
de urethra gebracht; het bolletje in de blaas
voorkomt uitstoting.
Pfaundler, M., (Oostenr. arts, 1872-1947).
React ie van P. = Fadenreaktion, zie ald.
Pfeiffer, E. (clinicus te Wiesbaden, 18461921). Z i e kt e van P., klierkoorts.
Pfeiffer, Rich. Friedr. Joh. (bacterioloog te
Breslau, geb. 1858). Bac illen van P.
(1892), influenza-bacillen.
Pfliiger, Ed. Friedr. Wilh. (physioloog te
Bonn, 1829-1910). Bu izen van P., langwerpige buizen van kiemepitheel, die
bij het embryo in de eierstok dringen, en
waaruit zich follikels en eitjes ontwikkelen.
„Zuckungsgesetz" van P., zie Zuckungsgesetz in de tekst. Wet van P.—
Arnd t, zwakke en middelmatige prikkels
bevorderen de levenswerkzaamheid, sterke
belemmeren haar of heffen haar op (syn.
biologische grondwet).
Pfuhl, Eduard (D. arts, 1852-1917). Teken
van P., steekt men de holle naald in een
hypophrenisch absces, en verbindt men
die met een manometer, dan stijg t de
kwikkolom bij de uitademing (zo het
middenrif niet verlamd is!), in tegenstelling met een pleuritisch exudaat.
Pharaeus, Zwangerschapsreactie van
P., de bloedlichaampjes in citraatbloed bezinken bij zwangere vrouwen sneller.
Phelps, Abel Mix. (Amerik. chirurg, 18511902). Operatie van P. (1884), volledige
doorsnijding der zachte delen aan de binnenzijde van de klompvoet.
Philippowicz. Teke n van P., geelkleuring
der handpalmen en voetzolen bij typhus
en andere hevige ziekten. Syn. palmoplantair verschijnsel.

Phillipp, E.

- 640 --

Phillipp, E. (D. vrouwenarts, geb. 1893), zie
Ruge.
Pic, Adrien (Fr. geneesk., 20e eeuw). Zie
Bard—Pic.
Pick, Arnold (psychiater te Praag, 18511924). Ziekte van P., omschreven atrophie der hersenschors, vooral van de voorhoofdshersenen, met toenemende versuffing,
zonder verlammingen of gevoelsstoornissen.
Pick, Friedel (laryngoloog te Praag, 18671926). Ziekte van P., pseudocirrhose der
lever in sommige gevallen van pericarditis
adhaesiva.
Pick, L. (Duitse kinderarts, geb. 1868). Zie
Niemann.
Pick, Philip Joseph (huidarts te Praag. 1834—
1910). Ziekte van P., erythromelalgie,
voorafgaande aan atrophie der huid.
Pignet, M. Ch. J. (Fr. arts, geb. 1871). Fo rm u le van P., de lichaamslengte in cm,
verminderd met de omtrek der borstkas in
cm en het Iichaamsgewicht in kg. Hoe groter
het verschil, hoe minder krachtig het
lichaam; een verschil van meer dan 25 is
ongunstig.
Piltz, J. (Pools neuroloog, 1870-1930), zie
Westphal, A.K.O.
Pilz, Joseph (Boheems oogarts, 18181866). Reflex van P. (Aufmerksamkeitsreflex), als de aandacht plotseling getrokken
wordt, verandert de wijdte der pupil.
Pinel, Philippe (Fr. krankzinnigenarts, 1756—
1826). Methode van P., afschaffing der
dwangbuizen.
Piolly. Verschijnsel van P. en Briancon,
het „snorren", dat men bij het betasten
van een echinocokkus voelt, gelijk aan het
spinnen van een kat.
Piorkowski, M. (bacterioloog te Berlijn, geb.
1859). Methode van P., het kweken
van typhusbacillen op een voedingsbodem
van urine en gelatine.
Piotrowski Alex. (zenuwarts te Berlijn, geb.
1878). Reflex van P. (bij spastische ziekten), beklopping van de musc. tibialis
anticus, tussen de tuberositas tibiae en het
kopje van het kuitbeen, verwekt plantaire
buiging van de voet.
Pirogow, Nicolai lwanowitsj (Russischchirurg, 1810-1881). Operatic van P.
amputatie boven de enkels en vorming
van de stomp, door het achterste gedeelte
van het doorgezaagde hielbeen met zijn
zaagvlakte aan die van het onderbeen te
bevestigen. 0 ed ee m van P., = oedema
malignum.
Pirquet, Klemens Johann von (kinderarts te
Wenen, 1874-1929). Reactie van P.,
huidreactie met tuberculine voor de dia-
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gnose van tuberculose. Voed ingsstelsel
van P., zie Nem.
Pitres, Jean Albert (arts te Bordeaux,
1848-1928). Teken van P., 1. signe du
cordeau; 2. haphalgesie; 3. signe du sou.
Placido, A. (Portug. oogarts). S c h ij f van
P., een Witte schijf, waarop zwarte concentrische ringen zijn getekend, en waarvan
het spiegelbeeld op het hoornvlies aanduidt, of er astigmatisme bestaat; syn.
keratoscoop (1882).
Plaut, Hugo Carl (bacterioloog te Hamburg,
1858-1928). Angina van P.—Vincent.
angina ulceromembranosa.
Playfair, Will. Smoult (vrouwenarts te
Londen, 1836-1903). Kuur van P., mesten rustkuur. Sonde van P., baarmoedersonde met geribd uiteinde.
Plesch, Joh. (arts te Berlijn, geb. 1878).
Vingerhouding van P., percussie op
het tweede of eerste vingerlid, waarbij het
derde (resp. het tweede en derde) zo sterk
mogelijk rechthoekig gebogen is.
Plummer, H. S. (Amerik. arts, 1874-1937).
Ziekte van P., hyperthyreoidisme bij
adenoma der schildklier. Kuur van P.,
bedrust met toediening van glycose om een
goede leverfunctie te verzekeren b.v. na
strumectomie. Syndroom van P.—V i nson, atrophische pharyngitis met oppervlakkige ulceraties, soms stenose; glossitis,
cheilose, slikklachten, anaemie, coelonychie
(zie ald.).
Vgl. Cheilose en chlorosis tarda (Nolen).
Pochhammer, Symptoom van P., na afscheuring van de trochanter minor wordt bij
elke actieve bulging in de heup de knie gebogen gehouden.
Politzer, Adam (oorarts te Wenen, 18351920). Politzers' luchtdouche (1863),
het blazen van lucht in de tuba Eustachii
door een ballonspuit met afsluitende canule
in de neus te brengen.
Polya, E. (Hong. chirurg, 20e eeuw). 0 p er at i e van P., gastrojejunostomie na pylorectomie.
Pompe. Ziekte van P., vergroting van het
hart door afzetting van glycogeen. Vgl. E.
von Gierke.
Poncet, Antonin (chirurg te Lyon, 18491913). Rheumatisme van P., gewrichtsrheumatisme bij tuberculose, voorafgaande
aan longtuberculose.
Porges, 0. (bacterioloog te Wenen, geb.
1879). Reactie van P., uitvlokking van
oplossingen van lecithine of galzure zouten
door toevoeging van syphilitisch of ander
serum.
Porro, Edoardo (vrouwenarts te Milaan,
1842-1902). Operatie van P., keizer-
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Pringle, John James (huidarts te Londen,
snede met verwijdering van de baarmoeder
1855-1922). Z i e k t e van P., talrijke gele
en de eierstokken.
en geel-rode knobbeltjes, vlindervormig op
Porter, William Henry (arts te Dublin,
neus en wangen, door woekering van smeer1790-1861). Teken van P., = teken van
kiieren en bindweefsel, en teleangiectasien.
Oliver.
Vooral bij zwakzinnige kinderen en bij de
Potain, Pierre Charles Ed. (clinicus te Parijs,
ziekte van Bourneville (zie aid.). Syn. Ade1825-1901). Toestel van P. (in het
noma sebaceum.
kort „Potain" genoemd), tot het opzuigen
Prochownik, Ludwig (vrouwenarts te Hamvan vocht uit de borstholte. Synd room
burg, 1851-1923). Didet van P., onvolvan P., bloedstuwing in de rechter kamer
doende voeding in de laatste maanden der
en in de long bij pijnlijke aandoeningen
zwangerschap bij vrouwen met een vervan maag en lever.
nauwd bekken, ten einde de vrucht niet
Pott Percival (chirurg te Londen, 1713te groot te laten worden.
17u8). Breu k van P., breuk van het onderste
Profeta, Giuseppe (huidarts te Genua, 1840—
gedeelte van het kuitbeen. G ezwe I van
1910). Wet van P. (1876), een gezond
P., zuchtige zwelling der weke delen bij
kind van een syphilitische moeder kan
schedelbreuken. Gangreen van P., gandoor haar zonder gevaar voor besmetting
graena senilis. M es van P., mes met een knop
worden gezoogd (vgl. Co Iles).
aan de punt voor operatie van fistel van de
Proskauer, B. (D. hygienist, 1851-1915). Zie
endeldarm. Kwaal van P., bochel van
Voges.
P. (malum Pottii), tubercuieuse ontsteking
van wervels (1779).
Prowazek, St. V. (microbioloog te Hamburg,
1875-1915). Lichaampjes van P., liPoupart, Francois (ontleedkundige en chirurg
chaampjes, die bij trachoma in de afscheite Parijs, 1616-1708). Band van P., ligam.
ding worden gevonden en misschien deze
inguinale.
ziekte verwekken.
Prausnitz, C. (D. hygienist, geb. 1876).
Prussak, Alex. (oorarts te St. Petersburg,
Reactie van P.—Kiistner, door intra1839-1897). Ruimte van P., recessus
cutane injectie van serum van een allermembranae tympani sup.
gische patient ontstaat hypersensibiliteit
voor het allergeen op de plaats van inspuiting.
Purkinje, Johannes Evangelista (Boheems
ontleedkundige en physioloog, 1787-1869).
Pravaz, Charles Gabriel (arts te Lyon,
C e I l e n van P. (1837), grote multipolaire,
1791-1853). Spuitje van P., klein spuitje
peervormige ganglioncellen in de hersenvoor inspuitingen onder de huid.
schors. Lichaampjes van P., de lacunae
(D.
orthopaedist,
1879—
Preiser, G. K. F.
van het beenweefsei. Ad e r f i g u u r van
1913), aseptische necrose van het os naviP. (1825), het sterk vergrote beeid der vaten
culare.
van het netvlies, dat men in het donker
(Zwitsers
arts,
1838—
Prevost, Jean Louis
schijnbaar bui ten het oog waarneemt,
1927). Verschijnsel van P., deviation
ais men naast het oog een kaars heen en
conjuguee (zie aid.).
weer beweegt. Beeldjes van P.-Sanson,
Price Jones, C. (Eng. arts, 1863-1943).
de drie spiegelbeeidjes van een voorwerp,
Curve van P.—J., gevormd door op de
dat voor het oog wordt gehouden (op
abscis van een coordinatensysteem de midde vOcirzijde van het hoornvlies en de voordellijnen der rode bloedlichaampjes uit te
en achterzijde der lens). B laasj es van
zetten en op de ordinaat het aantal rode
P., de zaadblaasjes (1825). Vezels van
bloedlichaampjes van eike grootte.
P., spiervezels onder het endocardium en
vrij in de hartekamer; later door Tawara
Priessnitz, Vincenz (iandbouwer en natuurherkend als uitlopers van het prikkelgearts te GrIfenberg, 1790-1851). In pa kleidingsstelsel. Versch ij n s e I van P., een
king van P., inpakking van het naakte
biauw voorwerp, dat even sterk verlicht
iichaam in een woiien deken, waarop verder
schijnt als een rood, schijnt helderder verzware bedekking wordt gelegd. 0 mlicht dan dit, ais de verlichting zwakker
s I ag en van P., natte omslagen, bedekt
wordt.
met een waterdichte stof.
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Q
—1922). Oedema van Q., plaatselijk acuut
oedeem; vgl. Hydrops hypostrophus. L i gging van Q. (1882), ligging op een bed
met verhoogd voeteneinde bij bronchiectasie om de afscheiding gemakkelijker
te doen afvloeien. Pols van Q., de haarvatenpols aan de nagels bij insufficientie
der aortakleppen. P u n c t i e van Q., lumbale
punctie in de Ruimte van' Q., tussen de
2e en 3e lendenwervel.
Quinquaud, Eugene (arts te Parijs, 18411894). Z i e kte van Q., folliculitis decalvans. T e k e n van Q. („phalanxcrepitatie"), laat men op zijn handpalm door
een alcoholist de niet te ver uitgespreide
vingers plaatsen, dan voelt men vaak de
vingerkootjes kraken of knarsen. Pan aritiu m van Q., phlegmoneuse ontsteking
van de vingers en de tenen, door afwijkingen in het zenuwstelsel veroorzaakt,
doch van syringomyelie door pijnlijkheid
onderscheiden.
Quinton, Rene (Fr. arts, 19e eeuw). Serum
v an Q., isotonisch zeewater voor subcutane
injecties b.v. tenen anaemie.

Quatrefages, Jean Louis Armand Q. de
Brean (Fr. anthropoloog, 1810-1892).
Hoek van Q., hoek, gevormd door de
lijnen, getrokken van het meest vooruitspringende punt der beide jukbeenderen
naar het midden der sutura parieto-frontalis.
Queckenstedt, H. (D. arts, over!. 1918),
versch ij nsel van Q., als samendrukking
der halsaderen geen verhoging teweegbrengt van de druk in de liquor cerebrospinalis, bestaat er in het ruggemerg een beletsel (gezwel en dergelijks).
Querin. Breuk van Q., dwarse breuk van
het bovenkaakbeen.
Quetelet, Lambert Ad. Jaques (wis- en
natuurkundige te Brussel, 1796-1874).
Reg el van Q., bij een grote groep individuen treft men de gemiddelde eigenschappen
(maat, gewicht, enz.) bij het grootste aantai
individuen aan, en de afwijkende eigenschappen bij een des te geringer aantal,
naarmate zij verder van het gemiddelde
afwijken.
Quincke, Heinr. Irenaeus (D. clinicus, 1842

R
Raabe, Gustav (D. arts, geb. 1875). Proef
van R., een kristai van trichioorazijnzuur
doet een wolkje ontstaan in urine, welke
eiwit bevat.
Ramon y Cajal, Santiago, zie C aj a I.
Ramstedt, C. (D. chirurg, geb. 1869). 0 p eratie van R., doorsnijding van de spierwand van de pylorus zonder hechting, bij
pyloruskramp van zuigelingen.
Ranke, H. R. (Ned. anatoom, 1849-1887).
Hoek van R., gevormd door een lijn
tangs de schedelbasis en een tweede door de
kaak en de sutura nasofrontalis in het
mediane viak.
Ranvier, Louis Antoine (Fr. histoloog,
1835-1922). Insnoeringen van R., insnoeringen van afstand tot afstand in de
mergschede der zenuwvezelen. T. van R.,
de uitioper van de unipoiaire gangliencellen
van het ruggemerg, die zich T.-vormig
deelt. Kruis van R., zwarte kruisvormige
figuur in zenuwvezeis, die met zilvernitraat
gekleurd zijn.
Rasmussen, Frits Valdemar (ziektekundige
te Kopenhagen, 1833-1877). Aneurysma
van R., aneurysmatische verwijding van

takken der longslagader, vooral in tuberculeuse holten ; de bersting hiervan veroorzaakt bloedspuwing.
Rathke, Mart. Heinr. (ontleedkundige te
Konigsberg, 1793-1860). Schedel balk
van R. (in de embryologic), een paar in
de lengte lopende kraakbeenderen voor aan
de chorda dorsalis. Z a kj e van R. (in de
embryologic), uitstulping van de kopdarm,
de oorsprong van de hypophysis cerebri.
Rauchfuss, Karl Andrewitsj (clinicus te
St. Petersburg, 1835-1915). Driehoek
van R.—Grocco, zie Grocco. Zweeftoestel van R., toestel om patienten
met aandoeningen der ruggewervels in
bed zodanig te ondersteunen, dat de zieke
wervels geen druk ondergaan.
Raynaud, A. G. Maurice (Fr. arts, 1834—
1881). Z i e kte van R., 1. a. plaatselijke vaatvernauwing, vooral aan de ledematen
(dode vingers en tenen); b. plaatselijke
asphyxie in de haarvaten, vooral aan de
vingers, tenen en oren, die blauw, koud
en gezwollen zijn; c. piaatselijk afsterven
der asphyctische gedeelten, veelal op symmetrische plaatsen; syn. gangreen van
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R., symmetrisch gangreen; 2. verlamming der keelspieren na bof.
Read, J. M. (Amer. arts, 20e eeuw). Formule
van R., voor het berekenen van de procentsgewijze afwijking A. van de grondstofwisseling uit polsfrequentie (P) en het verschil (D) tussen systolische en diastolische
bloeddruk:A= 0.75 (P + 0.74 D) — 72.
Recamier, Jos. Claude Anthelme (Fr. vrouwenarts, 1774-1852). Oper at ie van R.,
uitkrabbing van de baarmoeder.
Recklinghausen, Emil v. (D. arts, geb.
1867). Tonometer van R., tonometer
voor de bloeddruk met een wijzer-manometer.
Recklinghausen, Friedr. Daniel von (ziektekundige te Straatsburg, 1833-1910).
Ziekte van R.: 1. neurofibromatosis; 2.
cysteuse gezwellen vormende ostitis fibrosa
(osteodystrophie), met verhoogd kalkgehalte
van het bloed (vgl. Paget), een phacomatose.
Ook genaamd ziekte van Engel—R.
Reclus, Paul (chirurg te Parijs, 1847-1914).
Ziekte van R., 1. vorming van talrijke
niet altijd goedaardige cysten in de borstklier; zie Maladie cystique (Reclus); 2.
houtphlegmone (zie phlegmon ligneux).
M et hod e van R., plaatselijke verdoving
door de lijn van elke snede te infiltreren met
verdunde oplossing van cocaine.
Redi, F. (Ital. bioloog, 1626-1698), zie
Redia.
Reichert, Karl Boguslaus (ontleedkundige
te Berlijn, 1811-1883). Kraakbeen van
R. (in de embryologic), het tweede keelkraakbeen, waaruit zich de processus styloideus, het ligam. stylo-hyoideum en de
kleine horens van het tongbeen ontwikkelen.
Reichmann, N. (arts te Warschau, 18511918). Ziekte van R., gastrosuccorrhoea.
Reil, Joh. Christian (D., ontleedk., 17591813). Band van R., het uitwendig zichtbare gedeelte van de lemniscus (zie ald.).
Drie hoe k van R., trigonum lemnisci
(Reili). L ij n e n van R., dwarse witte
strepen op de vingernagels na hevige koortsen.
Reisseisen, Franz Daniel (arts te Straatsburg, 1773-1828). Spieren van R.,
microscopische gladde spierbundels in de
kleine bronchi.
Reissner, Ernst (ontleedkundige te Dorpat,
1824-1878). Vlies van R. (1851), membrana vestibularis.
Reiter, H. (D. hygienist, geb. 1881). Z i e kte
van R. (1916) acute, soms chronische aandoening, beginnend met diarrhoea, met
urethritis, polyarthritis en conjunctivitis,
ook wel iritis. Syn. spirochaetosis arthritica.
In het bloed vindt men evenwel slechts een
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enkele maal een spirocheet (spir. forans);
men houdt de ziekte ook wel voor een
hyperergische reactie op infecties, vooral
dysenterie en noemt ze polyarthritis enterica. Syn. Syndrome secondaire oculourethro-articulaire de la dysenterie bacillaire.
Rekoss (werktuigkundige te Konigsberg).
S c h ij f van R., draaibaar schijfje, dat verschillende lenzen bevat en achter de oogspiegel wordt rondgedraaid (1852).
Remak, Ernst Julius (zenuwarts te Berlijn,
1849-1911). Dijreflex van R., als de
geleiding in het ruggemerg gestoord is,
verwekt strijken op de voorzijde van de
dij bulging naar beneden van de drie eerste
tenen, soms de voet, strekking van de
knie. Teken van R., pijn en aanraking
worden bij tabes en polyneuritis niet gelijktijdig waargenomen.
Remak, Robert (zenuwarts te Berlijn, 1815—
1865). Band van R., ascylinder. Veze Is
van R., mergloze zenuwvezels. Ganglien
van R., bij de uitmonding van de sinus
der holle ader in het kikkerhart. K e r ndeling van R., directe kerndeling.
Rendu, H. J. (Frans chirurg, 1844-1902).
Ziekte van R.—Osler, vorming van
talrijke kleine teleangiectasien aan de huid
en de slijmvliezen, welke soms tot herhaalde
en hardnekkige bloedingen aanleiding geven
(1896).
Retzius, Anders Adolf (Zweeds ontleedkundige, 1769-1860). Ad e re n van R.,
verbinden de wortels van de poortader
met de onderste holle ader en hare takken.
Reuss, Adolf. Form u le van R., in een sereuse vloeistof is E = 3/8 (5 — 1000) — 2,8,
als E het gehalte aan eiwit en S het soortelijk
gewicht voorstelt.
Revenstorf, Heinr. (Duits arts, geb. 1876).
Proef van R., ter bepaling van de tijd
van het overlijden uit het vriespunt der
lijkvloeistoffen, dat na de dood meer en
meer daalt.
Reverdin, Jacques Louis (chirurg te Geneve,
1842-1908). Transplantatie van Rev e r d i n, transplantatie. (zie ald.) van kleine,
slechts uit opperhuid en cutis bestaande
huidiappen (1871).
Revilliod, Henri (Zwitsers arts, 1835-1919).
Teken van R., bij centrale aangezichtsverlamming kan de zieke het oog aan de verlamde zijde niet dicht doen zonder ook
het andere te sluiten; vgl. Leg endre.
Richardson, Benj. Wills (chirurg te Dublin,
1819-1883). T o e s t e I van R., spraytoestel.
Richet, Charles (physioloog te Parijs, 1850
—1934). Behandeling van vallende
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ziekte volgens R.—Toulouse, didet
met weinig zout en kleine giften broom.
Richter, Aug. Gottlieb (chirurg te Gattingen,1742-4812). B r e u k van R., darmwandbreuk.
Ridley, Humphry (Eng. ontleedkundige,
1653-1708). Sinus van R., sinus circularis.
Riedel, Bernh. (chirurg te Jena, 1846-1916).
Leve r kw a bje van R., uitsteeksel van
de lever, dat ve5r de galblaas ligt. K rop
van R., chronische ontsteking der schildklier, waarbij een ijzerharde krop kan
worden gevormd. G ezwe I van R., chronische pancreatitis.
Rieder, Hermann (clinicus te Munchen,
1858-1932). M aa It ijd van R., maaltijd van
aardappelen- of rijstepap met bismuth vOOr
het Rontgenologisch onderzoek.
Riegel, Franz (clinicus te Giessen, 18431904). Proefmaaltijd van R., een bond
vleessoep, 200 gr. biefstuk, 50 gr. aardappelenpap, een broodje; uitspoeling van de
maag na 3 of 4 uren.
Rieux, Leon (Fr. arts, 19e eeuw). Breuk
van R., hernia retrocoecalis (1853).
Riga, Antonio (It. arts, 19e eeuw). Ziekte
van R. (1881), cachectische aphthae; zie
F e d e.
Riggs, John M. (Amerik. tandarts, 1810-1885). Ziekte van R., pyorrhoea alveolaris.
Rimbaud, L. (Fr. arts, 20e eeuw). Synd room
v a n R.—S e r r e, gestoord evenwicht van
de voedingstoestand, zich uitend in polyurie,
oedeem, bradycardie en arteriosclerose.
Ringer, S. (Eng. physioloog, 1835-1910).
0 p I oss ing van R., isotonische (zie ald.)
oplossing van 9 dln. keukenzout, 0,2 dln.
natriumbicarbonaat, 0,24 dln. watervrij
chloorcalcium, 0,42 dln. chloorkalium in
1000 dln. gedestilleerd water.
Rinne, Heinr. Ad. (arts te Gottingen, 1819—
1868). Proef van R. (1855), zet men een
klinkende stemvork op het tepeivormig
uitsteeksel van het rotsbeen, totdat men
geen geluid meer hoort, dan zal men, ais
de geiuidgeleiding in het oor normaal is,
het klinken weer horen, als men de vork
daarop wit:5r het oor houdt (positieve uitkomst van de proef van R.) Dit is niet
het geval (negatieve uitkomst R.) ais de
geieiding niet normaal is.
Riolan, Jean (ontleedkundige te Parijs,
1580-1657). Spier van R., de vezeis
van de kringspier der ooghoite nabij de
randen der oogieden.
Ritgen, Ferd. Aug. Max Franz (vrouwenarts te Giesen, 1787-1867). H an dg re e p
van R., druk op het te voorschijn komende
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kinderhoofd tussen de weeen in, door
vier vingers achter de aarsopening op het
perineum te plaatsen.
Ritter, Gottfr. R. v. Rittershain (D. kinderarts, 1820-1883). Ziekte van R., dermatitis exfoliativa neonatorum.
Ritter, Joh. Wilh. (physioloog te Munchen,
1776-1810). Tetanus van R., tetanus,
die ontstaat, als een sterke constante
stroom, die geruime tijd door een enigszins lang stuk van een zenuw is geleid,
wordt geopend. Versch ij n se I van R.—.
Rol let, sommige spiergroepen (buigspieren, adductoren) reageren op een even
sterke electrische prikkeling der zenuwstammen sterker dan andere (strekspieren,
abductoren). Wet van R.—Valli: is een
zenuw van het centrum gescheiden, dan
wordt de prikkelbaarheid der zenuw eerst
verhoogd en daarna verminderd en verdwijnt zij. Dit verschijnsel vertoont zich
het eerst aan het gedeelte nabij het centrum en daarna achtereenvolgens aan de
verderaf liggende delen.
Riva-Rocci, S. (kinderarts te Pavia, 18631937). T o e s t e I van R., ter meting van de
bloeddruk door middel van een holle
manchet, die om de bovenarm wordt
gelegd en wordt opgeblazen, totdat de pots
niet meer wordt gevoeld. De holte van de
manchet is verbonden met een kwikmanometer, waarop men de bereikte druk kan
aflezen (1896).
Rivalta, F. (It. patholoog, geb. 1863), proef
van R., een druppel exsudaat geeft op de
bodem van een zeer verdunde oplossing van
azijnzuur een troebele blauwige ring, een
transsudaat niet.
Rivalta, Sebast. (It. veearts, 1852-1893).
Ziekte van R., actinomycose.
Riviêre, Lazare (arts te Montpellier, 1589-1655). Opening van R., door R. veronderstelde opening in het trommelvlies.
Ook de potio Riveri is van hem afkomstig.
Rivinus, Joh. Aug. Quirinus (ontleedkundige
te Leipzig, 1652-1723), vgl. Ductus, Incisura.
Robert, Cesare Aiph. (chirurg te Parijs,
1801-1862). Band van R., van het lig.
cruciatum genu post. naar de meniscus
internus.
Robert, Heinr. Ludw. Ferd. (D. vrouwenarts, 1814-1878). Be kke n van R., ankylotisch vernauwd bekken.
Roberts, Sir William (Eng. arts, 1830-1899).
Form u le van R., de vermindering in
het s.g., die in suiker bevattende urine
door gisting ontstaat, vermenigvuldigd met
0.23, geeft het suikerpercentage.
Robertson, Sir Douglas Argyll (arts te Edin-
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burgh, 1837-1909). Teken van R. (1869),
reflectorische stijfheid der pupillen bij tabes;
deze reageren niet op licht, wel op convergentie en accommodatie.
Robin, Charles Philippe (bioloog te Parijs,
1821-1885). Lichaampjes van R., sympexions, zie ald.
Roemheld, synd room van —zie Syndroom,
gastro-cardiaal.
Rollier, A. (Zwits. arts, geb. 1874). M et hode
van R., behandeling van chirurgische tuberculose door blootstelling van het zieke deel
aan de zon.
Romer, P. (D. oogarts, 1873-1937). Serum
van R., een pneumocokkenserum tegen
croupeuse pneumonie en in de oogheelkunde tegen ulcus serpens corneae (ondeugdeli* gebieken).
Roentgen, Wilh. Konr. v. (natuurkundige te
Munchen, 1845-1923). R.-cast rat i e (vgl.
Castratie), opheffing van de verrichting
der geslachtskiieren door bestraling met
X-stralen. R.-d e r m at i t i s, huidontsteking
door bestraling met X-stralen. R.-d os i s,
de hoeveelheid energie, bevat in de Xstralen, weike een volumeneenheid van
het bestraaide lichaam gedurende de bestraling ontvangt; onderscheiden in opperviakte- en dieptedosis. R.-hand, een hand,
waaraan zich dermatitis en hare gevolgen
voordoet. R.-b u i s, de buis ter ontwikkeling van R.-stralen. R.-k at e r, onwelzijn,
misseiijkheid na bestraling. R.-s t rale n, —
X-stralen. R.-zweer, R.-verbranding,
zweer, verbranding door X-stralen veroorzaakt.
Roger, Henry Louis (arts te Parijs, 18091891). Ziekte van R. (1879), stoornissen
in de bloedsomloop door aangeboren
openingen in de scheidingswand der kamers
van het hart. S o u ff le de R., het systoiisch
geruis dat hierbij wordt waargenomen.
Rokitansky, Karl Frhr. von (ziektekundig
ontleedkundige te Wenen, 1804-1878).
Dive rticulum van R., tractiediverticuium (zie aid.) van de slokdarm. Nier
van R., nier met amyloide ontaarding
(zie aid.). Wet van R., bij stenose der
vaivula mitralis komt aeen iongtubercuiose
voor (onjuist!).
Rolando, Luigi (ontleedkundige te Turijn,
1773-1831). Zie Suicus R. Streng en
tu berculum van R., in het ruggemerg.
Roller, Christian Friedr. Wilh. (D. arts,
1802-1878). Kern van R., een kern
nabij de hilus van de olijf van het verlengde merg. Streng van R., de neerdalende wortel van de nervus acusticus.
Rollet, Joseph Pierre Martin (Frans arts),
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1824-1894). Ziekte van R., chancre
mixte.
Rollett, Alex. (physioloog te Graz, 18341903). Strom a van R., het kleurloze
stroma der rode bloedlichaampjes.
Romanowsky, Dim. Leonidow (Russisch
arts, 1861-1921). Kleuring van R. (1891),
kleuring van bloed, malariaparasieten, enz.
door middel van een geconcentreerde oplossing van methyleenblauw en eosine.
Romberg, Moritz Heinrich (clinicus te
Berlijn, 1795-1873). Ziekte van R.,
hemiatrophia faciaiis. V e r s c h ij n s e l van
R., het wankelen bij gesloten ogen en aaneengesloten voeten bij tabes, cerebellaire
ataxie, neuritis, enz.
Rorschach, H. (Zwits. psychiater, 18841922). Psycho-diagnostiek van R., met
tien zwarte en gekieurde platen, waarvan de
patient de betekenis moet verkiaren.
Rose, Edm. (chirurg te Berlijn, 1836-1914),
Hoofdtetanus van R., tetanus in het
gebied der hersenzenuwen. Kroph a rt van
R., mechanische stuwing in de kieine bloedsomloop door krop, met tachycardie, dyspnoea, stuwing ; vgl. Kraus e.
Rose, F. A. (Eng. chirurg). L i g g i n g van
R., ligging op de rug met neerhangend
hoofd.
Rose, Heinr. (scheikundige te Berlijn, 1736—
1771). Bloedproef van R., ingedroogd
bloed, gekookt met opiossing van kaliumhydroxyde, geeft een in dunne lagen groene,
in dikke lagen rode vloeistof. Zie Tamponade.
Rose, William R. (Eng. chirurg, geb. 1847).
Oper at ie van R., verwijdering van het
ganglion Gasseri.
Rosenbach, Ottomar (clinicus te Berlijn,
1851-1907). Bourgogne-reactie van
R., urine, die indol bevat, wordt bourgognerood, als zij met saipeterzuur wordt gekookt. Wet van R., 1. bij aandoeningen
van zenuwcentra of zenuwstammen worden
de buigspieren (bij de stembanden de verwijdende spieren) het eerst veriamd; 2.
wet der periodieke werkzaamheid: de prikkeibaarheid van sommige zenuwcentra en
automatisch werkende organen nemen regelmatig of en weder toe. T e ken van R.,
lijders aan neurasthenia kunnen niet op
bevel terstond de ogen sluiten, vooral bij
aaneengesloten voeten.
Rosenheim, Theod. (clinicus te Berlijn, geb.
1860). L ij n van R., de grootste afmeting
van de percussiefiguur van de maag.
Rosenmiiller, Joh. Christian (ontleedkundige te Leipzig, 1771-1820). Mier van R.,
lymphklier tussen de vena femoraiis en
het ligamentum Gimbernati. G ro eve van
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R., recessus pharyngeus. K I e p van R., plica
lacrimalis. 0 rg aan van R., epoOphoron.
Rosenthal, Friedr. Christian (ontleedkundige te Greifswald, 1780-1829). Ad er van
R., vena basalis.
Roser, With. (chirurg te Marburg, 1817—
1888). Teken van R.—Braun, als de
blootgelegde dura mater niet klopt, pleit
dit voor een daaronder liggende ziektehaard. L ij n van R.—N elato n, de lijn,
die de spina anterior superior, de punt
van de trochanter en de zitbeensknobbel verbindt. L a pj e van R., bij de operatie van phimosis wordt de voorhuid
tot dicht bij de kroonrand gekliefd, waarna
de snede naar weerszijden met een korte
schuine snede wordt verlengd, zodat een driehoekig lapje ontstaat. N a a I d en n a a I dhouder van R.
Rosin, Heinrich (D. clinicus te Berlijn, geb.
1863). Proef van R., laat men voorzichtig
op urine, die galkleurstoffen bevat, tinct.
jodii lopen, dan ontstaat op het grensvlak
der vloeistoffen een groene ring.
Ross, Ronald (Eng. militaire arts, 18561923). Kringloop (cyclus) van R., de
ontwikkeling van de malariaparasiet. I n
vitro-m et hod e van R., het onderzoek
van levende cellen in hun voedingsbodem
onder de microscoop.
Rossbach, Mich. Jos. (D. clinicus, 18421894). St oel van R., een stoel voor ademhalingsoefeningen. Ziekte van R., maagneurose met aanvallen van hypersecretie;
zie Gastroxynsis.
Rossel, Otto. (Zwits. arts, 1875-1911).
Bloedreactie van R., zie aloineproef.
Rossolimo, G. J. (zenuwarts te Moskou,
1860-1928). Reflex van R. (bij aandoening der pyramiden), kloppen op de onderzijde van een teen doet alle tenen omlaag
buigen en uiteenwijken.
Roth, Wladimir Karlovich (Russ. clinicus,
1844-1916). Ziekte van R.–Bernhardt,
meralgia paraesthetica. Vlekken van R.,
witte vlekken in de omgeving van de papilla
nervi optici en de macula lutea bij sepsis
(1895).
Rouget, Ch. M. B. (Fr. physioloog, 18241904). Cellen van R., in de wand der
haarvaten, waarvan de fijne uitlopers de
samentrekking dier vaten zouden teweegbrengen; pericyten.
Rougnon, Nicolas Francois R. de Magny
(Fr. arts, 1724-1799). Ziekte van R.—
He b e r d e n, angina pectoris.
Rous, Francis Peyton (ziektekundige te
New-York, geb. 1879). Sarcoom van
R o u s, een gezwel bij vogels, dat kan worden
overgebracht.
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Roux, Pierre Paul Em. (bacterioloog te Parijs,
1857-1933), dubbelekleuring van R.
(van diphtherie-bacillen).
Rovsing, Thorkild (chirurg te Kopenhagen,
1862-1927). Teken van R. (bij appendicitis), door de hand drukkend te laten
afglijden langs het colon descendens verwekt men pijn in de streek van de appendix.
Rowntree, L. G. (Amer. arts, geb. 1883).
Proef van R. en Geragthy, phenolsulfonphthaleine, intramusculair of intraveneus ingespoten, verschijnt bij normale
personen na 10-15 minuten in de urine, en
bij gestoorde nierfunctie later.
Rubner, Max (physioloog te Berlijn, 18541929). Wet van R. (isodynamische wet),
voedingsstoffen, die een zelfde verbrandingswaarde hebben, kunnen elkander vervangen.
Ruffini, Angelo (It. ontleedkundige, 18641929). Li chaam pj es van R., spoelvormige
eindlichaampjes der zenuwen in het onderhuidse celweefsel.
Ruge, R. (D. hygienist, 1862-1936). React i e
v an R.—P h i l l i p p, de virulentie van
microOrganismen wordt bepaald uit hun
vermogen tot vermenigvuldiging in het
bloed van de patient in vitro.
Rummo, Gaetano (clinicus te Napels, 1853—
1917). Ziekte van R., lage stand (ptosis)
van het hart.
Rumpel, Theod. (clinicus te Hamburg,
1862-1923). Verschijnsel van R.-Leed e(1909-1911), bij uitslagziekten (roodvonk) en sommige vormen van anaemie
ontstaan door omsnoering van de bovenarm
kleine huidbloedingen aan de buigzijde van
de elleboog; syn. endotheelverschijnsel. Ook
voorbode van retinitis diabetica.
Rumpf, Heinr. Theod. Maria (clinicus te
Bonn, 1851-1934). Teken van R., versnelling van de hartslag, zweten, cyanose
door het wrijven van pijnlijke plekken bij
neurasthenie.
Ruppe, Ch. Ziekte van R., ostitis fibrosa
uitsluitend van de bovenkaak. Hiertoe behoort de ziekte van Frangenheim.
Rusconi, Mauro (bioloog te Pavia, 17761849). Aars van R., oermond. Voedingsholte van R., oerdarm.
Rust, Joh. Nepomuk (arts te Berlijn, 1775—
1840). Verschijnsel van R. (bij ziekte
van R.), als de Iijder zich wil oprichten,
houdt hij het hoofd met de handen vast.
Ziek te van R., tuberculose der beide
bovenste halswervels, malum vertebrale
suboccipitale, mal sousoccipital.
Ruysch, Frederik (ontleedkundige te Amsterdam, 1638-1731). Mem braan van
R., lamina choriocapillaris der chorioidea.
Ad eren van R., venae vorticosae.
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S
Sabouraud, Raymond (Fr. huidarts, 18641938). Methode van S., het meten van
de sterkte van X-stralen door de mate van
verkleuring van een barium-platina-cyanuurplaatje. Ziekte van S.—C ru b y, microsporie der haren, welke verbleken en
afbreken.
Sabourin, zie Hutinel.
Sachs, Barney (neuroloog te New-York,
1858-1944). Zie Tay.
Sachs, H. (D. bacterioloog, 1877-1945).
Reactie van S.—Georgi, wijziging der
reactie van Wasserman n.
Sacks, B. (Amerik. arts, 20e eeuw), zie Libman.
Saemisch, Edw. Theod. (oogarts te Bonn,
1833-1909). Zweer van S. (1870), ulcus
corneae serpens.
Saenger, Max (vrouwenarts te Praag, 1853—
1903). Keizersnede van S., loodrechte
snede in de voorzijde der baarmoeder
(1882).
Sahli, Herm. (clinicus te Bern, 1856-1933).
Desmoiedproef van S. een pil, bevattende 50 mgr. methyleenblauw en
100 mgr. jodoform, is in guttaperchapapier gepakt, dat met catgut is dichtgebonden. Het catgut wordt wel door
het maagsap, maar niet door het alvleeskliersap verteerd. Bij normale werking van
het maagsap wordt na twee uren jodium
in het speeksel gevonden, en is na zes
uren de urine groen. Getal van S. het percentage bloedkleurstof in het bloed, gemeten met de Haemometer van S.
Sakel (Oostenr. arts, 20e eeuw). K u u r van
S., behandeling van schizophrenie met insuline.
Salkowski, Ernst Leop. (chemisch-physioloog
te Berlijn, 1844-1923). Methoden ter bepaling van urinezuur, cholesterine, indol en
kooloxyde.
Salomon, Hugo (Oostenr. arts, geb. 1872).
V e rs c h ij nsel van S., grate hoeveelheden
neutrale sulfaten in de urine komen meer bij
kanker voor dan in gezonde toestand.
Salzwedel, Rud. (chirurg te Berlijn, geb.
1854). Ve r ban d van S., dik verband,
met alcohol gedrenkt en bedekt met waterdichte stof, waarin openingen geknipt
zijn.
Sanders, James (Eng. arts, 1777-1843).
Te ken van S., golvende beweging van
de borstwand en het epigastrium bij symphysis pericardiaca.
Sandstrom, Ivan (Noors arts, 1852-1889).

Lichaampjes van S. (1880), glandulae
parathyreoideae.
Sanson, Louis Joseph (arts te Parijs, 17901842). Zie Purkinje.
Santorini, Giovanni Domenico (ontleedkundige te Venetie, 1681-1737). Zie Cartilago,
Ductus, Emissaria, Incisura.
Sappey, Marie Philibert Constant (ontleedkundige te Parijs, 1810-1896). Zenuw
van S., nervus mylohyoideus. Ad eren
van S., kleine aderen uit het gebied der
poortader, die echter in de leveraderen
uitmonden.
Sauerbruch, Ferd. (chirurg te Berlijn, geb.
1875). Kamer van S., luchtdicht sluitende operatiekamer, waarin de luchtdrukking hoger of lager dan de atmosferische kan worden gemaakt (1903); zie
Unterdruckverfahren. 0 p e rat i e van S.,
thoracoplastiek.
Savariaud, verschijnsel van S., als men
een kind met heupluxatie plat op tafel legt
en dan recht op laat gaan zitten, wordt de
verkorting van het zieke been erger.
Savill, Thomas (D. arts te Londen, 18561910). Z i e kt e van S. (1891), besmettelijke huidontsteking met vorming van
papels, soms van blaasjes en eindigend met
afschilfering.
Sayre, Lewis Alb. (chirurg te New-York,
1820-1900). Corset van S., gipscorset.
V e r band van S., kleefpleisterverband
bij breuk van het sleutelbeen.
Scanzoni, Friedr. Wilh. von Lichtenfels
(vrouwenarts te Wiirzburg, 1821-1891).
Oper at ie van S. (bij voorhoofdsligging)
draaiing van het in de tang gevatte kinderhoofd, zodat het achterhoofd naar voren
komt.
Scarpa, Antonio (It. ontleedkundige en
chirurg, 1752-1832). Driehoek van S.,
trigonum femorale. Memb raan van S.,
membrana tympani secundaria. Schoen
van S., schoen met verstelbare beugels ter
genezing van horrelvoet. Ganglion van
S. = g. vestibulare.
Schafer, E. A. (Eng. physioloog, 1850-1935).
Methode van S., kunstmatige ademhaling,
waarbij de arts schrijlings zit over de patient,
die op de buik ligt; de arts drukt rhythmisch de lendenen van de patient met de
vlakke hand.
Schafer, M. (D. arts, 1852-1923). Reflex
van S. (bij organische hemiplegie), lichte
buiging van voet en tenen, verwekt door
knijpen in de Achillespees.
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Schamberg, J. F. (Amer. huidarts, 18701934). Ziekte van S., bruinrode verkleuring van onderarmen en onderbenen, bestaande uit een netwerk van bruine plekken
door teleangiectasien en pigmentatie.
Schanz, Alfred, (orthopaedist te Dresden,
1868-1931). Z iekte van S., = insufficientia vertebrae.
Schaudinn, F. R. (D. bacterioloog, 18711906). Spirochaeta pallida bij syphilis.
Schaumann (D. arts, 20e eeuw). Ziekte
van S., goedaardig lymphogranuloma, soms
samengaande met de ziekte van BesnierBoeck.
Schede, Max Ed. Herm. (chirurg te Bonn,
1844-1902). Operatie van S. (1891),
thoracoplastiek (zie ald.) met een grote
huid-spierlap bij verouderd empyeem.
Scheer, A. van der, (Nederi. arts, 20e eeuw).
Ziekte van V. d. S., een met koorts en
jeukende uitslag gepaard gaande ziekte,
die vijf tot zes dagen duurt en door velen
voor een vorm van dengue (zie ald.) wordt
aangezien; syn. Cantonkoorts, Calcuttakoorts.
Scheiner, Christoph (natuurkundige, 1575—
1650). Proef van S., beziet men door
een kaart, waarin twee gaatjes zijn geprikt op kortere onderlinge afstand dan
de wijdte der pupil, twee achter elkander
gepiaatste naalden, dan wordt de naald,
die n i et gefixeerd wordt, dubbel gezien.
Scheuermann, H. W. (Deens riintgenoloog,
geb. 1877). Ziekte van S., juvenile, laag
gezetelde dorsale kyphose, door gestoorde
ontwikkeling der doornuitsteeksels,
Schick, B. (arts te Wenen, geb. 1877). React i e van S., een zeer kleine intercutane gift
van diphtherietoxine geeft een huidreactie
bij kinderen, die voor diphtherie vatbaar
zijn (1908); bij kinderen betrouwbaar, bij
voiwassenen niet aitijd.
Schilder, P. (neuroioog te Wenen, 18861940). Verschijnsel van S., zie Bradyteleokinesie. Ziekte van S., ontsteking
van de witte substantie der hersenen, beginnend in de achterhoofdskwab, waarbij
de myeline zeer snel verdwijnt, een kinderziekte. Syn. Encephalitis periaxialis.
Schilling, V. (D. haematoloog, 20e eeuw), zie
Leucocytenformule.
Schimmelbusch, C. (D. chirurg, 1860-1895).
Z ie kte van S., zie Mastopathia cystica.
Schiiitz, H. (Noors oogarts, 1850-1927).
Tonometer en ophthalmometer.
Schlange, Hans (chirurg te Hannover, 1856—
1922). Teken van S. (bij beginnende
ileus), opgeblazenheid en stijfheid van de
boven de beklemming liggende darmlus.
Schiatter, Carl (Zwitsers chirurg, 1864—
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1934). Ziekte van S., pijniijkheid in de
tuberositas tibiae, die door de sterke trekking van het ligamentum patellae is afgescheurd, bij athleten. 0 pe rat i e van S.,
gastrectomie.
Schleich, Karl Ludwig (chirurg te Berlijn,
1859-1922). „Siedegemische" van S.,
mengsel van bedwelmende vloeistoffen,
zodanig gekozen, dat het kookpunt van
het mengsel overeenkomt met de lichaamswarmte. Gevoelloosheid volgens S.,
plaatselijke gevoelloosheid door drenking
van de weefsels met slappe isotonische
oplossingen van gevoelloos makende stoffen.
Schlemm, Friedr. (ontieedkundige te Berlijn,
1795-1858). Kan aal van S., sinus venosus
sclerae.
Schlesinger, Emmo (D. arts, 1868-1934).
Beenphaenomeen van S. (bij tetanie),
buigt men het been in het heupgewricht,
terwijI men het in de knie strekt, dan ontstaat binnen 2 minuten een strekkramp van
de knie met sterke supinatie van de voet.
Schloffer, Herm. (chirurg te Praag, 18681925). Operatic van S., phimosis-operatie
zonder opoffering van de voorhuid. G ezw ellen van S. (1908), fibreuse gezwellen,
die soms lange tijd na breukoperaties
ontstaan en in hun binnenste kleine draadabscessen bevatten.
Schlosser, Carl (oogarts te Munchen, 18571925). Inspuitingen van S., met sterke
alcohol in de zenuw bij neuralgic (1903).
Schmidel, Kasimir Christoph (ontleedkundige te Erlangen, 1716-1792). A n ast o m osen van S., abnormale verbindingen tussen
het stelsel der poortader en der holle ader.
Schmidt, Adolf (clinicus te Halle, 1865-1918).
Kern p roef van S., in alcohol geharde
stukjes rundvlees worden in gaas gepakt
en opgegeten. Bij normale pancreaswerking
moeten de overblijfselen in de ontlasting
geen kernen meer bevatten, als de stukjes
niet te snel en niet na 30 uren de darm
veriaten. Su blimaatproef van S., bij in
water fljngewreven ontlasting wordt verzadigde oplossing van sublimaat gevoegd;
na 24 uren zijn de delen, die urobiline bevatten, rose, die welke bilirubine bevatten,
groen gekleurd. Proefmaaltijden van
S. — St r ass burge r, drie dagen lang 2
maal daags 1 /2 L. melk of cacao en 50 gr. beschuit en 2 maal daags 1 /2 L. haverslijm, 250
gr. aardappeibrei en 125 gr. rundvlees.
Schmorl, Christ. George (ziektekundige te
Dresden, 1861-1932). Gleuf van S., gleuf
over de longtop been, bij onvoldoende
ontwikkeling der eerste rib. K raak beenlichaam pj es van S., kraakbeencellen.
Schneider, Konrad Victor (ontleedkundige
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te Wittenberg, 1614-1680). Membraan
van S., het slijmvlies van de neus.
Schneider, sy n d room van S., hypocalcaemie, gepaard gaande met icterus (caroteenicterus) bij constitutionele zwakte van
hypophyse en tussenhersenen.
Schoenbein, Christian Friedr. (scheikundige
te Bazel, 1799-1868). Bloedproef van
S., guajacproef.
Schoenlein, Joh. Lucas (clinicus te Berlijn,
1793-1864). Ziekte van S., peliosis
rheumatica; zie Achorion.
Schopfer, phycormces-methode van S.,
een bepaalde schimmelsoort ontwikkelt
zich alleen bij aanwezigheid van vitamine B1,
en wel recht evenredig met het gehalte
daaraan.
Schott, Aug. (1839-1886, en Theod., 1852—
1921, artsen te Nauheim). Met hod e van
S., behandeling van hartlijders door stelselmatige lichaamsoefening (weerstandsgymnastiek, wandelen op hellend terrein en
koolzuurbaden).
Schottmaller, Hugo (hoogleraar te Hamburg, 1867-1936). Ziekte van S., paratyphus.
Schreger, Christ. Heinr. Theod. (D. ontIeedkundige, 1768-1833). L ij nen van S.,
streepjes of doorsneden der tanden, beantwoordend aan dentine-kanalen.
Schreider, Jul. (clinicus te Koningsbergen,
1848-1932). Kunstgreep van S., de
kniepeesreflex wordt bevorderd door de
binnenzijde van de dij te wrijven.
Schreyer, Johann (17e eeuw). Long proef
van S. (1691), stukjes van een long, die
geademd heeft, drijven op water; door
S. is deze oude wetenschap, reeds door
Galen us medegedeeld, het eerst toegepast.
Schrijver, B., reflex van S., bulging der
tenen bij bekloppen van de voorzijde van
het onderbeen, een extrapyramidale reflex.
Schrader, Karl (vrouwenarts te Berlijn,
1838-1887). Operatie van S., uitsnijding van het zieke slijmvlies der cervix
uteri bij hardnekkige catarrh. Ring van
S., contractiering.
Schroth, J. (kwakzalver, zogen. „natuurarts",
te Lindewiese, 1800-1856). K u u r van S.,
dorstkuur bij chronische ziekten (syphilis,
jicht, oude pleuritische exsudaten).
Schratter, Leop. Ritter von Kristelli (keelarts te Wenen, 1837-1908). Chorea van
S., larynxchorea.
Schaffner, Wilh. (D. hoogleraar te Amsterdam, geb. 1867). G ran u la van S., rode
granula (na kleuring volgens Ro m an ow sk i) in de rode bloedlichaampjes bij goedaardige tertiana. Syn. stippels van S.
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Schaller, A. (neuroloog te Wenen, geb.
1874). Ziekte van S.—Christian, Xanthelasma generalisatum door afzetting van
cholesterine.
Schaller, K. H. M. (D. chirurg, 1843-1907).
M et hod e van S. = methode van V. Hasselt, zie ald.
Schultz, W. (D. internist, geb. 1878). U i tdovingsverschijnsel van S.—Charlton, zie AuslOschphanomen.
Schultze, Bernh. Sigismund (vrouwenarts
te Jena, 1827-1919). Zwaaiingen van
S. („Schultzen"), het zwaaien van schijndode pasgeboren kinderen om ze tot adennhalen te brengen.
Schultze, Max Joh. Sigism. (bioloog te
Bonn, 1825-1874). Cel len van S., reukcellen.
Schwabach, Dagobert (oorarts te Berlijn,
1846-1920). Proef van S., een klinkende
stemvork, op de kruin geplaatst, wordt bij
stoornissen in de klankgeleiding !anger,
bij stoornissen in het labyrint korter gehoord dan normaal.
Schwalbe, Gustav (D. ontleedkundige, 1844-1916). Kern van S., nucleus nervi vestibularis medialis.
Schwann, P. Friedr. Theod. (D. ontleedkundige, 1810-1882). Schede van S.,
vliesje dat de zenuwvezels omgeeft. Syn.
neurilemma.
Schwartze, Hermann (D. oorarts, 18371910). Oper at ie van S., antrotomie.
Schweiger-Seidel, Franz (D. histoloog,
1834-1871). Verbindingsstuk (SchaltstUck) van S., tussen de lissen van Henle
en de verzamelingsbuisjes.
Schweninger, Ernst (D. clinicus, 18501924). Kuur van S., ongeveer als die van
Oertel.
Scultetus, Bartholomeus (eigenl. S c h u Ites, chirurg te Ulm, 1595-1645). Zwac htelver band van S., verband om de ledematen, samengesteld uit afzonderlijke, elkander ten dele dekkende zwachtelstroken,
die elk het lid 1 1 / 2 maal omvatten.
Secretan, Henri (arts te Lausanne, 18561916). Ziekte van S., hard oedeem van
de rug der hand na een soms onbetekenende
verwonding.
Seeligmaller, 0. Ludwig Ad. (zenuwarts
te Halle, 1837-1912). N e u ralg ie van S.,
neuralgie van beide nervi auriculotemporales (teken van lues?).
Seidel, zie Schweigger-Seidel.
Seifert, Otto (oorarts te Wijrzburg, 18531933). Handgreep van S., (bij hysterische
aphonie), krachtig achteroverbuigen van
hoofd en romp bij intoneren.
Seiro, V. (Fins arts), als men een tik geeft
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tegen een aderspat in de V. saphena, kan
men op de vena een bloedgolf voelen, die
zo ver reikt als de kieppen van het bloed
insufficient zijn.
Seitz, Eugen (D. clinicus, 1817-1899).
Hamer van S., Iichte percussie-hamer.
Selter, P. (D. kinderarts, geb. 1866). Ziekte
van S. = ziekte van Feer.
Semmelweis, Ignaz Philipp (Hongaars arts,
1818-1865). M et hod e van S., ontsmetting
van de handen van de verloskundige met
chloorwater.
Semon, Felix (keelarts te Londen, 18491921). Wet van S., wet van Rosen bath.
Senn, Nicolas (Noord-Amerikaans chirurg,
1844-1908). Beenplaatjes van S., ovale,
platte, ontkalkte stukjes been met een
grote opening; gebezigd om twee darmstukken aan elkander te hechten.
Sergent, E. (Fr. arts, 1867-1943). Te ke n
van S. (1904), als men, bij onvoldoende
werking der bijnieren, met de vinger een
streep over de bulk haalt, wordt deze bleek;
syn. ligne blanche surrenale.
Serre, H. (Fr. arts, 20e eeuw), zie Rimbaud.
Sefton, Enrico (It. ontieedkundige, 18421910). Cellen van S., langwerpige cellen
op de tunica propria der zaadkanaaltjes,
waaruit misschien de spermatozoa ontstaan,
of welke deze voeden.
Sharpey, William (ontleedkundige te Londen, 1802-1880). V ez els van S., onverkalkte bindweefselvezels in het beenweefsel.
Sherrington, Charles Scott (Eng. physioloog, geb. 1859). Wet van S., elke van de
achterste wortels van het ruggemerg voorziet een bepaald huidgebied (segment) van
zenuwen, welke gebieden echter over
elkander been grijpen („overlapping").
Decerebratie van S., snede in de hersenstam, gevoerd vlak voor de corpora
quadrigemina anteriora.
Shiga, K. (Jap. bacterioloog, geb. 1870).
Baci I van S.-Kruse, bac. dysenteriae
(1918).
Shrapnel!, Henry Jones (Eng. militair arts,
1761-1842). Membraan van S., het
slappe gedeelte van het trommelvlies;
ook uitvinder der S h ra pnel 1-granaten.
Shwartzman, G. (Amerik. bacterioloog, geb.
1896). Verschijnsel van S., nadat
inspuiting van het filtraat van een bacterienkweek in de huid van het konijn zonder
gevolg is gebleven, veroorzaakt 24 uur later
een intraveneuse injectie van hetzelfde
filtraat een haemorrhagisch infiltraat en
necrose op de eerste plaats van inspuiting.
Sibson, Francis (Eng. arts, 1814-1876).
Gleuf van S., uitwendig zichtbare gleuf,

Sisto, G.

overeenkomende met de benedenrand van
de musc. pectoralis major.
Sidot. Scherm („Blende") van S., kristallijn zwavelzink, waarmede een fluorescentie-scherm overtrokken wordt en dat
tot het aantonen van radiumstralen dient.
Siebold, K. G. (vrouwenarts te Wiirzburg,
1736-1807). Sch aar van S., sterk gebogen
schaar voor decapitatie (zie aid.).
Siegemundin, Justine (hof-vroedvrouw te
Berlijn, overt. 1705). Du b bele handgreep van S. (bij kering op de voet),
trekken aan een om de voet gesiagen lus
en omhoog duwen van het hoofd.
Siegle, Em. (oorarts te Stuttgart, 18331900). Trechter van S., oortrechter
voor het onderzoek met de oorspiegel,
waarin men door een ballonnetje de lucht
kan verdunnen en verdichten.
Sieur, C. (Fr. arts, geb. 1860). Te ken van
S., teken van Pit res.
Sigault, Jean Rene (Fr. chirurg, 18e eeuw).
Symphyseotomie van S. (1777).
Silvester, Henry Robert (Eng. arts, 18281908). Methode van S. (1858), kunstmatige ademhaling door bewegingen met
de armen.
Silvio Tatti. Te ken van T., het zichtbaar
op en neer wippen van de voet als het
been over het andere been is gelegd (klopping van de arteria poplitea).
Simmonds, Morris (patholoog te Hamburg,
1855-1925). Ziekte van S., uittering en
cachexia, met amenorrhoea, dorre huid,
uitvallen der wenkbrauwen en rompharen,
berustende op een aandoening van de
hypophyse of van het diencephalon.
Simon, Gustav (chirurg te Heidelberg, 18241876). 0 p e rat ie van S., 1. colpoclisis
(zie aid.). Speculum van S., metalen
schedespiegel met handvat.
Simonart, Pierre Jos. C6s. (Beig. vrouwenarts, 1747-1817). Strengen van S.,
tussen delen der vrucht en het amnion.
Simond, P. L. (Fr. bacterioloog, 1858-1947).
Over breng en van de pestbacil door de
rattenvlo.
Simpson, Sir James Young (vrouwenarts te
Edinburg, 1811-1870). Pij nen van S.,
aanvallen van pijn bij kanker en myoma
der baarmoeder.
Sims, James Marion (vrouwenarts te NewYork, 1813-1883). Operatic van S.,
doorsnijding van de musc. sphincter cunni
bij vaginismus. Speculum van S., buisvormige schedespiegel.
Sippy, B. W. (Amer. patholoog, 1866-1924).
S.-k u u r, bij maagzweer: melk, meeispijs,
eieren en alcalien.
Sisto, G. (Chiieens kinderarts, overt. 1923).
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Teken van S., het aanhoudend klagelijk
huilen van kinderen met aangeboren lues.
Sitten, Teken van S., het op en neer bewegen van de bovenste levergrens pleit
tegen pleuritis.
SjOgren, T. (Zweeds arts, overl. 1939). S y nd room van S., algemene uitdroging bij
gebrek aan vitamine in het climacterium.
Zie ook keratoconjunctivitis sicca.
Sjoqvist, John Aug. (Zweedse arts, 18631943). Zoutzuurbepaling van S., bepaling van het vrije zoutzuur in het maagsap door middel van ontleding van baryumcarbonaat en titrering van het gevormde
baryumchloride met kaliumbichromaat.
Skene, Alex J. C. (arts te Brooklyn, 18381900). Kanaaltjes van S., ductus paraurethrales in de vrouwelijke urethra.
Vrouwencatheter van S.
Skoda, Jos. (clinicus te Wenen, 1805-1881).
Klank van S. (bruit Skodique), tympanitisch percussiegeluid onder het sleutelbeen bij grote pleuritische exsudaten.
Sluka (kinderarts te Wenen, 20e eeuw), driehoekige i nfi It raten van . op de longfoto, een driehoekig verdicht veld over de
hilus heen bij tuberculose, maar zelf niet
van tuberculeuse aard.
Slyke, D. D. van (Amer. physiol. chemicus,
geb. 1883), zie Urea clearance.
Smellie, William (vrouwenarts te Londen,
1697-1763). Handgreep van S., bescherming van het perinaeum bij de baring
door met in het rectum gebrachte vingers
tussen twee weeen het hoofd naar voren
en naar beneden te duwen (zie V e itSmellie).
Smirnoff, Georg (Russ. arts te Helsingfors,
1841-1896). Punt van S., in de fossa
retrotrochanterica voor inspuitingen met
kwikverbindingen bij syphilis.
Smith, Eustace (Eng. arts, 1835-1914).
Z i e kte van S., colitis mucosa. V e rs c h ij nsel van S.—Fischer, systolisch
suizen ter hoogte van het borstbeensleutelbeengewricht als (bij tuberculose
der bronchiale klieren bij kinderen) het
hoofd achterover gebogen worth.
Smith, R. William (lers chirurg, 18071873). Breuk van S., dwarse breuk 5 cm
boven het ondereinde van het spaakbeen.
Smith, Theobald (Amer. bacterioloog, 1859
—1934). Versch ij n s el van S., = anaphylaxie.
Smitskamp, H. (Nederl. arts, 20e eeuw).
Synd room van S., brandende pijn in de
extremiteiten, verminderde gezichtsscherpte, stoornis in het vestibulaire apparaat,
toegeschreven aan onvoldoende voeding.
Snapper, I. (internist te Amsterdam, geb.
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1889). Reactie van Hijmans v.d.Bergh
en S., zie Hijmans van den Bergh.
Snegiref, Wladimir Feodor (Russ. vrouwenarts, geb. 1847). Methode van S., vaporisatie van de baarmoeder (zie ald.).
Snellen, Herman (oogarts te Utrecht, 1834
—1908). Letterproeven van S. (1862),
letters in verschillende grootte en dikte
voor het onderzoek der gezichtsscherpte.
Ooglidklem van S. Operatic van S.,
entropion-operatie. P r o e f van S., als het
oor van een konijn over het oog wordt
genaaid, ontstaat bij doorsnijding van de
nerv. trigeminus geen keratitis.
Soemmering, Sam. Thom. von (arts te
Frankfort a. M.,1755-1830). Opening van
S. (1791), = fovea centralis.
Solayris, Francois L. J. S. de Renhac
(vrouwenarts te Parijs, 1737-1772). 0 bliq u ite it van S., die stand der vrucht
waarbij haar pijlnaad staat in de dwarse
afmeting van de bekkeningang.
Sommer, J. (D. arts, 20e eeuw). Zie Mancke.
Sorgo, S y m p t o o m van S., kleine kliertjes
subcutaan of turgorverandering van de huid
boven pleura-vergroeiingen, als teken van
huidmetastasen bij longcarcinoom.
Souques, Achille. (Fr. neuroloog, 18601944). Verschijnsel van S. (1907). Laat
men een pat. met organische hemiplegie
in het stadium der contractuur trachten
de verlamde arm op te heffen, dan spreidt
en strekt hij de vingers van de hand.
Southey, Reginald (Eng. arts, 1835-1899)
Canu le van S., buis, die bij waterzucht
onder de huid wordt gestoken om te
draineren.
Soxhlet, Franz (scheikundige te Munchen,
(1848-1926). Toestel van S., stoombad
om flesjes melk steriel te maken.
Spencer, Wells, zie Wells.
Spengler, Lucius (arts te Davos, 18581923). Exsu d ate n van S. = exs. die ontstaan bij pneumothorax (Duits „Ersatzexsudate").
Spieghel, (Spigelius) Adriaan van den
(Vlaams ontleedkundige en chirurg te
Padua, 1578-1628). L ij n van S., linea
semilunaris. K w a bj e van S., lobus caudatus.
Spiegler, Ed. (scheikundige en dermatoloog
te Wenen, 1860-1908). Eiwitproef van
S., met wijnsteenzuur en sublimaat. Tumor
van S., zie Tulbandtumor.
Spielmeyer, W. (hersenpatholoog te Munchen, 1879-1935). Ziekte van Vogt—
S., amaurotische idiotic bij kinderen van
vijf tot tien jaar, zonder rode vlek in de
macula lutea, en ook bij niet-joden voorkomend. Vgl. Tay.
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Sprengel, Otto (D. chirurg, 1852-1915).
Vorm-afwijking van S. (1891), aangeboren afwijking, daarin bestaande, dat
een of beide schouderbladen te hoog staat.
Stacke, Ludwig (D. oorarts, 1859-1918).
0 p e rat i e van S., radicale operatie van
het middenoor.
Stahl, Friedrich Karl (D., krankzinnigenarts,
1811-1873). Oor van S., misvorming
van het oor (als teken van ontaarding),
waarbij de helix een groot deel van het
bovenste gedeelte der oorschelp overdekt.
Stajano, C. (Spaans, arts 20e eeuw), zie
Syndroom.
Stannius, Herm. Friedr. (bioloog te Rostock, 1808-1883). Proef van S., omsnoering van de grens tussen de sinus der holle
ader en het hartoor bij de kikvors doet het
hart stilstaan; daarop volgende omsnoering
van de grens tussen het hartoor en de voorkamer doet het weder kloppen; wordt
eindelijk de voorkamer-kamergrens omsnoerd, dan staat de hartpunt voor goed stil.
Staub, Prof. H. (Pharmacoloog te Bazel, geb.
1890). Belastingsproef van S., zie
Traugott.
Steinmann, F. (chirurg te Bern, 1872-1932).
M et hod e van S., zie Nagelextension.
Stellwag von Carion, Karl (Oostenr. oogarts, 1823-1904). Te ken van S. (1869), 1.
zeldzaam knippen van de ogen bij morbus
Basedowi; 2. zie teken van Dal ry m p I e.
Stensen, (Stenonius) Niels (Deense ontleedkundige, 1638-1686). Kan ale n van S.,
1. ductus incisivus; 2. ductus parotideus
s. Stenonianus. Proef van S., verlamming
van de achterpoten van een dier, als de
buikaorta wordt dicht gedrukt.
Sternberg, Carl (Oostenr. ontleedkundige,
1872-1935). Ziekte van S. (1898), granuloma malignum.
Stevens, ziekte van S.—Johnson, multiforme huidaandoening, overal op de grens
van huid en slijmvlies, met hoge koorts en
algemeen onwelzijn, waarschijnlijk hetzelfde
als de pluriorificiele ectodermose van
Fiessinger-Baader.
Stewart, Thomas Grainger, (Eng. chirurg,
1837-1900). Verschijnsel van S.—Holmes, het dOcirveren van een extremiteit,
die een weerstand tracht weg te duwen,
indien deze weerstand plotseling ophoudt;
bij aandoeningen der kleine hersenen.
Sticker, George (clinicus te Munchen, geb.
1860). Ziekte van S., erythema infectiosum.
Stieda, Alfred (chirurg te Konigsberg, geb.
1869). B re u k van S., afbreking van het
bovenste gedeelte van de epicondylus
externus femoris.
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Stieda, Ludwig (ontleedkundige te Konigsberg, 1837-1918). Uitsteeksel van S.,
= processus posterior tali.
Stierlin, Ed. (D. chirurg, geb. te Munchen,
1878-1919). Verschijnsel van S., bij
infiltrerende en indurerende verzweringsprocessen aan het coecum en het colon
ascendens ontbreekt in het Röntgenbeeld
5-6 uur na de contrastmaaltijd de physiologische schaduw.
Still, George Frederic (kinderarts te Londen,
1868-1941). Ziekte van S., chronische
ontsteking van de zachte delen der gewrichten, zwelling van de klieren en de
milt bij kinderen, soms koorts, pleuritis,
pericarditis, iridocyclitis. Syn. ziekte van
S.-Chauffard.
Stiller, Berthold (arts te Budapest, 18371922). Ziekte van S., beweeglijke tiende
rib (costaal stigma bij enteroptose). Zie ook
Habitus.
Stilling, Benedictus (D. ontleedkundige en
chirurg, 181C4-1879). Kan aal van S.,
canalis Cloqueti (zie aid.).
Stilling, Jacob (zoon van de vorige, oogarts,
1842-1915). Platen van S., pseudoisochromatische platen voor het onderzoek van de kleurenzin (zie ald.) Theorie
van S. betreffende de oorzaak der bijziendheid.
Stintzing, Roderich (clinicus te Jena, 18541933). Tabellen van S., gemiddelde
waarden der normale electrische prikkelbaarheid van bijna alle spieren en zenuwen.
Stock. Ziekte van S., dementie met ontaarding van het netvlies tijdens de tweede
dentitie; vgl. Tay.
Stoerk, Karl (keelarts te Wenen, 18321899). Blennorrhoea van S., (1874);
chronische, eerst etterige, dan droge catarrh der bovenste luchtwegen, met hypertrophie van het slijmvlies en de submucosa.
Stoffel, Ad. (D. orthopaedist, geb. 1880).
0 pe rat i e van S., doorsnijding of resectie
van beweegzenuwen bij spastische verlammingen.
Stokes, William (hoogleraar te Dublin,
1804-1878). G I e u f van S., voelbare gleuf
boven de lever, als deze naar beneden wordt
verdrongen. K raag van S., sterke verwijding van de huidaderen der borst bij samentrekking der bovenste holle ader; zie ook
Cheyne. Ziekte van Ad a m s—S., aanvallen van bewusteloosheid en epileptiforme
krampen in het bijzonder bij hartblock (zie
ald.).
Stokvis, Barend Joseph (hoogleraar te Amsterdam, 1837-1903). React ie van S.,
urine, met kaliloog gekookt, wordt rood als
zij gaikleurstof bevat.
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Stolte, J. B. Zie Sublimaattitratie.
Stoltz, Joseph Alexis (Fr. vrouwenarts, 1803
—1896). 0 pe rat i e van S., pubiotomie.
Strachan, W. H. (Eng. arts, 19e eeuw).
Ziekte van S.—Scott, crusteuse aandoening der mondhoeken, erythematosquameuse plekken op scrotum en vulva,
burning feets and hands, retrobulbaire neuritis, droge, schilferende huid, hyperkeratosis pilaris, erythemen en soms ook stomatitis en glossitis. Syn. Pellagra?
Strandberg, J. (Zweeds huidarts, 20e eeuw).
Syndroom van Granblad—S., angioide
strepen in de retina met pseudoxanthoma
elasticum van de huid.
Strassburger, Jul. (clinicus te Frankfort, geb.
1871). Proefmaaltijd van S., een voedings-programma voor een gehele dag, met
het doel om daarna uit de samenstelling der
ontlasting de diagnose of te leiden.
Strassmann, Paul Ferd. (D. vrouwenarts,
1866-1938). Verschijnsel van S. (1895),
zwakke drukking met de vinger op de fundus uteri in het nageboortetijdperk plant
zich voelbaar voort op de navelstreng, zolang
de placenta nog niet heeft losgelaten.
Straus, Isidore (clinicus te Parijs, 18451896). Te ken van S., bij facialisverlamming
is het van ernstige betekenis, als na een
inspuiting van pilocarpine het zweten aan
de zieke zijde later uitbreekt dan aan de gezonde zijde; proef van S., krentenproef
om de functie van de spijsverteringsorganen
te onderzoeken.
Strauss, Hermann (clinicus te Berlijn geb.
1868). Can u le van S., holle naald met
handvat voor de aderlating.
Stroganow, Wassily W. (Russ. vrouwenarts, geb. 1857). M et hod e van S., behandeling van eclampsie in een donkere
stille kamer, met toediening van narcotica.
Strong, Rich. P. (Hamburg, geb. 1872).
Baci I van S., = bacillus dysenteriae.
Striimpell, Adolf von (clinicus te Leipzig,
1853-1925). Ziekte van S., 1. acute
poliencephalitis bij kinderen; 2. erfelijke
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spastische ruggemergsverlamming. Reflex
van S., de normale omlaagbuiging van de
grote teen bij prikkeling van de voetzool;
vgl. Babinski. Ziekte van Westphal—
S., zie Westphal. Ziekte van S.—
Mari e, spondylosis rhizomelica (zie ald.).
Struve, Heinr. Wilh. (Russ. scheikundige,
geb. 1822). Bloedproef van S., behandeling der haematine of haemoglobine
bevattende vloeistof met enig kalium of
ammonia, daarna met looi- en azijnzuur,
totdat de reactie zuur is, dan ontstaat
een donker neersiag.
Sturge, W. A. (Eng. arts, 19e eeuw). Z i e kt e
v a n S.—W e b e r, dementie met epileptische
krampen, aangeboren glaucoom en naevus
flammeus in het aangezicht aan dezelfde
zijde; teleangiectasien en verkalking in de
hersenschors, angioma racemosum in de pia
mater, een phacomatose.
Sudeck, P. Herm. Mart. (D. chirurg,
1866-1938). Atrophie van S., acute
atrophie der beenderen na verwondingen of
ontstekingen.
Sulkowitch, r ea ct i e van S., gelijke delen
urine en reagens (mierenzuur, ammoniumoxalaat en ijsazijn) worden niet troebel bij
hypocalcaemie, duidelijk troebel bij normale
urine en zeer sterk troebel bij hypercalcaemie.
Swift, W. (Austral. arts). Syndactylie van S.,
zie Feer.
Sydenham, Thomas (arts te Londen, 16241689). Chorea van S., chorea minor.
Sylvester, zie Silvester.
Sylvius, Frans de la Bog (ontleedkundige
te Leiden, 1614-1672). Gleuf van S.,
fossa cerebri lateralis (Sylvii). W ate rleiding van S., aquaeductus cerebri.
Sylvius, Jacques Dubois (ontleedkundige te
Parijs, 1478-1555). Caro quadrata Sylv i i, = m. quadratus plantae.
Syme, James (Schots chirurg, 1799-1870).
0 p e rat i e van S., gewijzigde operatic
van Pi rog off (zie ald.).

T
Tagliacozza, Gaspare (ook Taliacotius,

professor te Bologna, 1546-1599). M et hod e van T. (Italiaanse methode), huidplastiek, vooral voor vorming van een
neus, waarbij van veraf liggende gedeelten
der huid gebruik worth gemaakt, welke
eerst, als zij op de nieuwe plaats aangegroeid zijn, geheel van de oude plaats
worden losgemaakt.

Tait, Lawson (Eng. vrouwenarts te Birmingham, 1845-1899). Ligatuur van
T., een bijzondere wijze van onderbinding
van de steel bij ovariotomie. 0 pe rat i e
van L. T., verwijdering der ontstoken
baarmoeder-adnexa, door laparotomie.
Takata, M. (Jap. patholoog, geb. 1894).
React i e van T.—Ara, het cerebrospinale
vocht wordt behandeld met carbonas natri-
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cus, sublimaat en fuchsine; het normale
vocht worth violet, bij meningitis rood, bij
syphilis wordt het ontkleurd en er ontstaat
een praecipitaat.
Tallquist, Theod. W. (clinicus te Helsingfors, 1871-1927). Kleurenschaal van
T., ter vergelijking met een bloeddruppel,
die op filtreerpapier is uitgevloeid, ten einde
het gehalte aan haemoglobine te schatten.
Talma, Sape (clinicus te Utrecht, 18471919). Oper at ie van T., vasthechting
van het net, soms ook de milt, aan de buikwand, ten einde collateralen voor het
poortaderstelsel te doen ontstaan; tegen
ascites bij levercirrhose. Methode van T.,
tot het registreren van de slagaderpols
bij dieren.
Tanamal, S. J. W. (Indonesisch analyst, 20e
eeuw). R e a ct i es van T., ter onderscheiding van cholera-vibrionen en El Torvibrionen.
Tardieu, Ambroise Aug. (1818-1879). E cch ym os e n van T., ecchymosen van
Bayard.
Tarin, Pierre (Fr. ontleedkundige, 17251761). Zie Valvula Tar i n i.
Tarnier, Stephane (verloskundige te Parijs,
1828-1897). Tan g van T., tang met
trekkers in de richting van de lepels.
Tavel, Ernst (chirurg te Bern, 1858-1912).
Serum van T., een streptocokkenserum.
Tawara, (jap. ziektekundige, 20e eeuw).
Bundel van His—T., zie His. Spierknoop van Aschoff—T., zie Aschoff en
Rhythme.
Tay, Warren (oogarts te Londen, 18431926). Ziekte van T.—Sachs, familiaire
amaurotische idiotie.
Teale, Thom. Pridgin (Engels chirurg te
Leiden, 1801-1868). Amputatie van
T., een bijzondere wijze van amputatie
van de dij.
Teichmann, Ludw. T. Stawiarski (ontleedkundige te Krakau, 1823-1895). K ri sta I len van T., kristallen van haemine,
uit ingedroogd bloed bereid door verwarming met ijsazijn en toevoeging van
enig keukenzout.
Tenon, Jacques Rene (oogarts te Parijs,
1724-1816). Ka pse I van T., zie Capsula
Tenoni. Ru i mte van T., tussen de capsula
Tenoni en de sclera.
Terson, Albert (Fr. oogarts, 19e eeuw).
Oper at ie van T., scleroiridectomie bij
glaucoma.
Tesla, Nicolaus (Kroatisch technicus in
Amerika, 1856-1943). T.-st ro m en, wisselstromen van buitengewoon hoge spanning
en frequentie, verkregen door in de secundaire stroom van een inductor Leidse
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flessen in te lassen en een ruimte voor het
overspringen van vonken (T.-I i c ht) over te
laten.
Thayer, William Sidney (Eng. arts, geb.
1864). Buikpalpatie volgens T., staande achter de patient, die zit.
Thaysen, Th. E. H. (Deens arts, 1883-1936),
zie Gee.
Theiler, A. (Zwits. veearts in Transvaal,
1867-1936). Methode van T., bescherming van proefdieren tegen enting met virus
van gele koorts door vermenging van het
virus met serum van een herstellende
zieke.
Thibierge, syndroom van T.—Weissenb ac h, scierodactylie met erythrocyanose.
Thiersch, Karl (D. chirurg te Leipzig, 1822—
1895). Transplantatie volgens T.,
overplanting van lange, dunne stroken epidermis op granulerende wonden.
Thiry, Jean Hubert (Belg. arts, 1817-1897).
F iste I volg ens T., de darmfistel wordt,
ten einde darmsap te verkrijgen, bij dieren
aldus gemaakt, dat een gereseceerd stuk
darm, dat in verbinding blijft met zijn
mesenterium, aan de ene zijde wordt dichtgenaaid en met de andere zijde in de buikwond bevestigd blijft.
Thoma Richard (D. ziektekundige, 18471923). T o e s t e l van T.—Zeiss, om bloedlichaampjes te tellen; bestaat uit een capillair buisje met verwijding om het bloed
op te zuigen en te verdunnen, en een telkamer, verdeeld in vierduizendsten van
kubieke millimeters.
Thomas, Denis Alex. Fred. (Fr. vrouwenarts, 19e eeuw). Pe ss iri u m van T., sterk
gebogen baarmoedersteunring.
Thomas, Hugh Owen (Eng. chirurg, 1820—
1904). S pal ken van T., van metaaldraad,
gevormd naar de gedaante van het lid.
Thomson, Asmus Jul. (Sleeswijkse arts,
1815-1896). Zi e kte van T., myotonia
congenita.
Thorel, Ch. (D. ziektekundige, 18681935). Bundel van T., een spierbundel
tussen de sinus-knoop en de knoop van
Aschoff (zie aid.).
Thorn. Wilh. (D. vrouwenarts, 1857-1913).
H an d g ree p van T., verandering van
een aangezichtsligging in een schedelligging door in- en uitwendige handgrepen.
Thornton, John Knoussley (chirurg te Londen, 1845-1904). Te ke n van Th., aanvalien van hevige pijn tussen ribbeboog en
heupbeen bij nierstenen.
Thure Brandt (Zweedse officier en gymnast, 1819-1895). Massage van T. B.,
massage van de inwendige vrouwelijke
geslachtsdelen.
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Tiedemann, Friedrich (D., ontleedkundige,
1781-1861). Klieren van T., glandulae
vestibulares majores.
Tillaux, Paul (chirurg te Parijs, 1834-1904).
Ziekte van T., = maladie noueuse (zie
ald.).
Tizzoni, Guido (ziektekundige te Bologna,
1853-1932). Antitoxine van T., een
tetanus-antitoxine.
Tjeenk Willink, J. W. (Nederiands vrouwenarts, 20e eeuw). Ligging van T., bij
de baring kan de bekkeningang worden
verwijd, als de lendenstreek der barende
in rugligging door een stevig kussen worth
ondersteund. Het indalen van het hoog
liggende hoofd wordt hierdoor vergemakkelijkt (vgl. Jong es en Watcher).
Todd, Rob. Bentley (Eng. ziektekundige,
1809-1860). Teken van T., bij hysterische hemiplegie wordt het lamme been
slap achternagetrokken en niet een boog
beschrijvend met de voet.
Toison, J. (Fr. histoloog, geb. 1858). 0 plossi ng van T., verdunnings- en kleuringsvloeistof voor witte bloedlichaampjes;
methylviolet 0.025, natriumsulfaat 8, natriumchloride 1, glycerine 30, water tot
200.
Tollens, Bernh. (scheikundige te Gottingen,
1841-1918). Reactie van T., om pentose
en glycuronzuur in urine aan te tonen.
Tomaselli (It. arts, 1834-1906). Z i e kte van
T., door overmatig gebruik van kinine:
koorts, haematurie, kortademigheid, collaps.
Tooth, Howard Henry (Eng. zenuwarts,
1856-1926). Peroneaal type van T.,
neurotische vorm van progressieve spieratrophie (C h ar cot).
TOpfer, Gustav (arts te Karlsbad, geb. 1865).
Reactie van T., op vrij zoutzuur in het
maagsap, met dimethyl-amidoazo-benzol.
Topinard, Paul (Fr. anthropoloog, 18301912). Hoek van T., gevormd door de
lijnen van de spina nasalis naar de uitwendige opening van het oor en naar
het ophryon (zie aid.).
Tornwaldt, Gust. Ludw. (arts te Danzig,
1843-1910). Ziekte van T., chronische
catarrh van de recessus pharyngeus medius.
Torres-Teixeira, lichaampjes van T.-T.,
insluitsels gevonden bij alistrim.
Toti, A. (oogarts te Florence, geb. 1861).
0 p e r at i e van T., dacryo-cysto-rhinostomie, het maken van een verbinding
tussen traanzak en neus.
Toulouse (Fr. arts). Zie Rich et.
Tourette, Georges Gilles de la (Fr. arts,
1857-1904). Ziekte van T., tic convulsif
met incoOrdinatie, echolalie en coprolalie.
Touton, K. (D. huidarts, geb. 1858). C e lien
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van T., veelkernige histiocyten, voorkomende bij xanthoma.
Toynbee, Jos. (oorarts te Londen, 18151866). Proef van T., auscultatie van het
oor terwijl de zieke met gesloten mond en
neus slikt.
Trapp, Jul, Herm. (D. professor te St. Petersburg, 1814-1908). F o r m u I e van T.—.
Haese r (ter berekening van de hoeveelheid vaste stollen in 1000 delen urine),
de beide laatste cijfers van het in duizendsten uitgedrukt s.g., vermenigvuldigd met
2,33.
Traube, Ludwig (D. clinicus, 1818-1876).
Du bbele toon (Doppelton) van T.,
systolische en diastolische toon, hoorbaar
aan de dijslagader bij insufficientie der
aortakleppen. Ruimte van T., het gedeelte van de voorste buikwand tussen
linker ribbeboog, hart-, milt- en leverdemping. Drukschommelingen van
T.-Hering, ademhalingsschommelingen in
de bloeddruk. Zie ook Tod es k re u z.
Traugott, Prof. K. (Duits internist, geb.
1885). Effect van T., het achterwege blijven van verdere verhoging van het gehalte
aan sulker in het bloed, na het glykaemisch
effect (zie aid.) ener eerste toediening van
glucose, indien spoedig daarop opnieuw
glucose wordt toegediend (1921); worth
door Jordens ontkend.
Treitz, Wenzel (ziektekundige te Praag,
1819-1872). Groeve van T., recessus
duodeno-jejunalis. B re u k van T., hernia
retroperitonealis. Boog van T., vaatboog
van de A. colica sup. en de V. mesenterica
inf. nabij de portio adscendens duodeni.
Trelat, Ulysse (Fr. chirurg, 1828-1890).
Speculum van T., toestel ter verwijding
van de anus. On t lasti ng van T., slijmige ontlasting met bloedstrepen bij ontsteking van de endeldarm. Teken van
T., geelachtige knobbeltjes in de omgeving
van tuberculeuse zweren in de mond.
Trendelenburg, Friedr. (D. chirurg, 18441919). Can ule van T., luchtpijpcanule, omgeven door een gummiballon, die kan
worden opgeblazen, zodat de luchtpijp
naar boven geheel is afgesloten, en bij
operaties in de mond- of keelholte geen
bloed in de bronchi kan komen. Ligging
van T. (bij operaties), schuine ligging van
het hoofd, de romp en de dijen, zodanig,
dat het hoofd het laagst ligt. Op e r at i e
van T., onderbinding van de vena saphena
magna ter genezing van aderspatten; ook,
de operatieve verwijdering van het bloedstolsel bij embolie der longslagader. P roef
van T. (bij aderspatten), men houdt het
been van de lijder steil omhoog, drukt dan
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de vena saphena dicht, Iaat het been snel
omlaag gaan en heft de druk op de vena op.
Schiet het bloed nu eerst van boven in
de ader (positieve uitkomst), dan bestaan
er nog geen verwijde anastomosen met
de diepe aderen. Teken van T. (bij onvoldoende kracht der bilspieren), staat de zieke
op het aangedane been en tilt hij het andere
omhoog, dan zakt het bekken naar de gezonde, en helt de romp naar de zieke zijde.
Syn. Waggelsymptoom van T. Teken
van T., (bij aderspatten), vult zich de leeggelopen aderspat bij druk op de afvoerende
ader weder, dan is het nutteloos, deze af te
binden. Zie ook Duchenne.
Trepier. Verschijnsel van T. (bij insufficientie der aortakleppen en allerlei onvoldoende gecompenseerde hartgebreken), verlengd tijdsverloop tussen hart- en poisslag,
capillaire pols op het voorhoofd.
Treves, Sir F. (Eng. chirurg, 1853-1923).
Veld van T., plooi van het peritoneum aan
de linker rand van de blindedarm, van het
colon af tot de appendix; er komt soms een
opening in voor.
Triboulet, r e a ct ie van T., het filtraat van
een suspensie van faeces in water worth
vermengd met sublimaat en acidum aceticum. Een bruinachtig neersiag na 15 uur zou
bewijzend zijn voor darmtuberculose. Volgens A. van Meeteren evenwel is het bewijzend voor serumglobuline in de darm
(niet in maag of duodenum).
Troeltsch, Ant. Friedr. Frhr. von (D. oorarts te WUrzburg, 1829-1890). Z a kj e van
T., recessus membranae tympani.
Troisier, Emile (Fr. arts, 1844-1919).
Klieren van T., lymphklier aan de buitenrand van de musc. sterno-cleido-mastoideus, vlak boven het sleutelbeen, die bij
kwaadaardige gezwellen in borst- en bulkholte opzwelt; syn. klier van V i r c h o w.
Troje. Mergcellen van T., grote lymphocyten bij leukaemie.
Trommer, C. A. (D. scheikundige, 18061879). P roef van T. (op suiker), met
kaliloog en kopersulfaat.
Trousseau, Armand (clinicus te Parijs, 1801—
1867). Vlekken van T., zie Dermographie.
Versch ij nsel van T., bij tetanie kan men
door druk op zenuwen en vaatstammen der

Tyson, Edward

ledematen aanvallen verwekken. L i c h a a mpj es van T.—L alleman d, zie Sympexions.
Trunecek, C. (arts te Praag, geb. 1865).
Serum van T., oplossing van chloornatrium, carbonas natricus, sulfas natricus,
phosphas natricus, phosphas magnesicus,
glycerino-phosphas calcicus in water; tegen
arterio-sclerose.
Tuffier, Theod. (Fr. chirurg, 1857-1929).
Onderste band van T., het gedeelte
van het mesenterium, dat in de fossa iliaca
vast zit. Synd room van T., enteroptose.
Tufnell, Thomas Joliffe (Eng. chirurg, 1819—
1885). Ver band van T., een hard wordend
verband, gedrenkt met ei en bloem. Kuur
van T., strenge didet, bedrust en joodkalium bij aneurysma.
Tullio (It. oorarts, over!. 1943). S y m ptoo m
van T., nystagmus en duizeligheid door geluidsgolven van bepaalde intensiteit (na
fenestratie bij otosclerose).
Tulp, Nicolaas (arts en ontleedkundige te
Amsterdam, 1593-1674). Klep van T.,
valvula coli.
Turban Karl, (arts te Davos, 1859-1935).
Stad len van T., drie tijdperken (Turban
1,11 en 111), waarin het beloop der longtuberculose wordt verdeeld: I beperkte aandoeningen; 11 lichte, tot ten hoogste een kwab
beperkte, of zware, tot een halve kwab
beperkte aandoeningen; Ill ernstige aandoeningen.
Tiirck, Ludw. (zenuw- en keelarts te Wenen,
1810-1868). Bundel van T., 1. de laterale bundel van de voet van de pedunculus cerebri; 2. de voorstrengbaan der
pyramiden.
Turk, Wilhelm (haematoloog te Wenen,
1871-1916). Telkamer van T., om
bloedlichaampjes te tellen. Cellen van
T., = plasmacellen.
Twining (Eng. arts, 1780-1835). V e rsch ij nsel van T., spanning van de rechter
musc. rectus abdominis bij leverabsces.
Tyndall, J. (natuurkundige te Londen, 1820—
1893). T.-effect, het zichtbaar worden van
fijne stofjes, als zij worden getroffen door
sterk licht.
Tyson, Edward (Eng. ontleedkundige, 1649—
1708). Klieren van T., smeerklieren van
de eikel en de voorhuid.
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Underwood, Michael (obstetricus te Londen,
1715-1795). Z i e kte van U., scieroderma
neonatorum.
Unna, Paul Gerson (huidarts te Hamburg,
1850-1929). Z i e kte van U., eczema seborrhoicum. Kleuring volgens U.—Pappe nh e i m, contrastkleuring van gonocokken.
Unverricht, Heinr. (clinicus te Maagdeburg, 1853-1912). F iste I van U., brede,
openblijvende borstkas-fistel ter genezing
van tuberculeuse pneumothorax. Z i ekte
van U., familiaire myoclonie met epilepsie.

Uffelmann, Jul. (hygienist te Rostock, 1837—
1894), r ea ct i e van U, bij het maagsap
worden gevoegd drie druppels van een
oplossing van ijzerchloride, drie druppels
van een sterke phenoloplossing en 20 cm3
water. Zoutzuur ontkleurt de oplossing,
melkzuur maakt ze geel.
Uhlenhuth, Paul (D. bacterioloog, geb.
1870). M et hod e van U., 1. antiforminemethode (zie aid.); 2. praecipitine-reactie op
mensenbloed.
Uhthoff, Wilh. (oogarts te Breslau, 18531927). Teken van U., nystagmus bij
multiple scierose.

V
Valleix, Francois Louis (arts te Parijs,
1807-1855). Drukpunten van V. (points
douioureux), punten der huid, weike in
gevai van neuralgie bij druk bijzonder
pijniijk zijn, doordat daaronder belangrijke zenuwstammen op een harde of
stevige onderiaag liggen. Punt van V.,
een hysterogeen (zie aid.) punt boven de
wenkbrauwboog.
Valli, E. (It. physioloog, 1726-1816), zie
Ritter.
Valsalva, Antonio Maria (It. ontleedkundige,
1666-1723). Proef van V., 1. sterke
uitademing bij gesioten mond en neus
doet het trommeiviies uitpuiien (positieve
uitkomst der proef van V); door slikken
bij gesioten mond en neus wordt het ingetrokken (negatieve uitkomst der proef van
V.); 2. door persen bij gesloten stemspieet,
na een diepe inademing kan de ruimte voor
het hart zó beperkt worden, dat het tijdelijk
stiistaat. M et hod e van V., ter behandang
van aneurysma: aderiaten, purgeren, dieet.
Dys p h ag i e van V., stoornissen bij het
slikken, ais de grote horen van het tongbeen
gebroken is en onder het siijmviies der keelhoite ligt. Verder talrijke ontleedkundige
termen, sinus, taeniae, antrum, ligamentum,
locus Valsalvae.
Vanzetti, Tito (It. chirurg, 1809-1888).
Teken van V., scheve houding bij ischias
(scoliosis ischiadica).
Vaquez, L. H. (arts te Parijs, 1860-1936).
Z iekte van V. (1892), polycythaemia rubra
megalosplenica.
Varolio, Constanzo (it. ontleedkundige,
1543-1575). Brug van V., pons Varoli.
Vater, Abraham (ontleedkundige te Witte n-

berg, 1684-1751). Lichaampjes van
V.—Pa c i n i, eindlichaampjes der gevoelszenuwen in de huid. Pa pil van V., papilla
duodeni. Diverticu I u m Vateri, enz.
Vaughan, V. (Amer. patholoog, 1851-1929).
Reactie van V. op tyrotoxicon; enige
druppels zwavelzuur en carbol gevoegd bij
enige druppels in water van de verdachte
stof worden geelbruin bij de aanwezigheid
van tyrotoxicon.
Veit, Gustav (D. vrouwenarts, 1824-1903).
Handgreep van V.—Smellie, extractie
van het kind bij voet- of billigging door
een of twee vingers van de ene hand in de
mond van het kind te brengen en twee
vingers der andere hand om de nek te
Ieggen en daaraan te trekken (vgl. K r i s t e Iler en Wigand).
Vella, Luigi (It. chirurg, 1825-1886). F i st e I
v an V., fistel van Thiry (zie aid.). B r e u k
van V., dijbreuk voor de grote vaten.
Velpeau, Alfr. Arm. Louis Marie (Fr. chirurg te Parijs, 1795-1867). Misvorming
van V., de vorkvormige knikking van
de onderarm bij breuk van het spaakbeen. V e r band van V., zwachtelverband bij breuk van het sleutelbeen.
Veraguth, 0. (Zwitsers neuroloog, 18701940). Reflex van V. (1904), psychogalvanische reflex (zie aid.).
Verga, Andrea (It. psychiater te Milaan,
1811-1895).VentriculusVergae,spleet
tussen de lyra Davidis en de onderzijde
van de balk.
Verheyen (Vlaamse ontleedkundige, 16481710), zie Stellulae Verheyni i.
Vernes, A. (Fr. arts, geb. 1879). React i e
v an V., een colloidale suspensie van een
42
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extract van ontvet paardenhart wordt
troebel door syphilitisch serum. Een oplossing van resorcine wordt sterk troebel door
tuberculeus serum, zwak troebel door normaal serum.
Vernet, Syndroo m van V., eenzijdige verlamming van de 9e, 10e en 11 e hersenzenuw.
Zie ook Gordijnbeweging.
Verneuil, Aristide Aug. Stanislaus (Fr. chirurg te Parijs, 1823-1895). Neu rom a van
V., neuroma plexiforme (zie ald.). 0 p e r at i e
van V., colotomie in de regio iliaca.
Vervoort, H. (Ned. arts, geb. 1871). Ziekte
van V., lichte ziekte met koorts op Sumatra
door leptospira pyrogenes.
Vesalius, Andreas (Nederl. ontleedk., 1514—
1564). Glandulae Vesalii, = gl. bronchiales. Foramen Vesalii, een gat in
de grote vieugel van het wiggebeen. Zie ook
Os vesalianum.
Vic-d'Azyr, Felix (Fr. ontleedkundige, 1748—
1794). Bundel van V., fasciculus thalamo-mamillaris. Opening van V., foramen coecum fissurae medianae. St re e p
van V., streep van Gen nar i.
Vidal, Emile (huidarts te Parijs, 1825-1893).
Lichen van V., lichen simplex chronicus. M et h o d e van V., scarificatie van
lupus. Type V i d al—B rocq, een vorm
van mycosis fungoides.
Vidianus, Guido Guidi (It. ontleedk., 1500—
1569). Canalis Vidiani, = C. pterygoideus. Ner y us Vidiani, = nervus
canalis pterygoidei.
Vierordt, Karl von (physioloog te Tubingen,
1818-1884). Haematotachometer van
V., toestel om de snelheid van de bloedstroom te meten.
Vieussens, Raymond de (Fr. ontleedk. te
Montpellier, 1641-1715). Annulus, ansa,
centrum semiovale, isthmus, valvula, ventriculus Vieusseni.
Vigouroux, Auguste (Fr. zenuwarts, 18661918). Zie Charcot—V.
Villemin, Jean Antoine (Fr. militaire arts,
1827-1892). Theo r i e van V., theorie
van de specificiteit, de entbaarheid en
besmettelijkheid der tuberculose.
Vincent, H. (Fr. arts en bacterioloog, geb.
1862). Zie Angina Vincenti.
Vinson, P. P. (Amer. chirurg, 20e eeuw), zie
Plummer.
Virchow, Rudolf (ziektekundig ontleedkundige, 1821-1902). Axio nn a van V., omnis
cellula e cellula. Ziekte van V., aangeboren acute encephalitis. Hoek van V.,
de hoek tussen de lijn van het midden
der sutura naso-frontalis naar de basis
der spina nasalis en het vlak dat door deze
basis en de middelpunten der pori acus-

Vulpian, Edm. Felix Alfred

tici extern' loopt. Cel len van V., beenlichaampjes. Lich aa m pj es van V.—H ass a I, parels van epitheelcellen in de schildklierfollikels. Ruimte van V.—Ro bin,
lymphruimte tussen de tunica adventitia
en muscularis der hersenslagaderen. Klier
van V., gezwollen lymphklier boven het
sleutelbeen bij maagkanker.
Voges, 0. (Reactie van Voges—Prosk a u e r, een reactie op acetyl-methylcarbinol
om de colongroep der bacterien te onderscheiden van de aerogene.
Vogt, zie Spielmeyer.
Voit, Karl von (physioloog te Munchen,
1831-1908). R e g e I van V. (1875), een
arbeider heeft dagelijks 118 gram eiwit,
56 gram vet en 500 gram koolhydraten nodig.
Volhard, Franz (clinicus te Halle, 18341910). Olie-ontbijt van V.
Volhard, Fr. (D. internist, geb. 1872). V e rdunningsproef van V., 'smorgens op
de nuchtere maag 1.5 I water gedronken
geeft binnen 4 uur 1.5 I urine, als de nieren
gezond zijn, anders minder.
Volkmann, Alfr. Wilh. (D. physioloog, 1800
—1877). K an ale n van V., beenkanaaltjes,
die niet door ringvormige lamellen worden
omgeven, gelijk de kanalen van Havers.
Zie ook Haemodromometer.
Volkmann, Richard (D. chirurg, 1830-1889).
Haak van V., wondhaak. Lepel van
V., scherpe lepel. Misvorming van V.,
aangeboren luxatie tussen tibia en talus.
S pal k van V., voor rekverband. C o ntractuu r van V., ischaemische contractuur.
Volta, Alessandro graaf (It. natuurkundige,
1745-1827). Alternative van V., de
omkering van de electrische stroom versterkt zowel bij opening als bij sluiting de
werking op het organisme.
Voltolini, Fried. Ed. Rud. (oorarts te Breslau, 1819-1889). Z iekte van V., primaire
ontsteking van het labyrint.
Voronoff Sergius (Russisch arts te Parijs).
Effect van V., de uitwerking van overplanting van een apentestis op ouderdomsverschijnselen bij mannen.
Vries, W. M. de (Ned. path. anat., 18711935). Gootjesvorming van D. V.,
tussen de valvulae semilunares door tussenschuiving van bindweefsel, waardoor de
kleppen insufficient worden; bij aortitis
luetica.
Vulpian, Edm. Felix Alfred (clinicus te Parijs, 1826-1887). At r o p hie van V., progressieve spinale spieratrophie, die aan
de schouder begint; syn. type scapulohumeral. Wet van V. en Prevost, zie
Deviation conjuguee.
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w
Wachendorff, Eberh. Jak, von (professor te
Utrecht, 18e eeuw). Membraan van VV„
membrana pupillaris.
Wagner, Johann Jakobus (boekhouder en
natuurkundige te Frankfort a.M., 17991879). Hamer van W., de eerst uitgevonden stroomafbreker.
Wagner, Moritz (D. natuuronderzoeker,
1813-1887). Theorie van W., migratietheorie, behelzende dat dieren, die in andere
streken komen dan waar zij oorspronkelijk
woonden, veranderingen ondergaan, waardoor zij in de gewijzigde omstandigheden
beter kunnen voortbestaan.
Wagner, Rudolf (physioloog te Gottingen,
1805-1864). Vlek van W., kiemvlek
(1835). Lichaampjes van W., = lichaampjes van Meissner.
Wagner, Wilhelm (D. chirurg, 1848-1900).
0 pe rat i e van W., osteoplastische schedeiresectie.
Wahl, Eduard (chirurg te Dorpat, 18331890). Teken van W. (1889), plaatselijk
aanhoudend meteorisme en „Darmsteifung" als teken van darmbeklemming.
Wet van W., bij arterieel aneurysma
hQort men een zuiver systolisch geruis,
bij arterio-veneus aneurysma een onafgebroken geruis, dat tijdens de systole
sterker wordt.
Walther, Gustav Ad. (vrouwenarts te Stuttgart, 1856-1935). Houding van W., ligging van de barende vrouw op de rand
van het bed, zodanig, dat de benen buiten
het bed omlaag hangen, ter verwijding
van de bekkeningang („Hangelage").
Waldenburg, Louis (clinicus te Berlijn, 1837
—1880). Zie Pneumatometer.
Waldeyer, Heinr. Wilh. Gottfr. (ontleedkundige te Berlijn, 1836-1920). E p it h ee I
van W., kiemepitheel. Klieren van W.,
gewijzigde zweetklieren aan de niet vrije
rand van de tarsus der oogleden. G I e u f
van W., sulcus spiralis der cochlea. Ring
van W., ring, gevormd door de keeltonsillen,
de pharynxtonsillen en tussenliggend lymphoiedweefsel.
Waller, Augustus Volney (Eng. physioloog,
1816-1870). Wet van W. (1852), als
een zenuwvezel niet meer in verbinding
staat met de cel, waaruit zij haar oorsprong
heeft, ontaardt zij.
Walthard, F. (Zwits. gynaecoloog, geb. 1867).
E i Ian d j e s van W., overblijfsels van
plaveiselepitheel in het ovarium, waaraan

men het ontstaan toeschrijft van de gezwellen van F. Brenner (zie ald.).
Walther, Augustin Friedr. (D. ontleedkundige, 1868-1746). Plexus van W., plexus
cavernosus. Gang lion van W., aan het
stuitbeen. Schuine band van W., van
de buitenenkel naar binnen, naar de achterzijde van de talus. Kan al e n van W.,
= ductus sublinguales minores.
Wanner, Friedr. (oorarts te Munchen, geb.
1870). Versch ij nsel van W., = verschijnsel van Schwabach.
Warburg, 0. H. (D. physioloog, geb. 1883).
Ademhalingsferment van W., een
ijzerhoudend ferment, dat voorkomt in alle
weefsels en dat de cel prikkelt tot ademhaling.
Wardrop, James (Eng. chirurg, 1782-1869).
Ziekte van W., kwaadaardige onychia
(zie aid.), bij scrofuleuse personen. On d e rbinding van W., onderbinding der arterie
op enige afstand stroomafwaarts van een
aneurysma.
Waring, George Edward (Amerik. ingenieur). Systeem van W., een soort bevloeiingsstelsel met rioolstoffen.

Warren, John Collins (Amerik. chirurg, 1778
—1856). V etz u i ltj es van W., zuiltje van
slap vetweefsel, gaande van de vetlaag
onder de huid naar de basis der haarfollikels, vooral in de middellijn van de rug.
Wassermann, August Paul von (D. bacterioloog, 1866-1925). React i e van W., serologische reactie op syphilis.
Waterhouse, A. (Eng. arts), zie Friderichsen.
Watteville, Armand de (1846-1925).
St roo m van W., gecombineerde galvanofaradische stroom.
Weber, Adolf (D. oogarts, 1829-1915). Geknopt mesje van W., om traankanaaltjes te splijten.
Weber, Ernst Heinrich (D. physioloog, 1795
—1878). Gevoelskringen van W., de
gedeelten der huid, waarbinnen de twee
punten van een passer als siechts den punt
worden gevoeld. Wet van W., psychophysische wet van Fe ch n e r. Proef van
W. (1843), de toon van een op de schedel
geplaatste stemvork wordt, als het inwendige oor normaal is, sterker waargenomen
aan de zijde waar het oorgaatje wordt
dichtgehouden, of de gehoorgang verstopt
is of het middenoor aangedaan is.
Weber, F. P. (arts te Londen, 1833-1918).
Ziekte van Christian—W., recidi-
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verende panniculitis nodularis met koorts;
ziekte van Stu rg e—W., zie Sturge.
Weber, Hermann David (D. clinicus te
Londen, 1823-1918). Sy n d roo m van W.
(benaming van Char cot), hemiplegia alternans (1862).
Weber, Moritz Ignaz (D. ontleedk., 17951875). Band van W., zona orbicularis.
0 rg aan van W., utriculus prostaticus.
Weber, Theod. (D. clinicus, 1829-1914).
Douche van W., neusdouche. B l o e dp roef van W., met guajac en ijsazijn
(1893).
Webster, Condensor van W., een toestelletje, uit twee lenzen bestaande, dat het
licht, dat op het voorwerp valt, condenseert.
Wecker, Louis de (oogarts te Parijs, 18321906). Pincetschaartje van De W.,
voor oogoperaties.
Weeks, John Elmer (Amerik. oogarts te
New-York, geb. 1853). B ac i I van Koc h—
W., bacil ener acute conjunctivitis (1886).
Wegner, Fridericus Rudolphus Georgius
(D. ziektekundige, geb. 1843). Z i e kt e van
W., loslating der epiphysen bij pasgeboren
syphilitische kinderen.
Wehnelt, Arthur (D. natuurkundige te Erlangen, geb. 1871). St roomafsluiter
van W., bestaat uit een bakje met zwavelzuur, waarin een platin g-anode en een
loden cathode. Gaat hierdoor een stroom
van ten minste 60 Volt, en is een spoel met
voldoende zelfinductie in de stroom geplaatst, dan kunnen er 3000 afbrekingen
in de secunde plaats hebben.
Weichselbaum, Anton (ziektekundige te
Wenen, 1845-1920). Baci I van W. (1887),
meningococcus intracellularis en m. pneumoniae.
Weigert, Karl (D. ziektekundige, 18451904). Kleuring van W., met verschillende kleurstoffen, zodat de bacterien
paarsblauw worden, fibrine donkerblauw,
de weefsels rood.
Weil, Ad. (D. clinicus, 1848-1916). Ziekte
van W., icterus febrilis infectiosus, typhus
hepaticus; acute ziekte met koorts, geelzucht, zwelling van milt en lever, albuminurie, veroorzaakt door leptospira icterohaemorrhagiae. Reactie van W., met
nitroprussidnatrium en natronloog op creatinine in de urine.
Weil, Edm. (hygienist te Praag, 1881-1922).
Reactie van W.—Felix bij vlektyphus;
agglutinatie van het bloed der lijders door
de bacillus-proteusstam, die uit hunne urine
kan worden gekweekt en X19 wordt genoemd.
Weill, Emile (Fr. arts, 1859-1924). Z i e kt e
van E. M., megacaryocytose.
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Weinberg, M. (Fr. patholoog, 1868-1940).
Reactie van W., serologische reactie op
echinococcus.
Weir, R. F. (Amer. chirurg, 1838-1927),
zie Mitchell.
Weisbach, A. (D. anthropoloog, 18e eeuw).
Hoek van W., hoek, gevormd door de
lijnen van het midden van de voorzijde van de
processus alveolaris van de bovenkaak naar
het midden van de sutura nasofrontalis en
naar het basion (zie ald.).
Weismann, Aug. (D. dierkundige, 1834-1914) zie I d e n.
Weiss, Nathan (arts te Wenen, 1851-1883).
Te ken van W., facialis-verschijnsei (zie
ald.).
Weiss, Moritz (arts te Wenen, 20e eeuw).
React i e van W., reactie met kaliumpermanganaat op urochromogeen; enige druppels gevoegd bij sterk verdunde urine maken
deze weer geel bij aanwezigheid van urochromogeen. Men beschouwt dit als een
teken van tuberculose.
Weitbrecht, Josias (ontleedk. te St. Petersburg, 1702-1747). Apparatus ligamentOsusWeitbrechtii,membranatectoria.
Welander, Eduard (arts te Stockholm, 1846—
1917). M et hode van W., gewijzigde
kwik-smeerkuur.
Welch, William Henry (ziektekundige te
Baltimore, 1850-1934). Bacil van W.,
bacillus aerogenes capsulatus.
Wells, Thomas Spencer (chirurg te Londen,
1818-1897). Operatie van W. (1858),
ovariotomie. „W e I I s' facies", facies ovarica.
Weltmann, 0. (Oostenr. patholoog, 18851934). Reactie van W., normaal serum
coaguleert in een 0.4-0.5 pCt. oplossing
van chloorcalcium; serum van zieken in
hetzij sterkere, hetzij zwakkere oplossingen.
Wenckebach, Frederik (Nederl. clinicus te
Wenen, 1864-1941). B u n d e I van W.,
spierbundels van de rechter boezem naar
de trechter der vena cava superior.
Wendt, Herm. Friedr. (oorarts te Leipzig,
1838-1875), zie Wreden—Wendt.
Werdnig, G. (zenuwarts te Graz, 20e eeuw).
Ziekte van W.-Hoffmann, erfelijke of
famiiiaire vorm der progressieve spinale
spieratrophie (1890).
Werlhof, Paul Gottl. (D. arts, 1699-1767).
Z i ekte van W., morbus maculosus Werlhofii.
Werneking, Friedr. Christ. Gregor (Prof.
te Giessen, 1798-1835). Com m issu u r
van W., grote kruising van het tegmentum.
Werner, Heinrich (Prof. te Stigliz, geb.
1874). Ziekte van W.—H i s, vijfdagenkoorts.
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Wernicke, Karl (D. psychiater, 1848-1905).
A p h as ie van W., sensorische aphasie.
C e n t r u m van W., sensorisch spraakcentrum. Ziekte van W., poliencephalitis acuta haemorrhagica, volgens sommigen een avitaminose. V e rsch ijnsel
van W., hemiopische pupilreactie.
Wertheim, E. (vrouwenarts te Wenen,
1864-1920). Operatie van W., operatieve verwijdering van de door kanker
aangetaste baarmoeder met de lymphklieren in de omgeving.
Westergren, A. (Zweeds internist, geb.
1891). Bezinkingssnelheid volgens W.,
de snelheid waarmee de bloedlichaampjes
bezinken bij verschillende toestanden.
Westphal, Alex Karl Otto (psychiater te
Bonn, 1863-1941). Kern van W.—Ed i ng e r, een kern van de nervus trochlearis,
achter de eigenlijke kern gelegen. Pu pi lverschijnsel van W.—Piltz (1899), vernauwing der pupil, gevolgd door verwijding,
als men de oogleden krachtig sluit of dit
tracht te doen, terwijl men het met de
vinger belet.
Westphal, Karl Friedrich Otto (D. zenuwarts, 1833-1890). S y m p t o o m van W.,
opgeheven kniepeesreflex. P a r a d o x e co nt r a ct ie van W. (bij verhoogde reflexprikkelbaarheid, o.a. bij multiple sclerose,
hysterie), bij krachtige omhoogbuiging van
de voet ontstaat een krachtige samentrekking van de musc. tibialis anticus. Acute
at ax ie van W., ataxie met stoornissen in
de spraak, na pokken en andere besmettelijke ziekten. Ziekte van W.—St r ii mp e I I, pseudosclerose.
Wharton, Thomas (Eng. ontleedkundige,
1614-1673). Gelei van W., het geleiachtig weefsel van de navelstreng. Gang
van W., uitlozingsbuis van de glandula
submaxillaris.
Wheatstone, Ch. (Eng. natuurk. 1802-1873).
Brug van W., toestel om electrische
weerstanden te meten.
Whipple, G. H. (Amer. patholoog, 20e eeuw).
Z i e kte van W., intestinale lipodystrophie.
White, J. William (Amerik. chirurg, 1850—
1916). Oper at ie van W., castratie wegens
vergroting der prostata.
Whytt, Robert (Schotse arts, 1714-1766).
Z i e kt e van W., hydrocephalus internus
(zie ald.).
Wickersheimer, Jean (conservator te Berlijn,
1832-1896). Vloeistof van W., om
lijken en praeparaten te conserveren.
Widal, Fernand (arts te Parijs, 1862-1929).
R e a ct ie van W., agglutinatieproef bij
typhus en verwante ziekten.
Wieting, Pascha Jul. (D. chirurg te Konstan-
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tinopel, 1868-1922). Operatic van W.,
inpianting der dijslagader in de dijader bij
gangreen.
Wigand, Justus Heinr. (D. verloskundige,
1769-1817). H a n d g r e e p van W., extractie van het kind bij voet- of billiggingen, door een of twee vingers der ene
hand in de mond van het kind te brengen
en met de andere hand op de bulk te drukken
(vgl. Kristeller en Veit).
Wildbolz, H. (Zwits. uroloog, 1873-1940).
Proef van W., tuberculosereactie met de
antigenen uit de urine van de patient.
Wilde, William Robert Willis (lers oogen oorarts, 1815-1876). Lis van W.,
om oorpoliepen te verwijderen. Snede
van W., evenwijdig met de aanhechting
van de oorschelp, 1 cm daarachter, tot op
het been, bij periostitis mastoidea.
Wilder, R. M. (Amer. arts, 20e eeuw). Z i e kte van W., spontane glycopenie.
Wildermuth, Herm. (psychiater te Stuttgart, 1852-1907). Oor van W., een teken
van ontaarding, daarin bestaande, dat de
anthelix boven de helix uitsteekt.
Willan, Rob. (huidarts te Londen, 17571812). Lep r a Wi Ilan i, = psoriasis orbicularis. Lupus Willan i, = lupus vulgaris.
Willebrand, Von (Fins hoogleraar, 20e eeuw).
Ziekte van W., thrombopathie.
Williams, Charles L B. (Eng. arts 1805-1889). Trachea-toon van W., tympanitisch percussiegeluid links boven aan het
borstbeen en onder het sleutelbeen, wisselend van hoogte, bij open en gesloten mond,
bij grote pleuritische exsudaten. Teken
van W., verminderde uitzetting van het
onderste gedeelte der borstkas bij symphysis
pericardii.
Willis, Thomas (Eng. arts en ontleedkundige,
1621-1675). Ast hma van W., asthma convulsivum. Ziekte van W., diabetes. Zie
Nervus accessorius, Paracousis, Circulus
arteriosus, Antrum pyloricum.
Wilms, M. (D. chirurg, 1867-1918). N i e rg ezwel van W., embryoma, embryonaal
niergezwel bij kinderen.
Wilson, William James Erasmus, (Eng.
huidarts, 1809-1884). Ziekte van
Br o c q—W., dermatitis exfoliativa generalis. Lichen van W., lichen planus.
Wilson, S. A. Hinnier (zenuwarts te Londen,
1887-1913). Ziekte van W., voortschrijdende ontaarding van de nucleus lenticularis
met levercirrhose en met bilirubinurie
(1912). Syn. Pseudosclerose, ziekte van
Westphal—Striimpell. Zie ook Kimmelstiel.
Wimberger, ring van W., een verbrede en
intensief getekende ring om de epiphysekern der pijpbeenderen, welke zelf in haar
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binnenste een vage structuur heeft, gelijkend
op zeepbellen. Volgens McLean en Intosh
niet absoluut bewijzend voor infantiele
scorbuut; komt ook voor bij genezende
rhachitis.
Winckel, Franz Karl Ludwig Wilhelm von
(D. verloskundige, 1837-1911). H an dgreep van W., handgreep van Wigan d.
Ziekte van W., in korte tijd met de
dood eindigende ziekte bij pasgeboren kinderen, met icterus, cyanose, haemoglobinurie, bloedingen. Teken van W., drukt
men in het nageboortetijdperk boven de
symphysis op de buik, dan blijft de navelstreng onbeweeglijk, als de placenta reeds
los, is anders gaat zij naar binnen.
Winiwarter, Alexander von (D. chirurg,
1848-1917). Operatie van W., cholecystenterostomie in twee tempo's. Z i e kte
van W., zie Burger.
Winkelmann, Karl Ed. (D. chirurg, 18631925). 0 pe rat ie van W. (bij hydrocele), de
zaadbal wordt buiten de tunica vaginalis
gehaald en door vasthechting dezer laatste
terstond onder de tunica dartos gebracht.
Winslow, Jacob Benignus (Deens ontleedkundige te Parijs, 1669-1760). Opening
van W., de ingang der bursa omentalis;
syn. foramen epiploicum s. Winslowii.
Pancreas Winslowii, processus uncinatus ;Nan Jlet pancreas.
Winternitz, Wilh. (watergeneeskundige te
Wenen, 1835-1912). Sonde van W.,
koelsonde, waardoor koud water loopt en
die in een lichaamsholte of kanaal wordt
gebracht.
Wintrich, Anton (D. clinicus, 1812-1882).
Klankwisseling van W., verschil in
toonhoogte van de percussieklank, bij
pneumothorax en holten in de long, naarmate de mond open of dicht is.
Wirsung, Joh. Georg (arts te Augsburg,
overl. 1643). Zie Ductus Wirsungianus.
Witzel, Friedr. Osk. (D. chirurg, 1856—
1914). Fistel van W., kunstmatige maagfistel, die schuin door de buikwand loopt.
Wladimirow, Alexander (Russ. chirurg,
1837-1903). Operatie van W., =
operatie van Mikulicz.
Wohlgemuth, J. (ziektekundige te Berlijn,
20e eeuw). P ro ef van W., onderzoek naar
het gehalte aan diastase van de ontlasting
(bij ziekten van het pancreas).

Wunderlich, K R. A.

Wolff, Julius D. (D. chirurg, 1836-1902).
Transformatiewet van W., bij vermeerderde druk ontstaat hypertrophie van
het been, bij verminderde druk atrophie.
Wolff, Kasp. Friedr. (ontleedkundige te
Petersburg, 1733-1794). Gang van W.,
oernierkanaal. Lich aam van W., oernier.
Theorie van W., epigenesis-theorie (zie
ald.).
Wolff-Eisner, Alfred (arts te Berlijn, 1887-1948). R ea ct ie van W., ophthalmoreactie (zie ald.) met tuberculine.
Waffler, Anton (chirurg te Praag, 18501917). Oper at ie van W., gastro-enterostomia ant. Teken van W., bij zandlopermaag verdwijnt de ingegoten vloeistof
snel en bij de uitspoeling later komen
nog overschotten van het voedsel voor de
dag als het spoelwater reeds schoon is.
Woillez, Eug. Jos. (arts te Parijs, 18111882). Z i e k t e van W., acute congestie der
long.
Worm, Ole (ontleedk. te Kopenhagen, 1588-1654). Beentjes van Worm, naadbeentjes, zie Schaltknochen.
Worm-Muller, Jacob (physioloog te Christiania, 1834-1889). Proef van W., om
suiker in urine aan te tonen, door middel
van kopersulfaat, seignettezout en natronloog.
Wreden, Rob (oorarts te Petersburg, 1837—
1893). Oorproef van W.—Wendt, de
trommelholte van het pasgeboren kind bevat
lucht, als het reeds enige keren krachtig had
ingeademd.
Wright, Almroth Edward (bacterioloog te
Londen, 1861-1947). Zie Opsonine, Vaccintherapie. Index van W. = opsonische
index.
Wrisberg, Heinr. Aug. (ontleedkundige te
Gottingen, 1739-1808). K raakbeen van
W., cartilago cuneiformis. A n ast o m ose
van W., tussen de nervus cutaneus brachii
medialis en de nervus costobrachialis.
Zenuw van W., = nerv. intermedius.
Lis van W., anastomose tussen de nervus
vagus dexter en de nervus splanchnicus
major. Zie ook L o b u s.
Wunderlich, Karl Reinhold Aug. (D. clinicus, 1815-1877). Tern peratu urlijn van
W., de gewoonlijk waargenomen temperatuurlijn bij febris typhoidea.
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Zwaardemaker, H .

Y
1773-1829). Theorie van Y.—Helmholtz, drieerlei eindelementen van de gezichtszenuw bevinden zich in het netvlies,
weiker prikkeling de gewaarwordingen van
rood, groen of violet teweegbrengt. Uit
de menging, in verschillende graad, van deze
drie, ontstaan able overige kleurgewaarwordingen.

Yergason, sy m ptoom van Y., supinatie
van de geproneerde onderarm tegen een
weerstand in veroorzaakt pijn in de lange
bicepspees bij tendosynovitis van deze.
Yersin, Alex (Fr. koloniale arts, 1863-1943).
Bacil en serum van Y., pestbacil en
serum.
Young, Thomas (Eng. arts en natuurkundige,

z
Zaaijer, Toon (ontleedk. te Leiden, 18381902). G le uf van Z. (1867), = sulcus
praeauricularis ossis ilii s. paraglenoidalis
anterior.
Zahn, Friedrich Wilh. (ziektekundige te
Geneve,1845-1904).Paradoxe embolie
van Z., zie Embolie.
Zambrini, A. R. (It. bioloog in Argentinie,
20e eeuw). Speekselreactie van Z.,
zie Faust.
Zander, Jonas Gustav Wilh. (arts te Stockholm, 1835-1920). Toestellen van Z.,
voor weerstandsgymnastiek.
Zang, Christ. Bonif. (chirurg te Wenen,
1772-1835). Ruimte van Z., fossa supraclavicularis minor.
Zaufal, Emanuel (oorarts te Praag, 18371910). Te ke n van Z., zadelneus bij syphilis.
Trechter van Z., een neusspeculum.
Zeiss, E. (D. oogarts, 1807-1868). Klieren
van Z., smeerklieren der ooghaartjes.
Zenker, Friedr. Alb. von (D. ziektekundige,
1825-1898). Ontaarding van Z., wasachtige ontaarding. Di ve rt i ke I van Z.
(van de slokdarm), pulsiedivertikel, zie ald.
Zenker, K. (D. histoloog, over!. 1894).
0 p loss i n g van Z., voor fixatie (sublimaat, glauberzout en kaliumbichronnaat).
Ziehen, Georg Theodor (D. psychiater, geb.
1862). Ziekte van Z.—Oppenheim,
sluipende ziekte bij kinderen, waarbij lordose met verdraaiingen van benen en romp
en cionisch-tonische spierspanningen; syn.
dystonia musculorum deformans, tonische
torsieneurose, progressieve torsiespasmus
(1911).
Ziehl, Franz (arts te Lubeck, 1857-1926).
Oplossingen van Z. (1882), aniiinekleurstoffen in 5 perc.'s carbolwater. K I e u r i n g
van tuberkelbacillen hiermede, vobgens
Z.—Neelsen.
Ziemssen, Hugo Wilh. von (D. clinicus,
1829-1902).Kunstmatigeademhaling

van Z., door faradisatie - van de -nervi phrenici.
Zimmer-1in, Franz (Zwitsers arts, 18581937). Ty pe van Z., een afwijkende vorm
van juvenile spierdystrophie (begin aan'de
bovenste lichaamshebft).
Zimmermann, Karl. Wilh. (D. histoloog,
1881-1935). Lichaampjes of korreltjes van Z., = bloedplaatjes van Bizzoze ro. Reactie van Z. op stoffen met een
actieve methybeengroep, zoals de 17-ketosteroiden in de urine: roodkleuring met mdinitro-benzeen in abcalisch milieu.
Zinn, Joh. Gottfried (D. ontleedkundige
1727-1759). Slagader van Z., art. centralis retinae. V aat ring van Z., circulus
arteriosus Halleri. V I i es van Z., voorste
laag van de iris; zie Zonula.
Zoellner, Joh. C. Friedr. (D. natuur- en sterrenkundige, 1834-1882). Fig u re n van
Z., figuren, die tot een gezichtsbedrog aanleiding geven, bijv. twee evenwijdige lijnen,
die door vele streepjes scheefhoekig gekruist worden.
Zondek, Bernhard (Pools vrouwenarts in
Palestina, geb. 1891). Zie Reactie van
Aschheim—Z.
Zuckerkandl, Emil (ontleedkundige te Wenen, 1849-1910). K I i er van Z., soms
voorkomende kleine bij-schildklier tussen
de beide muscubi genio-hyoidei. Snede
van Z., boogvormige snede in de bilnaad
met de convexiteit naar achteren om de
voorstaanderklier te verwijderen.
Zwaardemaker, H. (physioloog te Utrecht,
1857-1930). Olfactometer van Z.,
toestel om de scherpte van de reukzin
voor verschillende stoffen te meten, die
hierop berust, dat, naarmate de reukzin
scherper is, een geringere geur gevende
oppervlakte nodig is, om een gewaarwording
teweeg te brengen.
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Boezemfibrilleren

NADERE TOEVOEGINGEN
(van 1 September 1948 tot 1 Juli 1949)

A
Abiotrophia retinae, verzamelnaam voor
allerlei degeneraties van het netvlies, zoals
retinitis pigmentosa, familiaire amaurotische
idiotie enz.
Acridinering, een verbinding maken met
acridine, met de bedoeling hieruit weer
andere verbindingen te maken, die niet
rechtstreeks kunnen worden gevormd.
Acrodynie (zie de tekst), wordt wellicht ook
veroorzaakt door het gebruik van kwikpraeparaten.
Aeratie (zie de tekst), ook: het ontijzeren
van drinkwater door toevoer van zuurstof,
die het ijzer doet neerslaan in onoplosbare
verbindingen.
Aerosol, een suspensie (zie aid.) in iucht van
vloeistofdeeltjes, die kunnen worden verstoven b.v. tot in de bronchioli en alveolen
der longen (druppeltjes niet groter dan 30
en waarin men een geneesmiddel heeft
opgelost, b.v. penicilline, of ephedrineatropine.
Aêrosolan, toestel om een aerosol (zie aid.)
te doen inhaleren.
Agrotitis, oorsymptomen door snelle luchtdrukverschillen.
Alistrim (zie de tekst), Syn. Kafferpokken.
Allel, (dOalAcov, van elkander), een van het
paar genen, dat een of meer kenmerken van
het nakroost bepaalt. Syn. Allelomorphe
gene n, zeer nauw verwante genen, b.v.
voor het haar van verschillende kieur.
Allelomorph, zie Allel.
Allotonisch noemt men de athetotische (niet
pathologische) bewegingen van de pasgeborene, die nog worden bestuurd door het
paiaeostriatum (zie aid.) en het palaeocerebellum.
Alternaria, een fungus-gesiacht, waarvan de
sporen een oorzaak zijn van asthma.

Amplitude-rooster, een glasplaat onder de
microscoop met zeer fijne afwisselend heldere en Joffe strepen, waardoor lichtbundels
in de kijker vallen, die verschilien in amplitude van de lichtgolven.
Angina agranulocytica, necrotiserende A.
met agranulocytose van het bloed en van het
beenmerg.
Angiotonine, een stof die de arteriolae vernauwt, waardoor de bioeddruk hoger wordt.
Syn. Hypertensine. Zie ook Renine.
Anosognosie (a privans, vOcroc, ziekte, yvc7)atq,
kennis), het uit het bewustzijn verdwijnen
van een, meestal verlamde, lichaamshelft.
Syn. Hemiasomatognosie.
Antiplasmine, een ferment dat de fibrinolyse
door plasmine (zie aid.) remt.
Antistreptokinase, een kinase (zie aid.) in
het serum van reconvalescenten van een
infectie met y-streptococcen.
A.P., afkorting voor antero-posterior, voorachterwaarts, b.v. bij doorlichting in sagittale
(zie aid.) richting.
Aphonemie, het verlies van het begrip voor
de betekenis der phonemen (zie aid.).
Apnoedosis, de hoeveelheid curare, nodig om
stiistand der ademhaling te bewerkstelligen.
Apoplexie viscerale (G r e g o i re en C o uvelai r e) bloedingen uit verwijde capillairen
van een deel van de darm.
Apozema (CcnOet,tcc), verouderd synoniem van
decoct.
Area (zie de tekst), A. Kiesselbachii, zie Locus
Kiesselbachii.
A.T.P., afkorting voor adenosine-triphosphaat,
dat voorkomt in alle cellen, maar vooral in
dwarsgestreept spierweefsel.
Audiologie, onderzoek en behandeling van
slechthorendheid en doofheid.
Autohaemagglutinine, zie Autoagglutinine.

B
Benzidine-reactie, een mengsel van benzidine en waterstofperoxyde kieurt bloedhoudende vioeistoffen biauw.
Bergziekte, verschijnselen van anoxaemie
(zie aid.) door verblijf op zeer grote hoogte,
hoofdpijn, misselijkheid enz.
Berylliosis, ziekte (der longen) veroorzaakt
door beryllium.
Biosynthese, het samenstellen van chemische
verbindingen door levende cellen.

Bloeddrukteugels, de nervi sinus carotici
en de nervi cardio-aortici, die bij stijging
van de bioeddruk reflectorisch een verwijding der bloedvaten veroorzaken, waardoor
de druk weer wordt veriaagd.
Blow-out effect (Eng. uitblazen), scheur in de
darm door overmatige dilatatie.
Boezemfibrilleren, onregeimatige, zeer snelle samentrekkingen van telkens andere
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D.F.P.

Brachyphalangie, aangeboren te korte vingerphalangen.
Bronchiolttica, n.i. remedia, middelen om de
spieren der bronchi te doen verslappen.
Bufagine (Lat. b u f o, de pad) stikstofvrij paddengift. Syn. Bufotaline.
Bufotoxine (Lat. b u fo, de pad) stikstofhoudend paddengift.

kleine spiergroepen van de boezems van
het hart. Syn. Boezemsidderen.
Boezemfiadderen, regelmatige zeer snelle
samentrekkingen (ongeveer 350 per minuut)
van de gehele boezems van het hart. 0 nr e i n B. is een toestand tussen B. en boezemfibrilleren (zie aid.).
Brachy-oesophagus (PpockSq, kort), aangeboren te korte oesophagus.

C
Camelocytosis, weinig gebruikelijke naam
voor elliptocytosis, zie aid.
Candida, tegenwoordige naam voor monilia.
Zie moniliasis.
Carcinoma (zie de text),C.basocellulare,
zie basocellulair c. C. ext rensequ e, c.
naast de stembanden. C. intra-e pith elial e, c.-vorming in epitheel, nog zonder
ingroeien in het omringende weefsei, beginstadium van C.; syn. C. in sit u, ziekte
van Bowen. C. intrensêque, c. op de
rand van een stemband. C. spinocell uI are, zie spinocellulair c. C. superficiale
c i cat r i cans, pieksgewijze genezend c.
basocellulare door ulceratie met littekenvorming.
Cataphracta = quadriga, (zie aid.).
Catarrhe suffocant (L a e n n e c), uitgebreide
bronchiolitis. VgI. catarrhus suffocativus.
Caverna (zie de tekst), S t o m m e c., hoite
in de long, die op de ROntgenfoto is te zien,
nadat bij het kiassieke physische onderzoek
niets daarvan is gebieken.
Cavernotomie = speieotomie, zie aid.
Chemoreceptoren, zenuwuiteinden, die gevoelig zijn voor chemische prikkeis. Die van
de aorta en de carotiden hebben een refiectorische invioed op het ademhaiingscentrum.
Chilblain lupus (Eng. chilblai n, vorstbuil), een mengsel van lupus erythemat6des
en pernio.
Chinolinering, een verbinding maken met
chinoline met de bedoeiing hieruit weer
andere verbindingen te maken, die niet
rechtstreeks kunnen worden gevormd.
Chloromycetine, een antibioticum (zie aid.),
bereid uit een Venezuelaanse schimmei, met
gunstig gevoig gebruikt tegen viektyphus
en aanverwante ziekten.
Chrysotherapie (zpua6c, goud), behandeling
met goudpraeparaten.
Clostridium (zie de tekst), C I. Welchi i,

veroorzaakt sterke gisting in melk. Wordt
dikwijis gevonden bij gasgangreen. Syn. Cl.
perfringens.
Co-enzym, zie Cohydrogenase.
Columna intermediolateralis, een overlangse reeks motorische cellen in de voorhoorns van het ruggemerg.
Conserverende tandheelkunde, opvulling
van defecten der harde tandweefseis, behandeling van ziekten van puipa en periodontium.
Constrictief, samentrekkend, gezegd van
littekenweefsel b.v. constrict i eve per icard iti s.
Constrictoria (n.l. remedia), vernauwende
geneesmiddelen, b.v. bronchoconstrictoria,
zoais acetylcholine.
Converted rice (Eng. to con vert, veranderen), nagenoeg hetzeifde ais paraboiled
rice (zie aid.) maar veei duurder en nauwelijks beter.
Corps ronds (D a r i e r), (Fr. ronde lichaampjes), ronde cellen met een dubbele contour
bij keratosis follicularis.
Co-zymase, zie Cohydrogenase.
Crooked fingers (Eng. crooked, gebogen)
zie Camptodactylie.
Cuticula dentis, voorgestelde Ned. naam:
glazuurvliesje. Syn. membraan van N asm yt h, Schmelzoberhautchen.
Cyclodiathermie, gedeeitelijke vernietiging
van het corpus ciliare met diathermiepuncties, bij haemorrhagisch en maligne
giaucoom.
Cysterna, verkeerde spelling van Cisterna
(zie aid.).
Cytostase, 1. afsiuiting van de capillairen
door leucocyten in het begin van het ontstekingsproces; 2. belemmering van de groei
van de cel.
Cytotrophoblast (zie de tekst), de binnenste
laag van de trophobiast (zie aid.).

D
Delier, vernederiandsing van het Fr. delire.
Demyeliniseren, de myeline doen degenereren.
Dentofaciale orthopaedie, zie Orthodontic.

Dependent, afhankelijk, b.v. s t re p t o m yc i n e-d e pendent zijn bacterien, die voor
hun groei streptomycine nodig hebben.
D.F.P., afkorting voor di-isopropylfluoro-
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hele of gedeeltelijke onderdrukking van het
kenmerk van een allelomorph geen (zie
Allel) door het andere geen van dezelfde
locus (zie aid.); dit laatste geen bepaalt het
phaenotype (zie ald.).
Dose d'entretien (Fr.), herhaalde kleine doses
om de aanwezigheid van een geneesmiddel
in het lichaam op peil te houden.
Dysphonemie, het verlies van het begrip
voor de betekenis van enkele phonemen (zie
ald.).

phosphaat, wat wordt gebruikt bij de
glaucoombehandeling en de choline-esterasewerking remt.
Diapauze, rusttoestand in het leven der insecten, niet te onderbreken door verandering van omstandigheden (teniperatuur,
vochtigheid).
Dilatatoria (n.l. r e m e d i a), verwijdende
geneesmiddelen, b.v. bronchodilatatoria, zoals aleudrine.
Dominantie, totale of partiele D., ge-

E
zie reversibel; irreversibel e., zie
irreversibel.
Enechetisch, het karakter, behorend bij het
athletische type (Monz).
Enteritis choleriformis tor, naam voorgesteld voor de cholera-achtige ziekte, verwekt
door vibrio el tor.
Eosinophilose, ziekteverschijnselen bij eosinophilie.
Epidermotroop, met voorkeur voor de
epidermis.
Equine (Lat. e q u u s, paard), in verband
staande met paarden.
Erisiphaak, instrument voor de phakoerisis
(zie ald.).
Eruptio, E. d e n t i s, tanddoorbraak, E. d i fficili s, moeilijke tanddoorbraak, vooral
van de derde molaris.
Eutriatoma maculata, een Luis, die in
Amerika de ziekte van Chagas (zie ald.)
overbrengt. Is ook op Curacao en Bonaire
gevonden.
Expressie van een geen (zie aid.), de graad
waarin een dominant geen zich manifesteert
bij heterozygoten. Zwakke E. is klinisch
nauwelijks waarneembaar (formes frustes),
sterke E. geeft een duideiijk klinisch beeld.

Eberthella typhosa, de verwekker van de
febris typhoidea, behoort tot de SalmonelIeae. Afkorting E. typhosa.
Ectodermosis erosiva pluri-orificialis, conjunctivitis, rhinitis, stomatogingivitis, lymphadenitis, dermatitis vesiculosa op kin en
wangen, balanoposthitis. Syn. Syndroom van
Stevens-Johnson.
Ectodermotroop, met neiging tot het ectoderm en de daarvan afkomstige organen,
b.v. het ultravirus van de rubeolae.
Eczema herpetiforme (K a p o s i), eczeem
met blaasjes gelijkende op varicellen, waarschijnlijk door infectie met herpesvirus.
Eczematogeen (yevog, afkomst), wat eczeem
veroorzaakt.
Edge to edge bite (Eng. randlop rand beet),
zie Labiodontie.
Electroretinogram, kromme, die de electrische stroom van het netvlies voorstelt, opgewekt door een lichtprikkel.
Electroretinographie, het vervaardigen van
een electroretinogram (zie ald.).
Elusive ulcer (Eng., stiekeme zweer) van
H u n n e r, interstitiele cystitis met ulceratie.
Emailspoor, zie Glazuurspoor.
Emphyseem (zie de tekst), reversibel e.,

F
False area, Eng. naam voor aneurysma varicosum, zie onder Aneurysma.
Fissula ante fenestram (Lat., spleetje voor
het venster), een kleine uitpuiling van de
kapsel van het oor-labyrint, bij haar verbinding met de scala vestibuli. Misschien de
plaats waar de otoscierose begint.
Flapdrainage (Eng. f I a p, lap), drainage van
een longcaverne met een huidlap( Eloe ss e r).
Foetine, een eiwit van het fotale bloedplasma.
Foetor hepaticus, een karakteristieke reuk
van de adem bij aandoeningen van de galblaas.

Forage (Eng. voederen), 1. het boren van een
kanaal in het caput femoris, om door de
reactie daarop de vascularisatie te verbeteren
(bij de ziekte van Pert h e s). 2. het maken
van een groeve in de vorm van een V met
een electrisch instrument in de hypertrophische prostaat.
Formant (Lat. for mar e, vormen), de bijtoon, waardoor de klank van een klinker
wordt bepaaid.
Frankfurter horizontale, in de anthropometrie een lijn, die de porus acusticus externus verbindt met het laagste punt van de
orbita.
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G
Gastroscopist, ROntgenoloog ervaren in het
beoordelen van maagfoto's.
Geen (zelfst. n.w.), (yivog, afkomst), drager
van een erfelijke factor, bouwsteen der
chromosomen.
Gekruiste Lasegue, bij sacroiliac strain (zie
ald.) veroorzaakt heffen van het been tot 90°
bij gestrekte knie pijn in het andere been.
Zie Lasegue.
Genotypus, de twee genen (zie ald.) voor een
erfelijke eigenschap in twee overeenkomstige chromosomen; zijn deze twee genen
geheel gelijk, dan spreekt men van h o m ozygotie; zo niet, van heterozygotie.

Gietkoorts, gietersziekte, intoxicatie met
koperdampen bij messinggieters, koortsaanvallen gelijkend op malaria. Syn. Zinkasthma.
Glazuurspoor, de scherpe spits, waarin het
glazuur eindigt tussen de wortels der kiezen.
Syn. Emailspoor.
Glischroid, het karakter, behorend bij het
athletische type (M i nkows k a).
Groupe d'attente (Fr.), een groep ziekten,
waarvan men nog niet zeker weet of zij bij
elkaar behoren, waarom men een afwachtende houding aanneemt.

H
Haematoma (zie de tekst), pulserend H.,
een vorm van aneurysma spurium traumaticum, zie Aneurysma.
Hair on end sign (Eng. rechtopstaande
haren), op de Röntgen-photo zichtbare beenbalkjes, loodrecht staande op de lamina
vitrea. Komt voor bij een verbeningsanomalie van de schedel. Syn. Signe en brosse.
Heautoscopie, (ialyroi5, van zich zelf, axonica,
zien), het verschijnsel, dat men meent zijn
lichaam voor zich to zien.
Hemiasomatognosie (hti.c-, half, a privans,
criLli.a, lichaam, yviLatic, kennis), zie Anosognosie.
Hepatographie, orale H., onderzoek van
de lever met X-stralen na toediening van
gebromureerde vetten per os.
Heterospecifieke zwangerschap, zw. waar-

bij een antagonisme bestaat tussen de bloedfactoren van de moeder en van het kind.
Hilar dance (Eng.), sterke pulsaties van de
takken der A. pulmonalis, welke zichtbaar
kunnen zijn in het Rontgenbeeld van de
hilus der longen.
Homoiostasis, de neiging tot stabiliteit van
de functies van normale organen.
Hydrotympanum, aanwezigheid van serum
in de trommelholte.

Hypereosinophilie (D e Lang e n en D j am i I), sterke eosinophilie.
Hypertensine, een stof in het bloed, die vaatvernauwing veroorzaakt. Syn. Angiotonine.
Hypertensinogeen, een stof in het bloed,
waaruit hypertensine ontstaat door de
invloed van renine.

I
Ictero-ascitisch syndroom van F i e s s i n g e r
en B r o d i n, icterus en ascitis bij levercirrhose.
Infestatie, infectie met dierlijke parasieten,
vooral in de huid.
Inuline, een stijfsel (C 6H1005) 4 , die voorkomt
in de wortelstok van zekere composieten.
Inuline-clearance (zie de tekst), wordt ge-

schat op tweemaal zoveel als de ureaclearance (zie ald.).
Irreversibel (zie de tekst), i. em physee m,
wat blijvend is, door verlies van elasticiteit
van het longweefsel.
Isohaemagglutinine, zie Isoagglutinine. Syn
Homoloog agglutinine.

1
Jungle yellow fever, naam voor de gele

koorts in de binnenlanden van Suriname.

K
Kalkmelkgal, een brij van calciumcarbonaat
in de galblaas. Syn. melkgal.
Kamerfibrilleren, onregelmatige, zeer snelle
samentrekkingen van de kamers van het
hart

Kamerfladderen, regelmatige, zeer snelle
samentrekkingen van de kamers van het hart,
met een frequentie veel groter dan bij
ventriculaire tachycardie (zie ald.).
Kissing ulcers (Eng. kussende zweren), tegen-
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over elkaar liggende zweren b.v. in de vooren achterzijde van het duodenum.
Kwashiorkor (Negertaal, rode knaap), een
avitaminose in Afrika, met vetdiarrhee,
zwelling van handen, voeten en gelaat,

Orthodontic

gedepigmenteerde vlekken op knieen en
eliebogen. Vettige degeneratie van de lever,
atrophic van het pancreas. Syn. Diboba,
Buaki, in Zuid- en Midden Amerika Fatty
liver disease (Vetieverziekte).

L
Labiodontie (XocPEc, tang, Oaok, tand) tangbeet, bij gesloten tandrijen sluiten bovenen ondertanden op elkaar. Syn. (Eng.) Edge
to edge bite. Vgl. Psaliodontie.
Labyrinthosis, zo noemt men stoornis in het
vloeistofsysteem van het oor-Iabyrint.
Lapjesproef, men plakt op de huid een pleister met drie strookjes filtreerpapier, 66n
gedrenkt in humane tuberculine, 66n in
bovine en het derde zonder iets (als controle).
Of ook wel lapjes, waarop men de stoffen
heeft gebracht, die men verdenkt als oorzaak van een allergische huidziekte.
Lepra, (zie de tekst), Cut an e L. = L. tuberosa. Indeterminate L., L. die noch tot
de tuberculoide vorm behoort, noch tot de
lepromateuse, maar geen overgang is van
de ene in de andere; daarom is de term
L. mixta verwerpelijk. L. macul o-a n a esthetic a, de goedaardige vorm met positieve lepromine-reactie (zie Lepromine) en

gewoonlijk geen bacillen. Syn. Neurale L.,
hansenide (R. Simons), lepride, tuberculoide L. — Le p rom ateuse L., de kwaadaardige vorm, met negatieve leprominereactie en veel bacillen. Syn. Morbus Hansen
(R. Simons).
Lepride, goedaardige lepra, zie onder Lepra.
Leptospira Ballum, komt bij muizen voor,
is een enkele maal gevonden bij de mens.
Lingua pilosa nigra, zwarte haartong. Syn.
L. villosa n.
Locus (Lat. plaats), vaste plaats van een geen
(zie ald.) in het chromosoom.
Lophocranie, nokvormige verhoging van het
schedeldak langs de sutura sagittalis.
Loring-glazen, zie Lenticulaire brilleg lazen.
Lower nephron syndrome van Lucke,
distale tubuiusnephrose, met shock, oligurie,
uraemie.

M
Mitosehoekmeting, het meten van de tophoeken der mitosen (zie ald.) in het monasterstadium (zie Monaster).
Monoblast (S chilling s), onrijpe reticuloendotheliale monocyt.
Morbus albomacularis (Lat. a I b u s, wit,
m a c u I a, viek). Syn. van Lichen scierosus, zie
onder Lichen.
Morbus Hansen, kwaadaardige lepra (zie
ald.).
Mottled enamel (zie de tekst), Syn. Zebratanden.
Myelolyse, degeneratie van de myeline.
Myodesopsia, Myoidesopsia, zie Mouches
volantes.

Maduramycosis, Syn. van Maduravoet, zie
aid.
Mammographie, onderzoek van de borstklier met ROntgenstralen na vulling van de
meikgangen met een contraststof.
Mandailing type, het West-Indonesische
type van sterk endemische malaria.
Melanophorenreactie, zie zwangerschapsreactie van Konsulo ff.
Melanosis van R i e h I, een oorlogsmelanose:
jeukende, schilferende, rode vlekken met
bruine stippeis vooral op het voorhoofd,
de kaakstreek en de zijde van de hals.
Melanotrichia linguae (v.iXocc, zwart, ,91)(4,
haar), zwarte haartong.

N
Nyssorhynchus (v6aao.), steken, ()6yzoc,
snuit), een subgenus van Anopheles.

Nor-adrenaline, adrenaline, waaraan een
methyigroep ontbreekt; werkt sterk vaatvernauwend.

0
Oesophagostomum apiostomum, een lintworm van de apen, een enkele maal ook in
de dikke darm van de mens.
Onychatrophie, atrophic der nagels.
Ornithosis, (6pvi,g, gen. 6pvtkoc), een ziekte

bij vogels door een virus, dat gelijkt op het
psittacose-virus, maar verschillend daarvan
is, komt ook voor bij de mens.
Orthodontia (zie de tekst). Syn. Dentofaciale
orthopaedie.

Orthotoop
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Orthotoop, zich op de normale plaats bevindend.
Oxygenatie, het toevoeren van zuurstof.

Pseudocholera

Oxygenator, toestel om veneus bioed te
veranderen in arterieel.

P
P.A., afkorting voor postero-anterior, achtervoorwaarts, b.v. bij doorlichting in sagittale
(zie aid.) richting.
Pachydermie vorticellee du cuir chevelu,
volgens sommigen een reuzen-naevus, die
ten slotte overgaat in een fibroblastoom.
Palaeothalamus = hypothalamus, zie aid.
Pancreas, (zie de tekst), vast P., een ziekte
zonder fibrose, terwijl het p. toch wel hard
aanvoelt en vergroot is, maar door uitzetting
der acini en der lasstukjes.
Papilla dentalis (zie Papilla in de tekst),
beter: P. interdentalis.
Paracholera (el tor), naam voorgesteid voor
een cholera-achtige ziekte, verwekt door
vibrio el tor.
Paragrammatisme, het verlies van het vermogen om woorden te verenigen tot zinnen
volgens de syntaxis.
Paraphonemie, het verlies van het vermogen om de phonemen (zie aid.) op de juiste
wijze te rangschikken tot woorden.
Paraspruw, voedingsanaemie met vetdiarrhee.
Parelkanker, = planocellulair carcinoma, zie
carcinoma.
Parodontaal zie Paradentaal.
Penetrantie van een geen (zie aid.), het zich
manifesteren bij heterozygoten. Een recessief
geen heeft een P. = 0: het uit zich alleen bij
homozygoten. Een dominant geen heeft een
P. = 100, als het zich bij heterozygoten
steeds uit, of zoveel zwakkere P., naar gelang
het zich minder vaak uit.
Perihilair, om de hilus pulmonum heen, b.v.
P.fibrosis.
Phase-rooster, een giasplaat onder de microscoop met zeer fijne strepen van afwisselend lets meer en lets minder giasdikte,
waardoor lichtbundels in de kijker vallen
die verschillen in phase van de lichtgolven.
Phonemen, de klanken (kiinkers en medeklinkers) van een taal.
Phonetisch-semantische eenheden, de
woorden van een taal.
Phosphorilering, de verbinding van een driewaardige PO-groep aan een organisch
molecuul.
Pinguecula sequestrans, p. met uitstoting
van hyaline brokken en secundaire ontsteking door infectie van de ontstaande openingen (M ulock Houwer).
Plasmine (zie de tekst); 2. ook het proteoly-

tische (zie Proteolyse) ferment, dat fibrinolyse (zie aid.) veroorzaakt.
Plasminogeen, een voorstadium van plasmine (zie aid.).
Plasmodium (zie de tekst), P I. cat h e m er i u m (xx9v.iptoc, dagelijks), gallinaceum (gallina, kip), lophyrae (A6cpoupc4, met een lange staart, fazant), reli ct u m (r elinqu o, achterlaten), verwekkers
van malaria bij vogels.
Pluriform, van allerlei vorm, b.v. huiduitslag.
Pneumomediastinum, 'I. mediastinum volgeblazen met lucht als contraststof voor
Röntgen-onderzoek; 2. emphyseem van het
mediastinum. Spontaan of idiopathisch
P., zonder nawijsbare oorzaak, misschien
door bersten van enkele alveoli der longen.
Pneumotroop, met een bijzondere neiging
tot longweefsel.
Polyphaen, de eigenschap, dat een geen
invloed kan hebben op meer dan een erfelijk
kenmerk.
Postcricoid, gelegen achter de cartilago
cricoidea b.v. een carcinoom bij chlorosis
tarda.

Potocytose (nOT.o;, dronk; x6-coc, cel), het
vermogen van cellen om vloeistof op te
nemen en in het cellichaam te vervoeren.
P.P.D., afkorting van purified protein derivative (tuberculin).
Prae-eclampsie, verschijnselen, die het uitbreken van eclampsie doen verwachten.
Prickly heat (zie de tekst), wordt in Indonesie
rode hond genoemd.
Prognathie (zie detekst), bi maxillai re P.,
het vooruitsteken van boven- en onderkaak
beide.
Prosthodontie (npOcrOsaLq, toevoegsel, O8o6c,
tand); ook (minder juist) Prothodontie,
de vervanging van ontbrekende tanden of
kiezen.
Prothodontie, de kunst om tanden te vervangen. Beter Prosthodontie.
Prothrombine-index, de prothrombine-tijd
(zie aid.) van een proefpersoon, vergeleken
met die van een normaal persoon.
Psaliodontie Goak, schaar, O8o6c.,, tand),
schaarbeet, overbeet, bij gesloten tandrijen
de boventanden iets over de ondertanden
heen. Vgl. Labiodontie.
Pseudocholera, naam voorgesteid voor cholera-achtige ziekten, verwekt door saprophytische watervibrionen, waarbij verwantschap met cholera ontbreekt.

Pseudo-Lasegue
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maat-monoOleaat, bevordert de vetresorptie
in het maagdarmkanaal.
Psychochirurgie, chirurgie van die delen der
hersenen, waaraan men psychische functies
toeschrijft, vooral de voorhoofdshersenen.
Voorbeelden : I e u c o t o m i e (zie ald.) bij
schizophrenie en tope ct o m i e, verwijdering of ondermijning van enkele velden der
voorhoofdshersenen.

Pseudo-Lasegue, bij ischialgie en myalgieen
der bilspieren is heffen van het been tot 90°
met gestrekte knie wel pijnlijk, maar de pijn
straalt niet verder uit dan langs de bilstreek,
of hoogstens langs een deel van het bovenbeen. Zie Laseg u e.
Pseudopylorusstenose, hypertrophie der bijnieren bij pasgeborenen.
P.S.M., afkorting van polyoxyaethyleen-subli-

Q
intermitterende uitstoting van kleine deeltjes (quanta, quanten).
Quinolinering, zie Chinolinering.

Quantentheorie van Planck (zie Aanhangsel), de stralende energie wordt niet voortgeplant door aethertrillingen, maar door een

R
Renine, een proteolytisch enzym (zie Enzym)
dat wordt gevormd bij ischaemie van de nier
en kan overgaan in angiotonine, dat de
bioeddruk verhoogt.
Resistentie (zie de tekst), ook: het bestand
zijn van bepaalde bacterienstammen tegen
een antibioticum.
Reticulo-histiocytair apparaat (B o e ke en
Hering a), betere naam voor reticuloendotheliaal systeem.
Reversibel (zie de tekst), r. emphyseem, wat
kan verdwijnen, als de bronchospasmus ophoudt.
Rheuma (zie de tekst), cerebraal r. = hyperpyrexie (zie aid.) met acute cerebrale verschijnselen.
Rheumatic brain disease (B r u e t s c h)
(Eng., rheumatische hersenziekte), endarteriitis van de kleine bloedvaten der hersenvliezen en -schors, met verwekingshaarden.
Niet te verwarren met cerebraal rheuma.
Roughtype (Eng. ruwe vorm), bacterien,
waarvan de cultuur een ruw oppervlak vertoont.

Radiaesthesie, de al of niet vermeende opsporingsgave van wicheiroedelopers en het
vermogen om aardstralen waar te nemen.
Prop e-R., waarnemingen ter plaatse. T e I eR. waarnemingen op afstand.
Ragweed (Eng.), ambrosia, een geslacht der
composieten, waarvan de sporen asthma
kunnen veroorzaken.
Recalcificatie, herstel van het kalkgehalte.
Recrudescense (Eng.), malaria-recidief in de
eerste maand na de eerste aanval (J a m es).
Vgl. Recurrence en Relapse.
Recruitment (zie de tekst), ook: hoorbaarheid, te midden van lawaai, van een toon
waarvoor de patient doof is in een stille
omgeving.
Recurrense (Eng.), malaria-recidief, 7 tot 9
maanden na de eerste aanval (J a m e s). Vgl.
Recrudescense en Relapse.
Red flush reaction (Eng. rode-tintreactie),
bij infantiele ratten, ingespoten met de urine
van een vrouw, verandert het ovarium van
wit in rood, wanneer de vrouw zwanger is.
Relapse (Eng.) malaria-recidief, 2 maanden
na de eerste aanval (J a m e s). Vgl. Recrudescense en Recurrense.

S
Sarcoidosis, synoniem van ziekte van BesnierBoeck.
Sarcoma botryoides, trosvormig sarcoom
van de cervix uteri.
Schouder-handsyndroom, trophische stoornissen aan de hand bij periarthritis van de
schouder.
Sickleceltrait (Eng. sikkelceltrek), erfelijke
aanleg tot vorming van sikkelcellen.
Signe en brosse (Fr., borstel-symptoom), zie
Hair on end sign.
Sikkelcellencrisis, de acute phase van de
sikkelcellenanaemie (zie ald.).

Skinflapdrainage (Eng. huidlapdrainage), een
gesteeide huidlap wordt aan de pleura gehecht en in een geopende longcaverne gebracht.
Soroche, Peruaanse naam voor bergziekte
(zie ald.).
Stemlippen, wordt gezegd in piaats van
stem band e n, omdat deze slechts ten
dele uit banden bestaan.
Streptidine, het belangrijkste antibiotische
koolhydraat van het streptomycine.
Streptobiosamine, een verbinding van het
streptose met het N-methyl-l-glycosamine,

Streptokinase
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gezwel van de eierstok, hydrothorax, ascites.
Syndroom van Lau re n c e-M o o n-B i e d I,
obesitas, hypogenitalisme, retinitis pigmentosa, achterlijkheid, defecten in de schedel,
syndactylie.
Syndroom van Lutembacher, defect in
het tussenschot der hartboezems met stenose
van het ostium mitrale.
Syndroom van Melkerson-Rosenthal,
angioneurotisch oedeem van de lippen, recidiverende verlammingen van de N. facialis
en lingua plicata.
Syndroom van Vogt-Koyanagi, uveitis,
alopecie, uitvallen der oogharen, ablatio
retinae, dysacusis en vitiligo van handen,
voeten en borst.
Synovioma, min of meer kwaadaardig gezwel, uitgaande van het synoviale weefsel
van een gewricht (meestal het kniegewricht), van para-articulaire bursae en peesscheden.
Syntrophobiast, de buitenste laag van de
trophoblast (zie aid.) bestaande uit syncytium (zie aid.).

welke overblijft wanneer het streptidine is
afgesplitst van het streptomycine.
Streptokinase, een kinase (zie aid.) van bepaaide rassen van y-streptococcen.
Streptose, een van de drie kooihydraten,
waaruit het streptomycine bestaat.
Subthalamus = regio subthaiamica, zie bij
Regio.
Subtoxisch, bijna toxisch b.v. de dosis van
een geneesmiddel.
Symptoom van Hoizknecht, bij afsluiting
van een long door verstopping van de stambronchus gaat bij het inademen het mediastinum naar de verstopte zijde.
Syndroma hypothaiamicum (Biemond),
intermitterend oedeem, vooral in het gelaat, met oligurie; in liggende houding sterke
polyurie; vasomotorische stoornissen, hyperhidrosis, veriaagde grondstofwisseling; gestoorde gesiachtsfunctie (amenorrhoe, impotentie), psychische stoornissen.
Syndrome endocrino-hepato-myocardiqu e, verschijnseien van de genoemde
organen bij bronsdiabetes.
Syndroom van Demon s-M e i g s, goedaardig

T
toxoplasma, waarschijnlijk op de mens overgebracht van knaagdieren, hond en kat door
bloedzuigende insecten. 1. Infantile of
congenitale T. met encephalomyelitis en
verschillende misvormingen van hersenen
en ogen; 2. bij oudere kinderen acute encephalitis; 3. bij volwassenen atypische
pneumonie met koorts en exantheem; 4.
subclinische infectie.
Trichostasis (zie de tekst), ook: uitvallen van
het haar met nagroeiende geringe beharing.

Team (Eng. groep), een groep wetenschappelijk en practisch samenwerkende medici,
die elk een verschillend onderdeel der geneeskunde beoefenen. VgI. Unit. Tea mw o r k, het werk, door zuik een groep verricht.
Thomassplint (Eng. s p I i n t, spalk), apparaat
om het kniegewricht to ontlasten van het
gewicht van het lichaam.
Thromboplastine, synoniem voor Thrombokinase (zie ald.).
Toxoplasmosis, ziekte door besmetting met

U
met negatieve reactie van PrausnitzK 0 st n e r (zie ald.), of door stralen van
minder dan 3700 A, met positieve uitslag
van die reactie.

Ultravirus, een virus zo klein, dat het onder
de microscoop onzichtbaar biijft. Syn.
filtreerbaar virus.
Urticaria solaris (lat. so I, zon), U. door zonlicht en wel door stralen van 4000-5000 A,

V
Variola (zie de tekst), V. haemorrhagica,
pokken ook met haematemesis en haematurie.
Vector-cardiogram, grafische registratie van
de electromotorische kracht van de hartslag.
Zebratanden, zie Mottled enamel.
Zinkasthma, niet door zinkdampen, maar
door koperdampen. Zie G i et k oo rts.
Zuigreflex, reflectorische zuigbeweging bij

z

Veta, = mal de puna, (zie aid.).
Virologie, leer der virus.
Visceroptoticus (v i s c e r a, ingewanden,
TCTWatq, de val), iemand met verzakking der
ingewanden. Beter: splanchnopt ot icus
(arcAdcyxyov, ingewanden).
aanraking van lippen en verhemelte bij toestanden, waarin de invloed van de schors
der grote hersenen vrijwel is uitgeschakeld.

Balser, W.
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AAN HANGSEL
Balser, W. (D. arts), vetnecrose van B., zie
Vetnecrose.
Barraquer, I. (Sp. oogarts, 20e eeuw). Zie
Phakoerisis.
Behcet, Hulusi (Turks huidarts, 20e eeuw).
Syndroom van B., zie ald.
Breuer, J. (D. physioloog, 19e eeuw). Reflex
van Hering-Breuer, uitzetting van de
long bij inspiratie wekt langs de N. vagus
een reflex op tot exspiratie, samenvalling
van de long bij de exspiratie tot een volgende
inspiratie.
Brill-Symmers (N. E. Bril 1, zie Aanh.;
S y m m e r s, D. patholoog te New-York,
20e eeuw), ziekte van B-S, zwelling van
verscheidene oppervlakkige lymphklieren
met vergroting van de milt overgaande in
sarcomatose. Syn. Lymphadenopathia gigantofollicularis.
Chaletzky, Eva, c e I I e n van C., histiocyten
met 1, soms 2 kernen en eosinophiel protoplasma, komen voor in normale chorionvlokken, maar veel meer in pathologische
(Geneve 1891). Vroeger ten onrechte genoemd cellen van Neuman n-H of bau e r.
Doehle, P., I i c h a a m pies van D. (Zie het
Aanhangsel) zijn te vinden bij alle processen,
waarbij veel leucocyten verloren zijn gegaan.
Dumbell en Downie, proef van D. en D.,
materiaal uit pokpuisten, geent op de
chorio-allantoismembraan van het kippenembryo, geeft een karakteristieke cultuur.
Ewald, wet van E., de ampullopetale stroom in
de horizontale halve-cirkelvormige kanalen is
minder werkzaam dan de ampullofugale. Geldigheid voor de mens wordt betwijfeld.
Falta, W. (arts te Wenen, geb. 1875), S y nd room van F., degeneratie van schildklier
en bijnieren, woekering van het bindweefsel
en eosinophile cellen in de hypophyse,
granuloompjes in verschillende organen.
Fiessinger en Brodin, syndroom van F.
en B r., zie ictero-ascitisch syndroom.
Flourens, M. J. P. (zie het Aanh.), wet van
F., de richting van de nystagmus komt overeen met de richting van het halve-cirkelvormige kanaal van het gehoororgaan, door
welks prikkeling de nystagmus is opgewekt.
Volgens Mees ten Oever evenwel komt
de nystagnus overeen met het vlak van de
draaiing, waardoor hij is opgewekt.
Goldblatt, H., (Am. arts, 20e eeuw). Geffe ct, het dalen van de bloeddruk door
verwijdering van een zieke nier, als de
andere gezond is.
Gumprecht, F. (D. arts, gab. 1864). G'se
S c h o I I e n (D. klonten), geschrompelde,
vervormde bloedcellen bij leucaemie.

Heryng, Th. (Pools keelarts, 1847-1925), zie
Rhinodiaphanoscopie.
Hollander, proef van H., een intraveneuse
injectie van insuline veroorzaakt geen vermeerdering van de afscheiding van maagsap,
wanneer de nervi vagi geheel zijn doorgesneden.
Homan, sym ptoom van H., pijn in de kuit
bij dorsale flexie van de voet, een van de
eerste tekenen van thrombose.
Kline, B. S. (Am. arts, 20e eeuw), uitvlo kkingsreactie van K., serum van de
patient wordt op een voorwerpglas gemengd
met een speciaal bereid extract van runderhart en de uitvlokking afgelezen onder de
microscoop; positief bij Tues.
Loring, E. G. (Am. oogarts, geb. 1837, overl.
1888), zie Loring-glazen.
Milkman, L. A. (Am. rtintgenoloog, 20e
eeuw), ziekte van M., tal van doorschijnende strepen, zowel in de lange als de platte
beenderen, door absorptie.
Minor, L. S. (Russ. neuroloog, geb. 1855),
syndroom van M., erfelijke tremor in
handen, hoofd en benen.
Naffziger, H. C. (Amer, chirurg, 20e eeuw),
Synd room van N. = Scalenussyndroom,
zie ald.
Ohtawara, proef van 0., materiaal uit
pokpuisten, ingespoten in de testes van
konijnen, brengt pokkenvirus in het bloed
in aantoonbare hoeveelheid.
Pardee, s y m p t o o m van P., het S-T-segment van het electrocardiogram begint
boven de isoelectrische lijn, is zadelvormig
en wordt gevolgd door een negatief gerichte
T-top. Komt voor bij thrombose ener A.
coronaria.
Patterson, P. = proef van P. ter beoordeling van de intelligentie met behulp van
legkaarten en puzzles.
Pintner, proef van P.-Cunnigham, onderzoek van de intelligentie door allerlei
voorwerpen en platen te laten beoordelen.
Planck, M. (D. natuurkundige, 1858-1943),
Quantentheorie van P., zie Quantentheorie (in de nagekomen toevoegingen).
Riehl, G. (huidarts te Wenen, 1855-1943).
Melanosis van R., zie Melanosis (in de
nagekomen toevoegingen).
Simon, T.-, zie onder B i n et.
Stader, 0. (Am. veearts, 20e eeuw). S.splint (Eng. s p I i n t, spalk), een metalen
staaf, met loodrecht daarop aan beide einden
een metalen pin, die in de beide fractuurstukken worden geslagen.
Thomas, H. 0. (Eng. chirurg, 1820-1904).
zie Thomassplint.

