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Titelblad, Franse tekst: ,paralyse’ moet zijn ,paralysie’.

Pag. 6, r. 4 v. bov.: ,denken’ moet zijn ,danken’.

Pag. 17, Plaat V: in fig. 3 is de negatieve potentiaalschommeling — naar 
boven gericht — niet of onvoldoende te zien.

Pag. 34, r. 12 v. bov.: ,een contractuur’ moet zijn ,geen contractuur’.

Pag. 54, Plaat XIV, r. 2 onderschrift: ,Idiopaphische facialisparalyse met 
herpes opicum rechts. Partiële denervatie. Totaliparalyse gedurende 6 
weken’ moet zijn ,Idiopathische facialisparalyse met herpes oticum 
rechts. Partiele denervatie. Totale paralyse gedurende 6 weken’.

Pag. 59, Plaat XVI, r. 2 onderschrift: ,Partieele’ moet zijn ,Partiele’.

Pag. 90, r. 8, 18 en 32 v. bov.: ,Plaat XIV’ moet zijn .Plaat XIX’.
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VOORWOORD

Bij het schrijven van dit voorwoord gaan mijn gedachten terug naar de tijd dat 
ik de Utrechtse Universiteit bezocht. Hiervoor ben ik mijn Ouders zeer erkentelijk.

Dankbaar ben ik de Oud-Hoogleraren en Hoogleraren die hebben medegewerkt 
aan mijn vorming tot arts.

De velen van hen die zijn heengegaan wil ik hier in eerbiedige herinnering 
gedenken.

Er van overtuigd dat een medische vorming tevens inhoudt dat een geheel van 
waarden tot een levensstijl wordt gebracht, denk ik met groot respect en met 
erkentelijkheid terug aan Professor Dr. B. J. H. O v i n k. Het persoonlijk contact 
heeft in dit opzicht in mijn leven veel betekend.

Hooggeleerde Van Egmond, Hooggeachte Promotor, het zijn wel grote 
gaven van hoofd en hart waardoor U met vaderlijke wijsheid en humor een ieder 
die met U in contact komt ontwapent en doet beseffen dat de hoogste vorm van 
levensstijl is zich als mens gewoon, ongekunsteld te gedragen. Ik beschouw het 
als een groot voorrecht dat ik in de loop der jaren in verschillende hoedanigheden 
met U in aanraking kwam.

Dat U bij de bewerking van dit proefschrift Uw grote wetenschappelijke gaven 
onbeperkt beschikbaar stelde, terwijl Uw werkzaamheden dit nauwelijks toelieten, 
stemt mij tot grote dankbaarheid.

De jaren van het assistentschap bij de physiologische chemie onder leiding van 
Prof. Dr. W. E. Ringer brachten mij in nader contact met één der exacte 
wetenschappen der geneeskunde.

Hooggeleerde R ü m k e, dat gij direct bereid was van mijn opleiding tot 
zenuwarts de psychiatrie op U te nemen terwijl ik vertrouwd was met een wijze 
van denken op een geheel ander terrein, trof mij zeer. Tijdens de dagelijkse 
gesprekken welke ik met U had, toen in het laatste oorlogsjaar het werk onder 
moeilijke omstandigheden werd voortgezet, was ik vaak verwonderd hoe U een 
zelfde probleem op geheel verschillende wijze kon beschouwen; geleidelijk heb 
ik hierin Uw grote zin voor wetenschap en Uw betekenis voor de verdere 
ontwikkeling der psychiatrie leren zien.

Zeergeleerde Stenvers, ik ben er trots op U mijn leermeester te kunnen 
noemen. De neurologie als wetenschap kan ik me op geen andere wijze voor
stellen dan dat ieder onderdeel steeds op gegevens der anatomie en physiologic 
gebaseerd is. Deze instelling heeft mijn denken in alle vezelen doortrokken. Uw 
arbeid, onkreukbaarheid en niet het minst Uw zorgzaamheid voor de patient 
zijn mij een voorbeeld. U hebt mij tot neuroloog gevormd hetgeen zeer veel 
inhoudt. Dit alles heb ik steeds op hoge prijs gesteld.

Dankbaar ben ik voor het vele dat ik in mijn leven heb mogen ontvangen. 
Een grote rijkdom is dat ik steeds weer op mijn weg vrienden heb ontmoet.



Van hen noem ik Dr. Raymond D. Adams, hoogleraar in de neurologie 
aan de Harvard University. Het is aan zijn onverflauwde belangstelling, nadat ik 
in 1953 te Boston verbleef en hij in 1954 onze gast te Utrecht was, te danken 
dat ik in tijden van moedeloosheid toch met het werk, waarvan dit proefschrift 
een onderdeel is, bleef doorgaan.

Dr. Raymond D. Adams, your interest enabled me to finish now the 
first part of the investigations into neurapraxia and vaso-motor reactions. I thank 
you for it.

U, Hooggeleerde Ernst de Vries ben ik erkentelijk voor de neuropatho- 
logische gegevens bij het bestuderen van het herstel der periphere verlammingen 
en U, Zeergeleerde Verbiest voor de operatieve gegevens die mij een controle 
van het onderzoek bij een aantal patiënten mogelijk maakten.

U, Hooggeleerde R o m ij n, ben ik veel dank verschuldigd voor Uw gast
vrijheid, en U, Zeergeleerde Brooymans, voor het zo nauwkeurig uitvoeren 
der operaties bij een experimenteel onderzoek naar enige bijzonderheden bij 
periphere verlammingen.

Bijzonder dankbaar ben ik U, Hooggeleerde Berkelbach van der 
Sprenkel voor de gastvrijheid, mijn vrouw en mij vier jaar geleden betoond, 
en de belangrijke aanwijzingen voor een histologisch onderzoek bij het herstel 
der innervatie in geval van partiele denervatie.

Niet minder dankbaar ben ik U, Hooggeleerde Jansen voor de wijze waarop 
U deze gastvrijheid — waarvan we door omstandigheden helaas nog te weinig 
gebruik maakten ■—- heeft voortgezet.

Daar gij, Zeergeleerde Van Melle, vijf jaar geleden in het zo intensief in 
gebruik zijnde Diaconessenhuis een vertrek wist te vinden, kon dit onderzoek 
in het ziekenhuis verricht worden.

U, Zuster Besselaar, dank ik voor de organisatie en U, Zuster V a n d e 
Hel, voor de voortdurende zorg hiervan.

Velen zijn bij het dagelijks werk behulpzaam; .vooral U, Zuster Marie 
H e ij 1, Zuster Maatje de Kam, Zuster Geert Ke ijzer en Mej. A. v a n 
Beest, ben ik veel dank verschuldigd. U, Zuster Maatje, hebt meermalen be
langrijke bijzonderheden aan de anamnese toegevoegd.

Tenslotte wil ik niet verhelen dat het gevolg geven aan de neiging tot het 
doen van onderzoekingen in zeker opzicht ook beschamend is; teveel werd in de 
loop der jaren hierdoor aan geld en tijd aan mijn gezin onttrokken en te groot 
zijn de zorgen die hierdoor bij voortduring op de schouders van mijn vrouw 
rustten. Dat zij bovendien aan het onderzoek heeft medegewerkt maakt dat veel 
besloten ligt in de woorden: ik dank je!
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HOOFDSTUK I

Inleiding

„Lorsque l’äme est agitée, la face humaine devient un tableau 
vivant oü les passions sont rendues avec autant de délicatesse 
que d’énergie, oü chaque mouvement de l’dme est exprimé 
par un trait, chaque action par un caractère dont l’impression 
vive et prompte devance la volonté, nous décèle et rend au 
dehors, par des signes pathétiques, les images de nos plus 
secretes agitations”.

Buffon, Histoire de l’homme.

Met deze aanhaling begint G. B. Duchenne (de Boulogne) zijn 
boek getiteld: „Mécanisme de la physionomie humaine

ou
Analyse électro-physiologique de l’expression des passions”, in 1862 

te Parijs uitgegeven.
Zijn onderzoekingen gaven belangrijke gegevens over de physiologic 

van de mimische spieren. Met behulp van electrische prikkeling bracht 
Duchenne de verschillende spieren van het gelaat tot contractie.

De patient verliest zijn normale gelaatsexpressie wanneer de mimi
sche spieren ten gevolge van een periphere facialisparalyse niet meer 
geïnnerveerd worden.

De klinische verschijnselen van de periphere facialisparalyse werden 
door Sir C h a r 1 e s B e 1 1 in 1821 en 1844 beschreven. Tevens noemde 
hij aan de hand van voorbeelden een aantal oorzaken. (The Nervous 
system of the Human Body, 1844).

Tegenwoordig verstaat men onder de verlamming van Bell de idio
pathische facialisparalyse of wel die paralyse, waarvoor geen oorzaak is 
aan te wijzen.

Over het ontstaan en de genezing der periphere facialisparalyse heeft 
men zich een duidelijk omschreven voorstelling gevormd. Toch blijven 
er vele vragen over die mij ertoe gebracht hebben om over het herstel 
der innervatie een nader onderzoek in te stellen. Vooral werd de aandacht 
gewijd aan de vraag of de facialisparalyse inderdaad berust op een tijde
lijke uitschakeling van de geleidingsfunctie van de zenuw (neurapraxia), 
of dat hiervoor een andere oorzaak kan worden aangewezen.
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Heden ten dage neemt men algemeen aan dat een verlamming van de 
musculatuur kan ontstaan door:
1. een verlies van de prikkelgeleiding van de zenuw
2. degeneratie van de zenuw
3. een combinatie van 1 en 2.

De onder 1 genoemde toestand is reversibel. In het onder 2 genoem
de geval kan pas na regeneratie van de zenuw een herstel der inner- 
vatie optreden. Bij het blijven voortduren van de oorzaak van de onder 
1 genoemde toestand kan de zenuw degenereren.

Algemeen is men van mening dat een idiopathische facialisverlam- 
ming spoedig geneest wanneer de functie der zenuw slechts tijdelijk is 
uitgeschakeld. Een tijdelijke uitschakeling van de functie der zenuw 
wordt tegenwoordig algemeen met het door Seddon (1943) ingevoer
de begrip neurapraxia aangeduid. Hierbij degeneert de zenuw niet.

Wanneer de zenuw zich hersteld heeft, kunnen impulsen van het 
centrale zenuwstelsel uitgaande de spieren der gelaatshelft weer berei
ken en tot contractie brengen.

Bij de idiopathische facialisparalyse vindt men de mening dat de ge
leiding van de zenuw plaatselijk wordt onderbroken door een ischaemie 
gevolgd door een oedemateuze zwelling der zenuw ergens in de canalis 
Faloppii.

Denny-Brown en Brenner (1944) hebben het ontstaan van 
een paralyse door een ischaemie in experimenten bij de kat aangetoond. 
Zij onderbraken de geleiding door tijdelijk een druk op de nervus ischia- 
dicus uit te oefenen. Het bleek dat de geleiding niet onderbroken werd 
door de druk als zodanig doch door de plaatselijke ischaemie ten gevolge 
van de druk. Distaai van de plaats waar de geleiding was geblokkeerd 
was de prikkelbaarheid der zenuw behouden. Zulk een „block” der zenuw 
kon twee tot achttien dagen duren. Na het opheffen van het „block” 
keerde de geleiding snel en volledig terug. Ter plaatse van de uitge
oefende druk werden histologisch grote veranderingen in het bindweefsel 
gevonden, die langer dan twee maanden bleven bestaan.

Boven genoemde auteurs vonden bij hun proeven geen fibrillaties. 
Dit wijst er op dat de zenuw niet gedegenereerd is want fibrillaties 
ontstaan wanneer spiervezels hun innervatie door een degeneratie der 
zenuwvezel verloren hebben.

Men kan deze fibrillaties gewoonlijk niet met het oog door de huid 
waarnemen. Met een fijne naaidelectrode, welke in de spier geplaatst 
wordt, kan men de potentiaalschommelingen van deze contracties re
gistreren. Dit zgn. electro-myographisch onderzoek heeft men ook bij 
de mimische spieren van het gelaat verricht.
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In de literatuur vindt men verscheidene mededelingen over elec- 
tro-myographisch onderzoek bij de idiopathische facialisparalyse.

Vooral in verband met de vraag of het gewenst is in een bepaald ge
val deze zenuw in het benige kanaal bloot te leggen, de zoogenaamde 
operatieve decompressie, heeft men in de electro-myographie een be
langrijke methode van onderzoek gezien om op objectieve wijze een 
degeneratie aan te tonen.

Worden de actiepotentialen van de spontane contracties van gede- 
nerveerde spiervezels - de fibrillaties - niet gevonden dan wordt een tij
delijke uitschakeling der zenuw verondersteld. Men stelt de prognose 
dan gunstig. Omdat de zenuwvezels slechts tijdelijk uitgeschakeld zijn 
kan bij terugkeer der functie spoedig een genezing ontstaan. Door het 
ontbreken van degeneratie van zenuwvezels is de genezing volledig.

Wanneer geen fibrillaties gevonden worden is er geen indicatie 
voor een operatieve decompressie. In zulk een geval heeft een „rever
sible ischaemic nerve block” (Weddell, 1944) geen degeneratie 
ten gevolge gehad.

Keert de functie van de zenuw niet na 1 - 2 maanden terug, dan 
wordt de kans op genezing gering geacht wegens het degenereren der 
zenuw. De genoemde operatie wordt uitgevoerd om de gezwollen ze
nuw uit het benige kanaal te bevrijden. Door Kettel (1947) wordt 
aangeraden deze operatieve decompressies uit te voeren wanneer na 
twee maanden geen verbetering merkbaar is. Jongkees (1957) acht 
het niet verantwoord langer dan 6 weken te wachten met deze opera
tieve behandeling.

Of nu inderdaad de oorzaak van zulk een „reversible block” gezocht 
moet worden in een ischaemie wordt door sommigen betwijfeld.

J. Collier (1949) die eveneens op de grote betekenis van het al 
dan niet vinden van fibrillaties wijst, stelt bv. de vraag of de oorzaak van 
de uitschakeling wel gezocht moet worden in een ischaemie door een 
spasme der vasa nervorum gevolgd door oedeem van de zenuw, zoals 
Kettel (1947) naar aanleiding van 50 operaties mededeelde. Zij 
vond zulk een oedemateuze zwelling bij haar operaties niet; misschien, 
zo voegt zij er aan toe, omdat niet eerder dan na drie maanden geope
reerd werd.

Ook D. Taverner (1955) vestigt de aandacht op de betekenis van 
het onderzoek naar fibrillaties als een objectief teken van degeneratie 
der zenuw. Hij stelt de prognose bij het vinden van fibrillaties ongun
stig. De genezing is dan niet volledig en er ontstaan restverschijnselen 
als meebewegingen en contracturen. De meebewegingen wijzen, aldus 
Taverner, op een verdwalen van uitgroeiende zenuwvezels in de 
baan van andere vezels.
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In verband met de vraag of er in de voorziening van bloed van de 
nervus facialis bijzonderheden zijn welke het waarschijnlijk maken dat 
de idiopathische facialisparalyse ontstaat door een ischaemic van de 
zenuw werd hierover een anatomisch onderzoek verricht door M. J. 
Blunt (1954).

Bij dit onderzoek vond hij goede anastomosen van de bloedvaten. In de 
canalis facialis wordt de nervus facialis omringd door een stevige bind- 
weefselschede. Aan de ene kant gaat deze bindweefselschede over in 
het periost van de canalis facialis en aan de andere kant is deze ver
bonden met het epineurium. Dit bindweefsel omhult de zenuw met het 
arteriele en veneuse netwerk. De nervus facialis wordt in het verloop 
door het benige kanaal door de arteria petrosa - uit de arteria meningea 
media ontspringend - en door de arteria stylomastoidea van bloed voor
zien. Na een flinke tak aan het ganglion geniculi te hebben afgegeven 
volgt de arteria petrosa de nervus facialis en vormt anastomosen met 
de arteria stylomastoidea. Laatst genoemde arterie bereikt het benige 
kanaal via het foramen stylomastoideum.

De arteria petrosa en de arteria stylomastoidea worden vergezeld 
door goed ontwikkelde venae. Behalve langs deze venae vloeit het 
bloed van het veneuze netwerk van de zenuw af door venae welke door 
de openingen in het benige kanaal met venae der omgeving samen
hangen.

Dit onderzoek naar de wijze van de genezing der facialisparalyse 
vormt een onderdeel van een studie over periphere verlammingen in 
het algemeen. Door steeds bij iedere patient met een periphere ver
lamming het onderzoek op verschillende tijdstippen te herhalen heb
ben we getracht een inzicht te verkrijgen in de wijze waarop de ver
lamming tot genezing kwam.

Het bleek dat de tijdsduur van genezing en de mate van herstel die 
bereikt werd in belangrijke mate bepaald werd door het aantal zenuw- 
vezels dat bij het ontstaan der verlamming gespaard was gebleven.

Wanneer alle zenuwvezels van een zenuw te gronde waren gegaan 
was pas na verloop van een aantal maanden een herstel te verwachten 
wanneer uitgroeiende vezels van af de plaats der laesie de spier had
den bereikt en er weer functionerende motorische eenheden waren op
gebouwd. In gevallen waarin het aantal intact gebleven zenuwvezels 
juist onvoldoende was om ook bij maximale innervatie de spier merk
baar aan te spannen, zagen we reeds na drie of vier weken een herstel.

Bij het electro-myographisch onderzoek kan men in de weken dat 
de gelaatshelft nog totaal verlamd is de reïnnervatie stap voor stap vol
gen. Men neemt dan verschijnselen waar, welke erop wijzen dat dit 
herstel der innervatie tot stand komt door de intact gebleven zenuw-
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vezels. Het is voor het stellen der prognose belangrijk te weten of de 
verlamming berust op een totale denervatie dan wel op een partiele 
denervatie der spier en hoeveel zenuwvezels er in dit laatste geval over 
zijn gebleven.

Ten einde deze vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden 
hebben we in de eerste weken van een periphere verlamming in ver
schillende gevallen het onderzoek meerdere malen per week herhaald.

We hebben bij dit onderzoek nimmer verschijnselen waargenomen 
welke er op zouden wijzen dat een verlamming berustte op een tijde
lijke uitschakeling der zenuw (de zo genaamde neurapraxia).

In de gevallen waar een periphere verlamming tot genezing kwam op 
een tijdstip, waarop regeneratie van de vezels zich over de weg van af de 
plaats der laesie tot de spier nog niet had voltrokken, hebben wij steeds 
een partiele denervatie gevonden. Op grond van deze waarnemingen 
werd iedere patient met een periphere facialisparalyse met regelmati
ge tussenpozen van ongeveer een week onderzocht zowel in de tijd dat 
de gelaatshelft nog totaal verlamd was als tijdens het herstel van de 
functie der mimische musculatuur.

De genezing van periphere verlammingen welke zich voltrekt onder 
verschijnselen van reïnnervatie door intact gebleven zenuwvezels heb
ben we eerder behandeld (1957).

De opgeworpen vraag of bij de mens een periphere verlamming in 
bepaalde gevallen berust op een tijdelijke uitschakeling van de functie 
der zenuw is het eigenlijk onderwerp in dit boekje. Hiertoe wordt 
een onderzoek bij patiënten met een periphere facialisparalyse weer
gegeven.

Reden tot deze mededeling is dat ik een nader onderzoek in be
trekking tot de vraag of in de pathologie van de mens het verschijnsel 
der neurapraxia inderdaad wordt aangetroffen niet in de literatuur 
vermeld vond. Het is mij uit ervaring in de laatste jaren bekend hoe 
moeilijk het is aandacht te vragen voor een problematiek van het ver
schijnsel der neurapraxia, waarmee men zo vertrouwd is. In persoonlij
ke mededelingen van onderzoekers die zeer tot oordelen bevoegd zijn 
wijst men op de zo voor de hand liggende verklaring van de snel ge
nezende verlammingen omdat de functie der zenuw slechts tijdelijk uit
geschakeld is. Wanneer ik hierbij wijs op de betekenis van de omvang der 
intact gebleven innervatie en de actiepotentialen van aanwezige motori
sche eenheden toon, voert men terecht aan dat na denervatie van een 
spier soms spontaan potentiaalschommelingen met een zelfde amplitude 
worden waargenomen. Dit is echter een ander verschijnsel dan de poten
tiaalschommelingen welke alleen bij innervatie optreden.
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G. Wohlfart, met wie ik de laatste jaren meermalen gegevens 
mocht uitwisselen, meent dat naast de reïnnervatie vanuit intact gebleven 
zenuwvezels - de kennis hiervan bij de mens hebben we voornamelijk aan 
hem te denken - een spoedig herstel ook kan optreden door een terugkeer 
der functie van tijdelijk uitgeschakelde zenuwvezels. Wohlfart wees 
mij in verband hiermede op reversibele veranderingen van de myeline- 
schede bij het intact blijven der ascylinder, als verklaring voor het ver
schijnsel der neurapraxia.

Hiertegenover noemde ik de proeven uit de physiologic waarbij de 
functie prikkels te geleiden behouden bleef wanneer bij insnoeren met 
een zijden draad de myelineschede werd beschadigd. Slechts wanneer 
ook de ascylinder werd beschadigd ging deze functie te loor.

Deze discussie moge duidelijk maken dat hier nader onderzoek over 
neurapraxia gewenst is.

De opzet van het hier mede te delen onderzoek was eenvoudig. Wan
neer er in de verlamde musculatuur geen innervatie werd gevonden 
herhaalden we het onderzoek met regelmatige tussenpozen. Niet alleen 
om het herstel der innervatie te vervolgen, maar ook omdat zich 
bijzonderheden bij het uitvoeren van zulk een onderzoek kunnen voor
doen werd het onderzoek steeds na enige dagen herhaald. Zo kan het 
zijn dat een aanwezige innervatie niet gevonden wordt wanneer de pa
tient over hevige pijn klaagt of door de paralyse gedeprimeerd is. Bij 
degeneratie worden soms geen fibrillaties gevonden.

Bij de bespreking der patiënten in de Hoofdstukken III en IV wor
den bijzonderheden en moeilijkheden bij het onderzoek vermeld.

Hieraan gaan enkele opmerkingen vooraf over de innervatie der 
spieren met behulp van een verminderd aantal zenuwvezels in Hoofd
stuk II.

Technische bijzonderheden welke niet bijdragen tot het begrip zijn 
vermeden. Het is mij bij besprekingen met collegae die in het begin 
moeilijkheden hadden bij de toepassing der electro-myographie geble
ken dat de oorzaak niet de techniek betrof doch bijzonderheden als 
hierboven genoemd. Deze zijn in Hoofdstuk V onder A samengevat aan
gezien men in de literatuur hierop niet of onvoldoende de aandacht 
gevestigd heeft.

Klinische verschijnselen als stoornissen van de smaak en de traan- 
secretie zijn nu en dan in de ziektegeschiedenissen vermeld. Deze worden 
niet in verband met het probleem der localisatie behandeld doch ko
men slechts bij de retrograde degeneratie van zenuwvezels even ter 
sprake.

Verder worden verschijnselen van innervatie door zenuwvezels wel
ke de mediaanlijn kruisen buiten beschouwing gelaten.
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Van de mimische Spieren komen vooral de M. frontalis en de M. orbi
cularis oculi en de spieren voor het heffen van de bovenlip ter sprake. 
De M. quadratus labii superioris heft de bovenlip en de neusvleugel, de 
M. zygomaticus major trekt de mondhoek naar boven en tevens naar 
lateraal.

Bij de beschrijving van herstel der functie bij een periphere facia- 
lisparalyse kan over het algemeen volstaan worden met vermelding 
van de volgende drie verschijnselen:
a. het optrekken van de wenkbrauw
b. het sluiten van het oog
c. het optrekken van de bovenlip, van de neus.

Het neertrekken der onderlip wordt slechts genoemd wanneer een 
vermindering van deze functie als restverschijnsel gevonden wordt.

Het onderzoek van de M. orbicularis oris wordt vanwege het grote 
aantal kruisende vezels niet vermeld.

De functie van de M. buccinator komt nu en dan in de ziektegeschie
denissen ter sprake bij de mogelijkheid tot fluiten of bij het in de be
treffende wang achterblijven van etensresten en moeilijkheden bij het 
drinken.

In Hoofdstuk III wordt onder A-E het herstel van de idiopathische 
facialisparalyse bij 76 patiënten medegedeeld.

42 patiënten (A-D) werden gedurende het herstel electro-myo- 
graphisch onderzocht. Eveneens werden patiënten met een vroeger 
door gemaakte idiopathische facialisparalyse onderzocht (E).

33 patiënten (A-C) hadden bij het eerste electro-myographisch on
derzoek een totale paralyse van de gelaatshelft.

De patiënten met een totale en bijna totale denervatie van de ver
lamde musculatuur worden respectievelijk onder A en B besproken. 
De denervatie was bij de onder C genoemde patiënten minder om
vangrijk. Van een aantal wordt de ziektegeschiedenis uitvoerig bespro
ken met de anamnese, bijzonderheden welke de patient mededeelt, ook 
al is de betekenis niet altijd duidelijk, en het onderzoek op verschillen
de tijdstippen gedurende het herstel. Door de ziektegeschiedenissen is 
het boekje minder gemakkelijk te lezen doch gegevens van verschillen
de aard en de wijze waarop deze verkregen zijn dienen bij mededeling 
van een onderzoek vermeld te worden en niet beperkt te blijven tot 
gegevens ter illustratie van een theoretische uiteenzetting. Verder mo
ge in dit verband opgemerkt worden dat het te betreuren is dat men 
in publicaties van een voortreffelijk onderzoek soms tevergeefs zoekt 
of bij een genezingspercentage de patiënten met alleen een meebewe
ging als restverschijnsel al dan niet inbegrepen zijn of om een ander
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voorbeeld te noemen een totale ontaardingsreactie in al de verlamde 
spieren van de gelaatshelft dan wel een gedeelte van de musculatuur 
gevonden wordt.

In Hoofdstuk IV wordt het onderzoek van patiënten met een trau
matische facialisparalyse medegedeeld en de regeneratie van de zenuw 
besproken.

8



PLAAT I

fig. 1 fig. 2

fig. 3 fig. 4

Periphere facialisparalyse rechts.
1. Het gelaat bij rust; 2. Het optrekken der bovenlip; 3. Verschijnsel van Bell; 4. Het

voorhoofd rimpelt rechts niet.



PLAAT II

fig- 3 fig. 4

Idiopathische facialisparalyse rechts.
(Patient no. 10)

Na 5 maanden is er nog een totale paralyse (fig. 1). Het oog wordt na 5% maand iets 
gesloten (fig. 2) en er is weer een sulcus naso-labialis (fig. 3). Na 6 maanden 
wordt het laterale deel der wenkbrauw opgetrokken (fig. 4). Daarna keerde de functie van 
de mediale spieren terug. Na 10 maanden was er een volledig herstel der functie, zonder

restverschijnselen.



HOOFDSTUK II

Over het onderzoek door inspectie van het gelaat en de toepassing van
de electro-myographie.

Over het herstel der innervatie van de verlamde spieren kan men 
belangrijke gegevens verkrijgen door het gelaat met regelmatige tus
senpozen te inspecteren.

Plaat I toont een totale paralyse van de rechter gelaatshelft. Het meest 
opvallende is dat de mondhoek aan de verlamde zijde iets lager hangt 
dan aan de gezonde kant en dat de sulcus naso-labialis is verstreken. 
Men krijgt de indruk alsof het gelaat aan de verlamde zijde langer is. 
Bij het onderzoek ziet men dat de patient alleen met het linker oog 
knipt, het rechter oog blijft voortdurend open. Bij een poging de ogen 
te sluiten, gelukt dit aan de verlamde zijde niet. Wel draait de oogbol 
naar boven, zodat het wit van het oog zichtbaar wordt (verschijnsel 
van Bell). De wenkbrauw kan niet worden opgetrokken; evenmin de 
bovenlip. Het voorhoofd blijft vlak en kan niet gerimpeld worden. Ook 
fluiten mislukt, omdat de verlamde lip niet kan worden gespannen.

Soms ziet men de functie van alle mimische spieren min of meer 
gelijktijdig terugkeren, in andere gevallen ontstaat een voortschrijdend 
herstel beginnend bij de laterale spieren van de verlamde gelaatshelft. 
Plaat II.

In deze periode kan men meebewegingen tot ontwikkeling zien ko
men. Plaat III.

Bij sluiting van het oog wordt dan bijvoorbeeld de bovenlip tegelij
kertijd opgetrokken. Deze meebewegingen blijven soms als restver- 
schijnsel bestaan. Als men eerst na meerdere maanden enige bewe
gingen in het gelaat bespeurt, mag men besluiten, dat alle of nagenoeg 
alle zenuwvezels van de nervus facialis waren gedegenereerd. Eerst 
na hun regeneratie kunnen de verlamde spieren opnieuw worden geïnner- 
veerd en daarna contraheren. Het is begrijpelijk, dat dan het herstel van 
de spierfunctie langere tijd in beslag neemt.

Soms ziet men slechts bij uiterste inspanning een geringe beweging 
op het gelaat van de patient, een teken dat er althans nog enige spier
bundel tjes geïnnerveerd zijn en dat de zenuw niet geheel gedegene
reerd is. Wanneer men ook bij uiterste inspanning van de patient geen 
enkele beweging, hoe gering dan ook, kan waarnemen, wil ook dat nog
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niet zeggen, dat de zenuw geheel is uitgeschakeld. Er kunnen toch nog 
enige zenuwvezels overgebleven zijn, die slechts een gering aantal spier- 
bundeltjes innerveren, maar hun aantal is onvoldoende om een zichtbare 
verandering in het gelaat te geven.

Door middel van de electro-myographie kan men de contractie van 
deze bundeltjes evenwel aantonen, een bewijs dat ook zelfs bij een to
taal vlak gelaat de zenuw niet geheel gedegenereerd behoeft te zijn. 
In verband met het onderzoek naar de innervatie van de mimische 
spieren worden enige bijzonderheden over de normale spiercontractie 
en de innervatie met een verminderd aantal zenuwvezels beschreven.

Een spier bestaat uit een groot aantal spiervezels. De impuls welke via 
de uitlopers van de axon van de zenuwcel de spier bereikt, brengt een 
groep spiervezels gezamenlijk tot contractie.

Het geheel van een zenuwcel met zijn axon en diens uitlopers en 
de bijbehorende groep spiervezels, die daardoor worden geïnnerveerd 
wordt „motorische eenheid” of „motor-unit” genoemd.

De normale contractie van de spier komt tot stand door de actie van 
slechts een gedeelte van het aantal aanwezige motorische eenheden.

Wordt een spier sterker aangespannen dan neemt het aantal zenuw- 
impulsen toe, waardoor meer motorische eenheden in actie komen, terwijl 
tevens van elke motorische eenheid de frequentie toeneemt.

De spierkracht wordt dus bepaald door het aantal motorische eenheden 
dat in werking is. De regulatie van de innervatie van de spier geschiedt 
des te fijner naarmate er een relatief groter aantal zenuwvezels zijn; 
elke motorische eenheid omvat dan een kleiner aantal spiervezels. Zo 
bevat een motorische eenheid van de uitwendige oogspieren slechts een 
tiental of minder spiervezels. Bij de gelaatsmusculatuur bedraagt dit 
aantal enige tientallen. Bij de skeletspieren is het aantal spiervezels van 
een motorische eenheid enige honderdtallen; dit aantal is bij de spieren 
van de onderste extremiteiten groter dan bij de kleine handspieren.

Een spier kan toch nog krachtig worden aangespannen wanneer de 
zenuw welke deze spier verzorgt half is doorgesneden. Wanneer per 
zenuwvezel een groter aantal impulsen per tijdseenheid worden gezonden 
komt een voldoende aantal spiervezels tot contractie.

Gewoonlijk is in zulke gevallen de patient zich niet bewust dat hij in 
staat is de verlamde spier tot contractie te brengen. Hij bemerkt dit pas 
wanneer hij tijdens het onderzoek tot een steeds krachtiger innervatie 
wordt aangespoord.

Samenvattend komt dus bij geringe aanspanning van de spier slechts 
een gering aantal van de in de spier verspreid gelegen motorische een
heden in actie. Dit aantal neemt geleidelijk toe naarmate de spier sterker 
wordt aangespannen. Tevens wordt dan de frequentie, waarmee een
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motorische eenheid per tijdseenheid tot activiteit komt, groter. Door zulk 
een toename van de innervatie kan een spier ook worden aangespannen 
wanneer zelfs meer dan de helft van het aantal zenuwvezels van de 
zenuw te gronde is gegaan.

Nu kan het zijn dat bij uitval van een groot aantal zenuwvezels er 
ook bij het zenden van een maximaal aantal impulsen per tijdseen
heid langs de overgebleven zenuwvezels geen contractie van de spier 
verkregen wordt. In geval het aantal intact gebleven zenuwvezels juist 
te kort schiet kan na verloop van tijd toch een contractie verkregen 
worden, wanneer elke overgebleven zenuwvezel een aantal gedenerveerde 
spiervezels gaat innerveren.

Deze bijzonderheden der innervatie kunnen met de electro-my o graphic 
onderzocht worden.

De contractie van dwarsgestreept spierweefsel wordt vergezeld door 
een potentiaalschommeling. Reeds vóór de contractie goed en wel be
gonnen is heeft zich deze potentiaalschommeling voltrokken. Ook bij 
de contractie van een afzonderlijke spiervezel treedt zulk een actiepo- 
tentiaal op. De potentiaalschommeling welke de samentrekking van 
één spiervezel vergezelt is enkelvoudig, mono- of diphasisch van vorm 
en heeft een amplitude van ongeveer 50 /'Volt.

Onder normale omstandigheden komt een spiervezel niet afzonder
lijk tot contractie, doch steeds wordt door een impuls welke via een ze
nuwvezel de spier bereikt, de groep spiervezels van de betreffende mo
torische eenheid gezamenlijk tot contractie gebracht.

De actiepotentiaal van één motorische eenheid is als het ware een 
optelsom van de potentiaalschommelingen van de afzonderlijke spier
vezels welke hier gezamenlijk tot contractie komen. Deze potentiaal
schommeling voltrekt zich in een tijd van ongeveer 3 milliseconde, - als 
we geen rekening houden met naschommelingen, - terwijl de potentiaal
schommeling van een afzonderlijke spiervezel zich in de zeer korte 
tijd van ongeveer één milliseconde voltrekt.

De amplitude van de potentiaalschommeling van een motorische 
eenheid is gewoonlijk 200 tot 400 /'Volt en soms iets groter. De vorm 
van de actiepotentiaal van een motorische eenheid is meestal een bi
phasische, een negatieve uitslag, gevolgd door een positieve uitslag.

Zoals reeds werd vermeld kan een paralytische spier welke niet tot 
contractie gebracht kan worden door intact gebleven zenuwvezels ge- 
innerveerd worden. Het aantal hiervan kan dan te gering zijn om ook 
bij electrische prikkeling van de zenuw enig effect te geven. Door nu 
een fijne naaldelectrode in de spier te plaatsen is het mogelijk de po
tentiaalschommeling van de intacte motorische eenheid na versterking 
op het scherm van een kathodestraalbuis zichtbaar te maken. De af
beeldingen van de actiepotentialen werden verkregen door het beeld
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PLAAT III

fig. 2

fig- 3 fig. 4

Idiopathische facialisparalyse rechts.
(Patient no. 5)

Na 4 maanden is er nog een totale paralyse (fig. 1 en 2). Na 5 maanden wordt de bovenlip 
rechts iets opgetrokken; de neus wordt nog niet opgetrokken (fig. 3); bij sluiting van het 

oog is de sulcus naso-labialis duidelijk te zien - geringe meebeweging (fig. 4).



op het fluorescerend scherm te fotographeren. Hierbij betekent een 
uitslag naar boven een verandering der potentiaal in negatieve zin. De 
beweging van het lichtgevend punt is van links naar rechts. De snel
heid van deze beweging is bij de figuren aangegeven. (Plaat IV en V).

Gebruikt werd een zogenaamde concentrische naaldelectrode, een 
injectienaald van 0,6 mm diameter waarin geïsoleerd een platinadraad 
van 0,1 mm diameter.

Wanneer de patient niet tracht de verlamde spier aan te spannen 
ontstaan er geen potentiaalschommelingen van de intact gebleven moto
rische eenheden.

Gedenerveerde spiervezels kunnen actiepotentialen geven wanneer zij 
zich spontaan samentrekken. Deze fijne contracties, fibrillaties genoemd, 
kan men bijna nooit door de huid en het onderhuidse weefsel zien. De 
potentiaalschommelingen hiervan zijn, zoals reeds vermeld, van geringe 
amplitude (50 /Wok) en duren ongeveer 1 milliseconde.

De electro-myographie vond reeds sedert lange tijd toepassing in de 
physiologic. In Nederland vormt het proefschrift van Dr. J. J. S i e m e - 
link hiervan een fraai voorbeeld.

Betekenis voor het onderzoek van patiënten verkreeg de electro- 
myographie na het werk van D. Denny-Brown en J. B. Penny- 
back er (1938), betreffende de fibrillatie als teken van denervatie na 
degeneratie van zenuwvezels. Verder heeft het werk van G. Wed
dell, B. Feinstein en R. E. Partie (1944) over de verschijn
selen van reïnnervatie ertoe bijgedragen dat de electro-myographie een 
belangrijke methode werd bij het onderzoek van periphere verlammin
gen. De verschijnselen van reïnnervatie welke men na doorsnijding 
van een zenuw vindt zijn polyphasische actiepotentialen van geringe 
amplitude. (Plaat V). Gedurende de vorming van de nieuwe motorische 
eenheden neemt deze amplitude toe en wordt de vorm minder polypha
sisch. Enige weken later wordt een glad verlopende integratiecurve van 
de spiervezels van de gevormde motorische eenheid gevonden. (Plaat V).

Over reïnnervatie bij partiele denervatie.
Zoals aan het einde van Hoofdstuk I werd vermeld maken een aantal 

waarnemingen het waarschijnlijk dat het herstel van periphere verlam
mingen bij partiele denervatie in belangrijke mate tot stand komt door 
reïnnervatie vanuit de intact gebleven zenuwvezels. Bij vroegere mede
delingen hierover werd tevens beschreven, dat men bij het electro-myo- 
graphisch onderzoek reeds in de eerste weken verschijnselen van reïn
nervatie in die delen der verlamde musculatuur vindt, waar zich enige 
intact gebleven motorische eenheden bevinden.
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PLAAT IV

fig. 5 Tijdens herstel fig. 6
Na genezing; het herstel der innervatie is 

voldoende voor sluiting van het oog.



PLAAT V

fig. lb fig. 2a fig. 2b fig. 3a

1 m.s.1-------  I 10 m.s. 20 m.s.
1-------------

Fig. la, 2a, en Ja. Actiepotentialen van motorische eenheden bij verschillende snelheden 
van het punt op het scherm der kathodestraalbuis van links naar rechts.

Fig. lb, 2b en 3b. Fibrillaties.

fig. 3b

50 fiW

Reïnnervatie na degeneratie van zenuwvezels. De vorming van een nieuwe motorische
eenheid, (fig. 4, 5, 6 en 7)



PLAAT VI

fig. 1 fig. 2

10 m.s.
-------------- 1 50/(V

fig- 3

fig. 4 fig. 5 fig- 6

Reïnnervatie bij partiele denervatie.
Fig. 1, 2, 3 en 6 reïnnervatie in de omgeving van intacte motorische eenheden. 
Fig. 4. Fibrillatie.
Fig. 5. Actiepotentiaal van een intact gebleven motorische eenheid.



Bij experimenten was een ontspruiten van zenuwtakjes in intact ge
bleven zenuwvezels waargenomen door v. M a c E d d s; A. v. H a r re
vel d, H. M. H i n e s, W. H. Wehrmacher en J. D. Thomson;
H. Hoffman; P. Weis en v. MacEdds.

Bij de mens nam G. Wohlfart dezelfde histologische beelden 
van reïnnervatie bij degeneratieve aandoeningen waar.

Het is waarschijnlijk dat zulk een ontspruiten van takjes over de ge
hele lengte van de intact gebleven zenuwvezels en hun eindvertakkin- 
gen kan plaats vinden. Zij treden tussen de cellen van Schwann uit 
wanneer er gedegenereerde zenuwvezels in de omgeving liggen. Via 
de banen van gedegenereerde zenuwvezels worden dan gedenerveerde 
spiervezels bereikt. Ook in het gebied van de eindvertakking der intact 
gebleven zenuwvezels kunnen takjes ontspruiten en de daar gelegen 
gedenerveerde spiervezels innerveren. Vooral door deze laatstgenoemde 
reïnnervatie, in het gebied der eindvertakking, kan reeds na enkele weken 
een vergroting van de intact gebleven motorische eenheden optreden. 
Wanneer het aantal intact gebleven zenuwvezels niet al te klein is kan 
zelfs reeds na 3 weken een herstel van de functie van de verlamde spier 
zich ontwikkelen.

Door de innervatie in de eerste weken herhaalde malen te onderzoe
ken ziet men als het ware deze uitbreiding der intact gebleven moto
rische eenheden ontstaan. Hierbij wordt de amplitude van de actiepo- 
tentiaal der motorische eenheid groter. (Plaat VI).

Het verwondert mij bij deze onderzoekingen telkens weer te zien dat 
zulk een reïnnervatie in de spier in de omgeving van intact gebleven 
motorische eenheden zich op zulk een levendige wijze voltrekt. Nu 
zijn er in de laatste tijd onderzoekingen gaande welke er op wijzen dat 
de anatomische verhoudingen hiervoor waarschijnlijk gunstig zijn. Door 
met een naald voorzien van een aantal op enige afstand van elkaar ge
plaatste fijne electroden de actie van een motorische eenheid te regi
streren, tracht men een indruk te verkrijgen omtrent het territorium 
waar de spiervezels van een motorische eenheid gelegen zijn. (F. B u c h- 
t h a 1, Congres Neurol. Wetenschappen Brussel 1957).

Het blijkt nu dat de groep spiervezels welke door een zenuwcel via 
de eindvertakking van de axon van deze cel geïnnerveerd wordt in ver
schillende „subgroepen” verdeeld is. Deze onderdelen van een moto
rische eenheid liggen dan op zodanige wijze bijeen dat de subgroepen 
van de naburige hier doorheen liggen. Op deze wijze liggen de eind- 
vertakkingen van meerdere zenuwvezels bijeen, of beter gezegd door 
elkaar heen.

De groepjes spiervezels van ongeveer 8 motorische eenheden zijn 
met elkaar enigszins verweven en beslaan samen een gebied van ongeveer
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PLAAT VII

fig. 1

fig. 4

0,5 sec.
------------------------------- 1 50/«V

fig- 3
Idiopathische facialisparalyse rechts.

(Patient no. 18)
Fasciculaties 3 maanden na het ontstaan der paralyse in de spieren der rechterwang (fig. 4) 
tijdens het herstel der innervatie. Er is weer een sulcus naso-labialis (fig. 1), de bovenlip 
wordt rechts iets opgetrokken (fig. 2) en het rechteroog kan iets gesloten worden (fig, 3).



PLAAT VIII

fig. 1 fig. 2

5 m.s.
I------------

fig- 3 fig. 4
(Patient no. 14)

Genezing met onvoldoende herstel van het optrekken der bovenlip (fig. 1) en het optrekken 
der neus (fig. 2).
Fig. 3. Meebeweging bij sluiting van het oog.
Fig. 4. Fasciculatie in de spieren der wang. Fasciculatie met links fibrillatie.



5 mm doorsnede. Bij het voortgezet onderzoek met geregelde tussenpo
zen hebben we ook in de volgende maanden geregeld verschijnselen 
van in gang zijnde reïnnervatie waargenomen. Een ontspruiten van tak
jes op verschillende afstanden van de spier uit intacte zenuwvezels wel
ke gedegenereerde zenuwvezels bereiken en hierin verder uitgroeien 
kan dit verschijnsel verklaren.

Wanneer een takje ontspruitend uit een intact gebleven zenuwve- 
zel via de baan van een gedegenereerde zenuwvezel een andere spier 
bereikt dan worden twee spieren door een zelfde zenuwcel geïnnerveerd. 
Op deze wijze kunnen de zogenaamde meebewegingen ontstaan, bijvoor
beeld het optrekken der bovenlip bij sluiting van het oog.

Bij reïnnervatie kan men nu en dan contracties van groepjes spier
vezels waarnemen. Door de huid van het gelaat kan men in tegenstelling 
met fibrillaties deze soms zien in de vorm van zeer fijne contracties.

Hun potentiaalschommelingen worden „needle actionpotentiah” ge
noemd omdat deze gewoonlijk bij het inbrengen van de naaldelectrode 
verschijnen. Wanneer de nieuwe motorische eenheden nog omringd 
zijn door een groot aantal gedenerveerde spiervezels neemt men bij 
electro-myographisch onderzoek de reeds genoemde verschijnselen van 
het groter worden der motorische eenheden waar. Tijdens de verdere 
reïnnervatie treden spontaan grovere contracties op, de zogenaamde 
fasciculaire trekkingen. (Plaat VII).

Blijven fasciculaire trekkingen als restverschijnsel bestaan, dan vonden 
we bij electro-myographisch onderzoek in de omgeving ook het ver
schijnsel van fibrillatie. (Plaat VIII).
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HOOFDSTUK III

Ziektegeschiedenissen.

A. Idiopathische facialisparalyse met totaal verlies der innervatie door 
degeneratie van alle zenuwvezels.

Patient no. 1, man 33 jaar, idiopathische facialisverlamming rechts.
25- 7-’57. ’s Ochtends merkte patient na het opstaan tijdens het wassen 

dat er water in het rechter oog kwam. Verder had hij het gevoel of de bo
venlip rechts dik was en of de tong aan de rechter kant anders in de mond 
lag. Hij had wat pijn achter het rechter oor, geen smaakparaesthesieën, geen 
last van tranen van het oog. Patient werkte naast zijn werkzaamheden van 
technische aard voor een staatsexamen dat 31-7-’57 zou worden afgeno
men. De dag voor het ontstaan van de verlamming hadden zich bij de or
ganisatie van zijn studie moeilijkheden voorgedaan, waarbij het kwam tot 
een heftige emotionele ontlading. Afgezien van het feit dat hij de laatste 
tijd in verband met zijn studie psychisch gespannen was, was hij een vrij 
evenwichtig mens met een levendige belangstelling voor allerlei onder
werpen. Hij had altijd een weerzin tegen harde geluiden welke hij soms 
ervaart als een lichamelijke pijn of soms, zoals hij dit uitdrukt: „geeft me 
dit een schrikreflex; ik krimp erbij in elkaar”.

Bij het onderzoek op 6-8-’57 is de gehele rechter gelaatshelft nog pa
ralytisch. De rechter mondhoek hangt lager dan de linker. Probeert hij 
het oog te sluiten, dan draait de oogbol naar boven en is het wit van 
het oog zichtbaar. Hij heeft thans geen oorpijn en hoort het tikkend hor
loge rechts op 10 cm afstand en links op 6 cm afstand. De smaak aan de 
rechter tonghelft en het rechter verhemelte is gestoord, hij proeft hier 
niets. Links is de smaak intact. Traansecretie is normaal. Het verder on
derzoek toont geen afwijkingen.

8-8-’57. Het electro-myographisch onderzoek van alle delen der rech
ter gelaatshelft geeft geen verschijnsel van enige innervatie. Er verschij
nen geen actiepotentialen wanneer patient probeert de paralytische mus- 
culatuur aan te spannen. Faradische en galvanische prikkeling geeft het 
beeld van een totale ontaardingsreactie.

15-8-’57. De gehele rechter gelaatshelft is nog steeds paralytisch. Er 
verschijnen geen actiepotentialen van motorische eenheden, ook zijn er 
geen fibrillaties.

22-8-’57. Het oog traant veel. Totale paralyse en totale denervatie.
26- 8-’57. Patient heeft metaalsmaak in de mond, het oog (rechts) traant 

vooral in de wind veel. Het onderzoek naar de galvanische en faradi-
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PLAAT IX

fig. 1 1
Fig. 2a en b. beginnend herstel der in- 
nervatie; c. de actiepotentiaal van een 
nieuw gevormde motorische eenheid.

fig- 3 fig. 4

Idiopathische facialisparalyse rechts.
(Patient no. 1)

Fig. 1. Totale paralyse na 2 maanden.
Fig. 2a, b en c. Actiepotentialen tijdens de vorming van nieuwe motorische eenheden. 
Fig. 3 en 4. De genezing 5 maanden na het ontstaan der paralyse.



sehe prikkelbaarheid laat een totale ontaardingsreactie zien; er wordt 
slechts bij directe prikkeling van de spier met galvanische stroom een re
actie waargenomen in de vorm van een trage contractie.

29-8-’57. Bij het onderzoek worden thans voor het eerst actiepotentia- 
len in de verlamde musculatuur bemerkt. Deze worden op 7 cm afstand 
van het foramen stylo-mastoideum in de M. zygomat. major aangetrof
fen. Het zijn potentiaalschommelingen met een geringe amplitude van 
50 /iVolt, gedeeltelijk enkelvoudige uitslagen met een tijdsduur van 1 
millisec., de actiepotentialen van fibrillaties. Voor een ander deel zijn het 
potentiaalschommelingen van polyphasische vorm met een amplitude van 
eveneens 50 ^Volt. Deze laatstgenoemde actiepotentialen zijn die welke 
gevonden worden wanneer een regenererende zenuwvezel na degenera
tie zoals bv. bij een doorsnijding van het periphere gedeelte weer de ver
lamde spier heeft bereikt en een functionerend contact met gedenerveer- 
de spiervezels vormt.

In de overige verlamde spieren van het gelaat zijn geen actiepotentialen 
noch van fibrillaties noch van beginnende reïnnervatie te constateren. De 
actiepotentialen in de M. zygomat. verschijnen even bij het plaatsen der 
naald-electrode. Men spreekt dan wel van „Needle actionpotentials”, ook 
wanneer de patient daarna tracht de verlamde spier aan te spannen ver
schijnen ze even. Na versterking zijn de potentiaalschommelingen op het 
fluorescerende scherm van de kathodestraalbuis te zien. Deze beelden 
werden gefotografeerd. (Plaat IX).

De rechter gelaatshelft is nog geheel paralytisch.
2-9-51. Bij faradische en galvanische prikkeling is er nog een totale 

ontaardingsreactie.
1-9-51. De actiepotentialen zijn intussen in amplitude toegenomen van 

50 tot 100 //Volt. Behalve in de M. zygomat. major worden bij het onder
zoek thans ook in het laterale gedeelte der M. orbicularis oculi de voor 
een beginnende reïnnervatie kenmerkende actiepotentialen gevonden.

13- 9-’57. De musculatuur van de rechter gelaatshelft is nog steeds pa
ralytisch en electrische prikkeling geeft een totale ontaardingsreactie te 
zien.

14- 9-’57. De actiepotentialen welke bij electro-myographisch onderzoek 
in de M. zygomat. major en in de M. orbicularis oculi worden gevonden 
zijn van een amplitude van 200-300 gVolt. Deze amplitude is van een 
grootte zoals men die bij actiepotentialen van normale motorische een
heden kan aantreffen, doch de vorm is nog polyphasisch. (Plaat IX).

Het gelukt patient nog niet de verlamde musculatuur merkbaar aan te 
spannen.

21-9-’57. Ook thans is patient niet in staat met de opgebouwde moto
rische eenheden de spieren der rechter gelaatshelft tot contractie te bren
gen.

23-9-’57. Het onderzoek naar de electrische prikkelbaarheid geeft niet 
meer een volledige ontaardingsreactie te zien. Er is bij faradische prikke
ling aan de wang en bij het rechter ooglid een geringe reactie.
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26-9-’57. Het maakt de indruk of bij innervatie de rechter oogspleet iets 
nauwer wordt doch waarschijnlijk wordt dit te weeg gebracht doordat hier
bij het bovenste ooglid iets zakt. Een contractie van het onderste ooglid 
wordt nog niet waargenomen.

30-9-’57. Bij faradische prikkeling van de zenuw is enige contractie aan 
de wang en het onderste ooglid te bespeuren. Aan het voorhoofd wordt bij 
faradische en galvanische prikkeling van de zenuw geen reactie bemerkt. 
Bij directe prikkeling van de musculatuur aan het voorhoofd treedt geen 
contractie op, terwijl de galvanische prikkeling hier slechts een zeer lang
zame contractie doet ontstaan. Ook verloopt bij galvanische prikkeling de 
contractie aan de wang en van de M. orbicularis oculi nog traag.

3-10-’57. Het rechter oog kan even iets worden gesloten bij maximale 
inspanning. Ook de rechter bovenlip wordt een spoor opgetrokken. De 
wenkbrauw evenwel nog niet. Wel zijn er in de M. frontalis op 12 cm 
afstand van het foramen stylo-mastoideum verschijnselen van een begin
nende reïnnervatie.

10-10-’57. Patient is in staat het rechter oog gedurende een langere 
tijd geheel gesloten te houden. Overigens blijft het optrekken van de boven
lip slechts in geringe mate mogelijk en kan de wenkbrauw nog niet worden 
opgetrokken. Bij het onderzoek op 3 Oct. werden toen patient het rechter 
oog even kon sluiten in de M. orbicularis oculi een aantal actiepotentialen 
gevonden welke van een vrij enkelvoudige, biphasische vorm waren zo
als bij functie van normale motorische eenheden het geval is. Het aantal 
van de thans gevormde motorische eenheden is in de M. orbicularis oculi 
vrij gering en er is nog spoedig een uitputting der innervatie. Het aantal 
van deze actiepotentialen van motorische eenheden in de M. orbicularis 
oculi was op 10 en 17 Oct. van de zelfde orde als bij het onderzoek op 
3-10 doch het verschijnsel van uitputting trad in steeds mindere mate op. 
Het aantal motorische eenheden waarmede de M. zygomat. major op 3 Oct. 
tot een even waar te nemen contractie gebracht kon worden was eveneens 
gering, zelfs nog iets kleiner dan die in de M. orbicularis oculi. Ondertus
sen werden bij electro-myographisch onderzoek in de laatste weken de 
verschijnselen gevonden welke er op wijzen dat de overige nog geheel pa
ralytische spieren geleidelijk in de richting der mediaanlijn voortschrij
dend door regenererende zenuwvezels bereikt worden. Zo werden op 17 
Oct. aan het voorhoofd op 12 cm afstand van het foramen stylo-mastoi
deum de zelfde polyphasische actiepotentialen van 200-300 //.Volt ge
vonden als die welke op 30 mm kortere afstand van het foramen stylo- 
mastoideum op 14 Sept. werden waargenomen.

Deze groeisnelheid is thans van de orde van 1 mm per dag. Hierdoor 
is het te verklaren dat de M. levator labii nog niet tot een merkbare aan
spanning gebracht kan worden.

Geleidelijk schreed de innervatie in deze meer naar de mediaanlijn ge
legen spieren voort. Dit was ook aan het voorhoofd het geval. Meer naar 
mediaan werden op 14 cm afstand van het foramen stylo-mast, hier ook 
de eerste verschijnselen van innervatie op 31 Oct. bemerkt.
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Het onderzoek naar de electrische prikkelbaarheid gaf in de eerstvol
gende weken aan het voorhoofd nog een totale ontaardingsreactie te 
zien. Het herstel der functie begon in het laterale gedeelte van de M. 
frontalis. Wanneer patient probeerde de rechter wenkbrauw op te trek
ken verschenen hier rimpels terwijl het middelste en het naar meer me
diaan gelegen gedeelte glad bleef.

We zullen nu de ziektegeschiedenis verder vervolgen te beginnen 
met 17-10. Aansluitend aan hetgeen daarover reeds vermeld werd lever
de het onderzoek op 17-10-’57 een aantal bijzonderheden op. De rechter 
mondhoek hing bij rust tot nu toe lager dan aan de gezonde zijde. Thans 
bevinden zich bij rust rechter en linker mondhoek op de zelfde hoogte. 
Verder is er rechts voor het eerst een aanduiding van een sulcus naso-la- 
bialis. Patient deelt mede de laatste paar dagen nu en dan een prikkelend 
gevoel in de rechter wang te bemerken terwijl hij soms het gevoel heeft of 
er achter de hoek van de onderkaak ineens iets wordt opgetrokken. Dit 
laatst genoemde doet denken aan spontane trekkingen in de M. biventer 
posterior. Er zijn in de rechter gelaatshelft geen spontane trekkingen 
zichtbaar. Wel worden er talrijke fibrillaties en zgn. needle actionpoten- 
tials gevonden in de M. zygomat. major, de M. orbicularis oculi en het 
laterale deel van het voorhoofd. In deze gebieden zijn in de loop van de 
vorige maand een aantal motorische eenheden opgebouwd. De actiepo- 
tentialen van deze functionerende motorische eenheden met een ampli
tude van 200-300 /tVolt zijn bij het onderzoek op 3 en 10 Oct. gemakke
lijk te vinden. Wanneer de punt der naaldelectrode een potentiaalschom- 
meling registreerde behoefde de naald slechts in deze omgeving iets 
verplaatst te worden om de maximale grootte der potentiaalschommeling 
op de plaats van de motorische eenheid in de spier te vinden.

Op 17-10-’57 werden deze functionerende motorische eenheden slechts 
met moeite gevonden daar in de tussen deze motorische eenheden ge
legen gebieden bij het plaatsen en verplaatsen der naaldelectrode tal
rijke actiepotentialen van 25-75 /Wok optraden. Men heeft dan geen en
kel punt van oriëntatie voor de richting waarin men de punt der naald
electrode moet bewegen om de opgebouwde motorische eenheden te vin
den. De zelfde moeilijkheid doet zich ook voor bij de gevallen waar bij 
het begin der verlamming een aantal motorische eenheden gespaard is ge
bleven. Verschijnen dan na een paar weken in de omgeving van deze in
tact gebleven motorische eenheden talrijke actiepotentialen der reïnner- 
vatie dan kan het zijn dat men op een bepaalde dag de bij een vorig on
derzoek gevonden actiepotentialen der intact gebleven motorische een
heden niet vindt. Deze zijn echter wel aanwezig. Men moet dan het on
derzoek herhalen.

Patient had de laatste dagen meer last van tranen van het oog, niet alleen 
wanneer hij in de wind liep doch ook thuis. Hij had geen last van ver
minderde smaak of een metaalsmaak in de mond. Het bleek dat de smaak 
aan het voorste twee-derde gedeelte van de tong en aan het zachte ver
hemelte rechts nog geheel afwezig was. De traansecretie was rechts aan-
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zienlijk meer dan aan de gezonde zijde; gemeten met een strookje filtreer- 
papier drie maal zo veel.

Hij kan het rechter oog goed sluiten. Het aantal zenuwvezels welke 
hij voor deze innervatie ter beschikking heeft is sedert 3-10 van de zelfde 
kleine orde. Hij moet bewust krachtiger innerveren om het oog te sluiten. 
Wanneer hij zich ’s ochtends wast komt er nog steeds water in de ogen; 
hij moet, zoals hij mededeelt, het rechter oog met aandacht dicht persen.

De vraag doet zich voor of er in de volgende weken een aanzien
lijke verbetering der functie ontstaan zal door een vergroting der ge
vormde motorische eenheden en of deze reïnnervatie met spontane 
trekkingen in de rechter gelaatshelft gepaard zal gaan. Bij zulk een re- 
innervatie brengt de spontane activiteit nu en dan aanzienlijk groter 
wordende motorische eenheden tot contractie.

Misschien is de thans grotere traansecretie ook op deze wijze te ver
klaren. De traansecretie was bij patient aanvankelijk in zeer geringe 
mate gestoord. Het is mogelijk dat gedegenereerde zenuwvezels zich 
boven het ganglion geniculi naast intact gebleven vezels welke naar de 
traanklier verlopen bevinden. Wanneer van deze laatst genoemde vezels 
takjes in de banen van gedegenereerde vezels de spier hebben bereikt 
kan mogelijk zulk een traansecretie door een axonreflex optreden.

Verder moet hier ook gedacht worden aan reïnnervatie van de lichte 
uitval der traansecretie.

Een verdere verbetering van de functie werd bij het onderzoek op
24-10-’57 in vergelijking tot 17 en 19 Oct. niet waargenomen.

31-10-’57 deelde patient mede de laatste dagen een duidelijke verbete
ring te hebben geconstateerd. Het oog traant niet meer en hij kan de bo
venlip beter optrekken. Ook is hij nu voor het eerst in staat de wenk- 
brauw iets op te trekken, doch de neus aan de verlamde zijde nog niet. 
Hij kan weer op normale wijze drinken, en tijdens het eten bleef al sedert 
4 weken geen rest in de rechter wang achter. De actiepotentialen welke 
op de zelfde plaats als vorige keren op 12-12,5 cm afstand van het fo
ramen stylo-mast, werden geregistreerd zijn nu van een amplitude van 
500-1000 /xVolt.

9-11-’57. Patient kan voor het eerst ook de neus optrekken.

15-ll-’57. Na 113 dagen (16 weken) wordt de wenkbrauw thans dui
delijk zichtbaar opgetrokken en wel in het laterale gedeelte. Er komen 
daarbij rimpels aan de laterale kant van het voorhoofd, terwijl het mid
delste en mediale deel van het voorhoofd nog volkomen glad blijft. Nu 
en dan zijn er aan de rechter wang fasciculaire trekkingen zichtbaar.

21-ll-’57. Er ontstaan bij het optrekken der wenkbrauw rimpels in het 
voorhoofd in het gehele gebied van lateraal naar mediaal.
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28-ll-’57. Patient kan voor het eerst fluiten. De neus en bovenlip kun
nen beiderzijds in gelijke mate worden opgetrokken. De sulcus naso-la- 
bialis is zowel in rust als bij het sluiten der ogen beiderzijds gelijk. Fas- 
ciculaire trekkingen worden niet meer waargenomen, slechts het optrek
ken der wenkbrauw geschiedt rechts nog iets minder dan links.

Na 4 maanden kan men van een voldoende genezing spreken.
In de loop der volgende 4 weken werd een verder herstel der functie 

wat het optrekken der wenkbrauw betreft bereikt, een volledig herstel 
der functie na 5 maanden. (Plaat IX).

Samenvatting:

In dit geval bleef de gehele musculatuur der gelaatshelft gedurende 
meer dan 2 maanden verlamd. Bij electro-myographisch onderzoek 
werd gedurende een maand een totale denervatie der verlamde mus
culatuur gevonden. Het onderzoek naar de electrische prikkelbaarheid 
gaf gedurende 2 maanden een totale ontaardingsreactie te zien. Een 
volledig herstel werd 5 maanden na het ontstaan der verlamming be
reikt.

Gewoonlijk namen we bij een totale denervatie na verloop van een 
langere tijd een begin van genezing waar.

Een factor welke hierbij betekenis heeft is de omvang der schedel. 
De afstand welke door de verschillende regenererende zenuwtakken, 
nadat de zenuw het foramen stylo-mastoideum heeft verlaten, moet 
worden afgelegd om de verschillende spieren van het gelaat te be
reiken is niet bij alle patiënten dezelfde.

Bij de zo juist besproken patient bedraagt de afstand van het fora
men stylo-mastoideum tot de mediaanlijn aan het voorhoofd geme
ten over de wenkbrauw 16 cm en tot de mediaanlijn onder de neus 
13 cm. Deze waarden waren in de overige gevallen groter.

Omtrent de plaats der laesie is men echter niet met voldoende ze
kerheid georiënteerd om in dit opzicht de verschillende patiënten te 
kunnen vergelijken.

Enige oriëntatie omtrent de snelheid der regeneratie bij de zo juist 
besproken patient geven de volgende gevallen.

De eerste verschijnselen van reïnnervatie werden na 35 dagen, op
29-8-’5 7 op een afstand van 70 mm van het foramen stylo-mast, ge
vonden.

Weer 35 dagen later werden deze op een 50 mm verdere afstand 
waargenomen, nl. op 3-10-’57.

De ,groeisnelheid’ welke in de eerste 35 dagen meer dan 2 mm per 
dag bedroeg is in de volgende 35 dagen 1,6 mm per dag. In Oct. werd
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PLAAT X

fig. 1
fig. 2

fig. 3 fig. 4
Idiopathische facialisparalyse links.

(Patient no. 2)
Totale paralyse linker gelaatshelft (fig. l) gedurende 5 maanden.
Fig. 2. Beginnend herstel der innervatie na 4 maanden.
Fig. 3 en 4. De genezing na 1 jaar met parese en meebeweging.



dit getal weer iets minder, aan het voorhoofd werd 31-10 het begin van 
reïnnervatie gevonden op een 20 mm verdere afstand dan op 3-10. 
Per dag berekend geeft dit een afstand van 0,7 mm.

Patient no. 2, vrouw 72 jaar, ontstaan der paralyse 29-4-’57.
Patience had in de eerste dagen tevens een bittere smaak in de mond 

en een prikkelend gevoel in linker arm en linker been. Bij zien naar 
rechts had zij soms even last van dubbelzien waarbij de beelden naast el
kaar stonden. Op voorschrift van haar arts gebruikte patience wegens een 
hypertensie zoutloos dieet. Bloeddruk 190 mm Hg systolisch en 110 
mm Hg diastolisch. De urine bevatte geen eiwit en reduceerde niet. Bij 
otologisch onderzoek werden geen afwijkingen gevonden.

Op 18-5-’57 was haar linker gelaatshelft totaal paralytisch. Het linker 
oog bleef open staan en traande. Bij meting van de traansecretie met een 
strookje filtreerpapier bleek dat de traansecretie aanzienlijk minder was 
dan aan de gezonde zijde. Het onderste ooglid sloot niet tegen het linker 
oog aan. De sulcus naso-labialis was links afwezig.

Bij het electro-myographisch onderzoek van de verschillende spieren 
van de linker gelaatshelft werden geen actiepotentialen gevonden. Wan
neer patience trachtte de verlamde musculatuur aan te spannen werd van 
geen enkele motorische eenheid een activiteit gevonden. Bij faradische 
en galvanische prikkeling was er op 24-5-’57 een totale ontaardingsreac- 
tie. Ook op 29-5-’57 was de linker gelaatshelft nog geheel paralytisch. 
(Plaat X). Er werden noch van motorische eenheden noch van fibrillaties 
actiepotentialen gevonden.

Op ll-6-’57 verschenen in de linker M. frontalis enkele actiepotentialen 
van fibrillaties doch van de aanwezigheid van een motorische eenheid of 
een beginnende reïnnervatie werd niets bespeurd.

Ook bij het onderzoek in Juni en Juli 1957 was er een totale denervatie 
van de musculatuur van de linker gelaatshelft evenals bij het onderzoek 
op 13-8-’57.

Op 29-8-’57 waren er aan de linker wang, op een afstand van 7 cm van 
het foramen stylo-mastoideum, voor het eerst verschijnselen van reïn
nervatie. (Plaat X, fig. 2).

Het waren polyphasische actiepotentialen van een geringe amplitude, 
tot 100 /xVolt, welke bij het electro-myographisch onderzoek op deze 
plaats gevonden werden. Deze actiepotentialen waren identiek aan die 
welke kenmerkend zijn voor de vorming van een eerste functionerend 
contact wanneer regenererende zenuwvezels na doorsnijding van een ze
nuw de spier weer hebben bereikt. Zij verschijnen soms even bij het 
plaatsen van de naaldelectrode in de spier en verder wanneer de patient 
tracht de verlamde spier aan te spannen.

Het onderzoek op 7-9-’57 geeft een uitbreiding der reïnnervatie te 
zien naar het oog en verder van de wang. De actiepotentialen in het la
terale gedeelte der wang zijn van een amplitude van 200-300 /tVolt. De
ze zijn nog polyphasisch van vorm. Op 26 Sept. ’57 werden bij het onder
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zoek van de M. zygomat. major en de M. orbicularis oculi actiepotentialen 
gevonden van motorische eenheden van een amplitude van 400 ^Volt, 
wanneer patiënte tracht de spieren aan te spannen. Bij deze innervatie is 
een reactie aan het onderste ooglid van het linker oog waar te nemen.

Het pijnlijk gevoel onder het linker oog van de laatste twee weken is 
verdwenen. Zij heeft het gevoel of er iets beweegt in de linker wang en 
of het prikt. De mondhoek hangt thans links niet meer lager dan rechts, 
op 3-10-’57 kan ook de bovenlip iets worden opgetrokken. Er is nu ook 
links een sulcus naso-labialis aanwezig. De wenkbrauw kan nog niet wor
den opgetrokken. De actiepotentialen van de in de M. orbicularis oculi 
gevormde motorische eenheden zijn van een amplitude van 400 ftVolt. 
Deze actiepotentialen zijn nu enkelvoudig van vorm. Zij vertonen bij in
nervatie minder de verschijnselen van vermoeidheid dan bij het onderzoek 
op 26-9-’57. De actiepotentialen der motorische eenheden zijn omringd 
door die van reïnnervatie en reeksen fibrillaties, een beeld dat een in 
gang zijnde reïnnervatie door vergroting der aanwezige motorische een
heden doet vermoeden.

Bij maximale inspanning kan het oog worden gesloten. Het onderzoek 
met behulp van faradische en galvanische prikkeling gaf op 20-9 nog een 
totale ontaardingsreactie. Thans doet faradische prikkeling bij het oog en 
aan de linker wang een reactie zien. De contracties bij galvanische prikke
ling der musculatuur verlopen grotendeels nog traag.

Patiënte kan 10-10-’57 het linker oog bijna geheel sluiten. De mond
hoek aan de verlamde zijde staat nu iets hoger dan aan de gezonde kant 
en er zijn fasciculaire trekkingen telkens te zien aan de wang en boven
lip. Het oog kan gesloten en de bovenlip duidelijk worden opgetrokken. 
Dit laatste lukt beter als zij het oog dicht knijpt.

Bij het onderzoek naar electrische prikkelbaarheid op l4-10-’57 is 
bij faradische en galvanische prikkeling der linker nervus facialis een ge
ringe reactie in het gelaat zichtbaar aan de wang en het linker oog.

Samenvatting:

Gedurende 4 maanden werd een totale denervatie van de muscula
tuur van de linker gelaatshelft gevonden. Er bestond gedurende 5 maan
den een totale paralyse van al deze spieren terwijl bij electrische prik
keling steeds een totale ontaardingsreactie werd waargenomen.

In de 5e maand werd bij electro-myographisch onderzoek een vor
ming van nieuwe motorische eenheden geconstateerd. In de 6e maand 
vergrootten de gevormde motorische eenheden zich. Een herstel der 
functie voltrok zich in de daarop volgende 6 maanden geleidelijk.

De toestand na verloop van een jaar was de volgende:
Het oog kan krachtig gesloten worden. Hierbij trekt de bovenlip op.
Patiënte kan de wenkbrauw en de bovenlip duidelijk optrekken doch 

in mindere mate dan aan de gezonde zijde. De sulcus naso-labialis is bij
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Niet altijd is het duidelijk waarom er op een bepaald tijdstip fasci- 
culaire trekkingen optreden, met name waarom dit bij de volgende 
patient pas na 10 maanden het geval was terwijl er reeds na. 3//2 maand 
een volledig herstel der functie was bereikt.

Patient no. 3, vrouw 26 jaar, idiopathische facialisparalyse rechts.

17- 8-’54 had zij pijn in en om het rechter oor.
18- 8-’54 trad een totale paralyse der rechter gelaatshelft op. Er werd 

bij electro-myographisch onderzoek op 31-8-’54, 9 en 21-9-’54 een totale 
denervatie der musculatuur gevonden. Behalve dat er geen actiepotentia- 
len van motorische eenheden of optredende reïnnervatie werden aange
troffen, werden ook geen actiepotentialen van fibrillaties gevonden. Bij 
faradische prikkeling trad geen contractie van de musculatuur op. Dit 
bleef gedurende 8 weken het geval.

In Oct. ’54 verschenen de polyphasische actiepotentialen zoals die ge
zien worden na regeneratie der zenuwvezels als de musculatuur voor het 
eerst weer wordt bereikt. Deze reïnnervatie schreed geleidelijk van het 
laterale gedeelte naar het mediale gedeelte van het gelaat voort.

26-10-’54 waren in de M. zygomat. major en in de M. orbicularis oculi 
een aantal motorische eenheden opgebouwd, waarvan de amplitude 100- 
200 /iVoIt bedroeg. Het rechter oog kon voor het eerst iets worden ge
sloten en de bovenlip kon rechts iets worden opgetrokken.

Het herstel der innervatie en van de functie schreed in de volgende 
weken geleidelijk voort.

30-ll-’54. Vijftien weken na het ontstaan kon men klinisch van een 
volledig herstel der functie spreken. Patiënte kan weer fluiten en het ge
laat is in rust en ook bij lachen symmetrisch. Er zijn geen meebewegin
gen en er worden geen fasciculaire trekkingen waargenomen. Het op
trekken der wenkbrauw valt patiënte ook aan de gezonde zijde wat moei
lijk, doch dit geringe optrekken gelukt dan rechts en links in gelijke mate.

Toch is er na dit opgetreden herstel der functie een aanzienlijke de
nervatie tussen de opgebouwde motorische eenheden overgebleven.

22-6-’55. Patiënte klaagt over een trillend ooglid rechts. Zij vroeg of 
dit door haar emoties kwam. Zij had het druk en was daarbij psychisch ge
spannen omdat haar vader een hartaanval had gekregen.

Er waren echter behalve in de M. orbicularis oculi ook aan het voorhoofd 
rechts fasciculaire trekkingen met het oog door de huid heen zichtbaar.

Bij electro-myographisch onderzoek werden hier verschijnselen van 
een verdere reïnnervatie gevonden in de vorm van „needle actionpoten- 
tials”. De polyphasische actiepotentialen verschenen spontaan bij het 
plaatsen der naaldelectrode. Ook verschenen complexen van actiepoten-

rust dieper dan aan de gezonde zijde en nu en dan zijn enkele trekkingen
zichtbaar aan de wang.
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tialen van motorische eenheden nu en dan spontaan en de genoemde fas- 
ciculaire trekkingen waren dan ook zichtbaar. Tevens waren hier telkens 
talrijke fibrillaties aanwezig. In Juli, Aug. en Sept. ’55 werden deze trek
kingen telkens waargenomen. In Oct. ’55 traden ze minder vaak op en 
waren l-ll-’55 verdwenen. Ook bij electro-myographisch onderzoek werden 
ze niet meer gevonden.

Patiënte had geen klachten meer en ook in de volgende maanden waren 
er geen trekkingen meer.

Bij patiënte werden in de maanden dat er om het oog en het rechter 
voorhoofd fasciculaire trekkingen waren geen fasciculaties gezien aan 
de wang. Ook in de maanden daarvoor of erna waren er geen trekkin
gen aan de wang. Er was hier een contractuur in de vorm van een diepere 
sulcus naso-labialis.

In de gevallen waar het aantal gevormde motorische eenheden ook 
na verloop van langere tijd onvoldoende bleef voor een voldoende her
stel der functie verdwenen de fasciculaire trekkingen niet. We zagen 
bij electro-myographisch onderzoek in deze gevallen spontaan grote 
complexen actiepotentialen optreden. Deze waren steeds omringd door 
fibrillaties.

In het volgende geval ontstonden de fasciculaire trekkingen pas 19 
maanden na het ontstaan der facialisparalyse.

Patient no. 4, man 58 jaar, idiopathische facialisparalyse links.
27-9-’55 ontstaan der facialisparalyse ’s ochtends nadat hij ’s nachts een 

gevoel van koude had in de linker lichaamshelft en in linker arm en 
been. Hij had dit gevoel van koude niet aan het hoofd. Patient had zich 
bij zijn werk als laadmeester in de twee voorafgaande dagen erg opgewon
den wegens een verschil van mening met het werk verband houdend. 
Patient is linkshandig.

Bij neurologisch onderzoek werden behalve de facialisparalyse geen af
wijkingen gevonden.

l4-10-’55. De paralyse der linker gelaatshelft is nog volledig. Bij het on
derzoek naar de electrische prikkelbaarheid werd een totale ontaardings- 
reactie gevonden. Het electro-myographisch onderzoek toonde geen en
kele in functie gebleven motorische eenheid aan.

12-ll-’55 worden als teken van beginnende innervatie polyphasische 
actiepotentialen van 50 //Volt gevonden. Deze reïnnervatie is niet van 
grote omvang.

12-12-’55. Er is nog een totale paralyse en bij faradische prikkeling 
wordt nog geen reactie der musculatuur waargenomen.

19-12-’55. Voor het eerst is enige reactie bij faradische prikkeling der 
verlamde musculatuur te bespeuren.
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30- 12-’55. Een herstel der functie begint. Patient kan de M. orbicularis 
oculi merkbaar aanspannen. In de loop der volgende weken kan patient 
het oog sluiten.

2-3-’56 kan de wenkbrauw links duidelijk worden opgetrokken. Het 
optrekken der neus gelukt nog matig evenals het optrekken der bovenlip.

8-5-’56. Patient klaagt over een pijnlijk gevoel in de omgeving van het 
linker oog. De innervatie aan de linker wang blijft uiterst gering. De lin
ker mondhoek hangt steeds nog iets lager dan de rechter.

31- 8-’56. Het gelaat is thans in rust symmetrisch.
27-10-’56. Het linker oog wordt goed gesloten en de wenkbrauw wordt 

rechts behoorlijk opgetrokken. De bovenlip wordt slechts in geringe ma
te opgetrokken.

17-5-’57. Negentien maanden na het ontstaan der paralyse wordt aan 
de wang nog enige verdere innervatie bemerkt. In de loop der volgende 
maanden trekt de linker bovenlip iets op bij het dichtknijpen van het oog. 
Overigens gelukt hem het optrekken der bovenlip links slecht. De inner
vatie aan de linker wang neemt in de volgende maanden nog iets toe. 
Hierbij treden fasciculaire trekkingen in de linker wang op.

27-9-’57. De linker sulcus naso-labialis is thans dieper dan de rechter. 
Het optrekken der bovenlip gelukt nog slecht. Patient kan even fluiten. De 
neus wordt duidelijk opgetrokken. Bij het eten trekt het linker oog dicht.

De linker oogspleet is in rust iets nauwer dan rechts. Soms heeft hij 
’s ochtends moeite het linker oog open te krijgen.

In Nov. ’57 zijn de genoemde klachten verminderd. Het linker oog 
trekt niet meer geheel dicht onder het eten. De linker oogspleet blijft 
echter ook in Dec. ’57 iets nauwer dan rechts. Het linker oog kan goed 
gesloten worden. De wenkbrauw wordt vrij goed opgetrokken, doch het 
optrekken der bovenlip blijft links slechts in geringe mate mogelijk. De 
linker sulcus naso-labialis is nog steeds iets dieper dan rechts. De fascicu
laire trekkingen aan de linker wang zijn minder aanwezig dan in de voor
afgaande maanden doch zijn niet geheel verdwenen. Er zijn geen klach
ten van de traansecretie en geen smaakstoornissen bij patient geweest.

De genezing bij patient was na 2 jaar wat de functie van het op
trekken der bovenlip links betreft onvoldoende. Tevens waren rest- 
verschijnselen in de vorm van een zgn. contractuur en meebewegingen 
aanwezig en traden er nu en dan fasciculaire trekkingen aan de wang 
op. Bij deze patient ontstond 2 jaar na het optreden van de idiopathische 
facialisparalyse een verdere genezing.

Een volledige genezing wordt bereikt 2b4 jaar na het ontstaan. 
(Plaat XI).

Patient no. 5, man 20 jaar, kantoorbediende, idiopathische facialis
paralyse rechts. (Plaat III).

Patient kreeg in de loop van de ochtend een gevoel alsof de rechter 
helft van de mondbodem gezwollen was. Bij het drinken van een kop
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PLAAT XI

fig. 1 fig. 2

fig. 4

(Patient no. 4)
Idiopathische facialisparalyse rechts.

Fig. 1 en 2. Totale paralyse rechter gelaatshelft 3 maanden na het ontstaan. 
Fig. 3 en 4. Genezing na 2}^ jaar.



koffie liep de koffie rechts de mond uit. Het bleek toen dat de gehele 
rechter gelaatshelft verlamd was. Het oog traande. De smaak was rechts 
afwezig.

Totale paralyse gedurende 4 maanden.
Begin reïnnervatie laterale gedeelte gelaat na 3 maanden in de vorm 

van polyphasische actiepotentialen van 25-100 /iVolt.
Volledig herstel der functie na 8 maanden zonder restverschijnselen. 

De smaak is rechts niet teruggekeerd, de traansecretie is iets minder dan 
aan de gezonde zijde. Het herstel der innervatie van de M. frontalis en de 
M. orbicularis is vrij goed. Het herstel der innervatie aan de wang is op 
meerdere plaatsen zeer onvolledig. Tijdens het herstel waren fasciculaire 
trekkingen zichtbaar, daarna werden alleen bij electro-myographisch on
derzoek nog enkele fasciculaties gevonden. Deze waren vergezeld door 
fibrillaties. De amplitude van de actiepotentialen in de M. orbicularis oculi 
was ruim 2000 /*Volt geworden.

Patient no. 6, man 29 jaar, idiopathische facialisparalyse rechts.
Patient voelde ’s ochtends toen hij een kop koffie ging drinken de 

rechter gelaatshelft strak worden. Toen hij even er na koffie dronk liep 
dit rechts uit de mond. Hij had geen klachten over pijn. De smaak was 
rechts afwezig. Vijf dagen te voren had hij „kou gevat”. Hij had geen 
koorts.

Na 2Vi maand was het gelaat bij rust symmetrisch.
Drie maanden na het ontstaan der paralyse waren er enkele motori

sche eenheden gevormd in de M. zygomaticus major, de M. orbicularis 
oculi en het laterale gedeelte van de M. frontalis. In de omgeving hier
van waren talrijke fibrillaties. De sulcus naso-labialis wordt in de volgen
de twee weken aan de zieke zijde iets dieper dan aan de gezonde zijde. 
Er zijn aan de wang nu en dan fasciculaire trekkingen zichtbaar.

Na y/i maand kan het oog iets gesloten worden en het laterale ge
deelte van de wenkbrauw en bovenlip rechts iets worden opgetrokken.

Tijdens de verdere reïnnervatie werden nog fasciculaties waargenomen, 
na de genezing niet meer. Meebewegingen werden bij patient slechts 
in de eerste vier weken van het herstel der functie in geringe m,ate ge
vonden.

Er was 6 maanden na het ontstaan der paralyse een volledige genezing 
opgetreden zonder restverschijnselen. De smaak was niet teruggekeerd. 
De traansecretie bleef minder en bedroeg bij meting met een strookje 
filtreerpapier een vijfde van de traansecretie aan de gezonde zijde.

Patient no. 7, jongen 13 jaar scholier, idiopathische facialisparalyse 
links.

Patient bemerkte ’s middags onder het spelen dat hij niet kon fluiten. 
Bij het eten daarna bleef voedsel in de linker wang zitten. Geen bijzon
derheden als „kou vatten of emoties” aan de verlamming voorafgaand. 
Smaak en traansecretie intact. Totale denervatie, totale ontaardingsreac- 
tie bij electrische prikkeling.
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De eerste verschijnselen van reïnnervatie werden in de M. frontalis ge
vonden na 8 weken op 12 cm afstand van het foramen stylo-mastoideum.

De polyphasische actiepotentialen hadden een amplitude van 25-50 
/xVolt. Na 10 weken was hier een aantal motorische eenheden gevormd 
en was patient in staat de wenkbrauw iets op te trekken. Op dit tijdstip 
werden ook in de M. orbicularis oculi de eerste verschijnselen van reïnner
vatie gevonden en na 11 weken ook in de M. zygomat. major.

Vier maanden later was hij in staat het oog iets te sluiten en na AVi 
maand kon hij de bovenlip iets optrekken. In de M. frontalis werden in 
de 3e maand telkens fasciculaire trekkingen gezien.

Na 6 maanden was er een volledige genezing zonder restverschijnselen.

Patient no. 8, man 55 jaar, idiopathische facialisverlamming links.
Patient bemerkte de verlamming op een avond terwijl hij naar de 

televisie keek en moest lachen. Hij had de laatste weken een zwaar gevoel 
in het hoofd, was moe en had zorgen omdat hij hard moest werken - oud 
papier ophalen - om voldoende te verdienen. Patient had de avond te 
voren hevige ruzie gekregen na het drinken van een paar glazen bier. Zijn 
vrouw duldde dit niet omdat hij de laatste tijd alcohol slecht verdroeg.

Na het ontstaan der verlamming kreeg hij pijn achter het linker oor en 
in de linker gelaatshelft en in het midden van de nek. De andere ochtend 
traande het linker oog. De traansecretie bleef links de helft van de traan- 
secretie rechts te bedragen. De smaak was intact.

Gedurende een maand werd een totale denervatie van alle mimische 
spieren der linker gelaatshelft gevonden. Aan het eind van de tweede 
maand waren enkele motorische eenheden opgebouwd in de M. zygomat. 
major, de M. orbicularis oculi en het laterale gedeelte van de M. frontalis.

Het aantal hiervan was onvoldoende om de spieren tot contractie te 
kunnen brengen. Hij had nu en dan nog veel last van oorpijn links en 
in de 3e maand had hij tevens last van pijn in de nek aan de rechter zijde. 
Hij was hierbij wat lusteloos en kwam niet tot een behoorlijke poging de 
musculatuur te innerveren en er verschenen geen actiepotentialen.

Vier maanden na het ontstaan der paralyse werd bij rust het gelaat 
symmetrisch en was weer een sulcus naso-labialis aanwezig. Zeer geleide
lijk herstelde de innervatie zich verder. De gelaatshelft bleef gedurende 
5 maanden geheel paralytisch. Daarna herstelde de functie zich geleide
lijk en werd een vrijwel volkomen genezing bereikt, 9 maanden na het 
ontstaan. Er bleef als rest een geringe parese van het optrekken van de 
bovenlip over.

Patient no. 9, man 48 jaar, idiopathische facialisparalyse links.
Geen klachten over pijn. Smaak en traansecretie normaal. Totale para

lyse gedurende twee maanden. Er was een totale denervatie gedurende 
één maand. De reïnnervatie voltrok zich in alle delen van het gelaat vrij 
gelijkmatig. Een volledig herstel van de functie zonder restverschijnselen 
werd bereikt 4 maanden na het ontstaan der verlamming.
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Patient no. 10, man 73 jaar, facialisparalyse rechts. (Plaat II).
Totale paralyse gedurende 5 maanden. Totale electrxsche ontaardings- 

reactie. Bij electro-myographisch onderzoek geen actiepotentialen van 
motorische eenheden. Fibrillaties werden na 9 weken in de M. orbicula
ris oculi en M. zygomat. major gevonden. Een beginnende reïnnervatie 
werd na. 3'A maand in de M. orbicularis oculi op een afstand van 9 cm 
van het foramen stylo-mast, gezien. De actiepotentialen waren polypha
sisch van vorm en hadden een amplitude van 25-75 /xVolt. Drie weken la
ter werden deze ook op een afstand van 11-12 cm van het foramen stylo- 
mastoideum in de M. frontalis gevonden, terwijl op dit tijdstip in de M. 
orbicularis oculi actiepotentialen van motorische eenheden werden aan
getroffen van 200 jiiVolt, waarvan de polyphasische vorm verdwenen was. 
Na 5/4 maand werd voor het eerst een contractie aan het onderste oog
lid bespeurd wanneer hij probeerde het oog te sluiten. Patient kreeg in 
de daarop volgende weken last van tranen van het oog en had tevens een 
vreemde smaak in de mond. De mondhoek welke tot nu toe lager hing 
(Plaat I) bevond zich nu bij rust op de zelfde hoogte als aan de gezonde 
zijde. Na 6 maanden was patient in staat het oog te sluiten en het laterale 
gedeelte van het voorhoofd op te trekken (Plaat I). De bovenlip trok 
iets op bij het sluiten van het oog. Na 10 maanden is er een volledige 
genezing zonder restverschijnselen.

Idiopathische facialisparalyse. Groep A.
Totale denervatie.

Patient
Totale

paralyse
gedurende:

Tijdstip
genezing
na:

Genezing
der
paralyse

fasciculaire 
trekkingen, 
meebew. als 
restversch.

1. 33 jaar 2} maand 5 maanden volledig —

2. 72 jaar 5 maanden 1 jaar niet volledig meebew.
fase.

3. 26 jaar 2j maand 31 maand volledig —
4. 58 jaar 3 maanden 21 jaar volledig —
5. 20 jaar 4 maanden 8 maanden volledig —
6. 29 jaar 31 maand 6 maanden volledig —
7. 13 jaar 21 maand 6 maanden volledig —
8. 55 jaar 5 maanden 9 maanden niet volledig fase.

9. 48 jaar 2 maanden 4 maanden volledig —
10. 73 jaar 51 maand 10 maanden volledig —

Van deze 10 patiënten genazen 8 volledig.
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Samenvatting van de onder A besproken patienren.

Werden bij het begin der idiopathische facialisparalyse bij het eerste 
onderzoek geen intacte motorische eenheden gevonden dan werd een 
beginnend herstel der functie bij geen der patiënten in de loop van 
de eerste acht weken waargenomen (nos. 1-10).

In deze gevallen werd nimmer een hervatting van de functie van 
motorische eenheden waargenomen doch steeds werden na verloop van 
tijd de verschijnselen van de geleidelijke vorming van motorische een
heden gezien.

De eerste verschijnselen van deze vorming van nieuwe motorische 
eenheden werden niet eerder dan na verloop van een maand ( 2e-6e 
maand) na het ontstaan der verlamming geconstateerd. In de tijd aan 
deze reïnnervatie voorafgaande, bestond een totale denervatie van de 
paralytische spieren en werd bij het onderzoek naar de electrische prik
kelbaarheid een totale ontaardingsreactie gevonden.

De eerste verschijnselen van de vorming van een nieuwe innerva- 
tie der mimische spieren zijn dezelfde polyphasische actiepotentialen 
van aanvankelijk geringe amplitude welke gevonden worden na door
snijding van een zenuw wanneer het proces der regeneratie zich over 
de afstand van de laesie tot de spieren heeft voltrokken.

B. Idiopathische facialisparalyse met enige intact gebleven zenmvvezels.

De volgende patient betreft een nagenoeg totale denervatie van de 
rechter gelaatshelft. Slechts zijdelings boven de laterale ooghoek werd 
een enkele gespaard gebleven motorische eenheid gevonden.

Afgezien van deze uiterst geringe innervatie werd bij uitvoerig on
derzoek herhaaldelijk geen verschijnsel van enige innervatie gevonden.

Patient no. 11, man 19 jaar, metselaar, idiopathische facialisparalyse 
rechts (zie Plaat XII en XIII).

15-4-’5 7 bemerkte patient ’s ochtends bij het opstaan dat de rechter ge
laatshelft verlamd was. Hij had de avond daarvoor metselwerk verricht 
waarbij hij in een nogal koude luchtstroom stond. Het rechter oog traande 
in de loop van de dag van het optreden der verlamming vrij veel. Ook de 
volgende dag was dit het geval. Hij had geen smaakstoornissen. Hij werd 
dagelijks geëlèctriceerd. Er was een totale ontaardingsreactie. Daar de 
gelaatshelft gedurende ruim twee maanden geheel paralytisch bleef werd 
een electro-myographisch onderzoek verricht. Afgezien van twee moto
rische eenheden boven de laterale ooghoek, welke hier verder buiten be
schouwing worden gelaten, werd in geen enkel gedeelte van de rechter
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PLAAT XII

(Patient no. 11)
Paralyse rechter gelaatshelft.

10 weken na ontstaan der idiopathische facialisparalyse.

(Patient no. 11)
Na 21 weken kan het rechter oog krachtig gesloten worden en de bovenlip rechts goed 

worden opgetrokken. (Zie ook Plaat XIII).
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PLAAT XIII

fig. 1 fig. 2

Idiopathische facialisparalyse rechts. Pa
tient no. 11 (Zie ook Plaat XII).

Fig. 1. De wenkbrauw wordt nog niet 
opgetrokken, het voorhoofd blijft rechts 
glad. (21 weken na ontstaan der paralyse).
fig. 2. Het laterale gedeelte van het voor
hoofd rimpelt iets wanneer patient de 
rechter wenkbrauw probeert op te trekken. 
(26 weken na ontstaan der paralyse).

Fig. 3. De rechter wenkbrauw wordt op
getrokken. Het mediale gedeelte der M. 
frontalis wordt thans ook opgetrokken. 
(34 weken na ontstaan der paralyse).

fig- 3
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gelaatshelft een innervatie gevonden. Terwijl op 22 en 24 Juni dit ont
breken van de innervatie waargenomen werd, was dit in het laterale ge
deelte van de wang op 27-6-’57 niet meer het geval. Er werden toen bij 
het onderzoek even kleine polyphasische potentiaalschommelingen ge
zien van 50 /rVolt; een beeld kenmerkend voor een eerste functionerend 
contact van spiervezels met een regenererende zenuwvezel welke de 
spier heeft bereikt. Deze polyphasische actiepotentialen met geringe am
plitude verschenen in een toenemend aantal. De amplitude nam geleide
lijk toe en de eerste verschijnselen van een herstel werden langzamerhand 
in een groter gebied gevonden. Nadat deze eerst in de M. zygomat. major 
werden gezien, werden bij het onderzoek op 11-7-’5 7 ook de eerste ver
schijnselen van herstel der innervatie in de M. orbicularis oculi waar
genomen. Het onderzoek van 2 5-6-’5 7 liet nog geen uitspraak toe omtrent 
een herstel.

Op grond van het onderzoek van ll-7-’57 kon worden meegedeeld dat 
pas omstreeks drie ä vier maanden na het ontstaan van de facialispara- 
lyse een begin van terugkeer der functie te bespeuren zou zijn en dat, 
aangezien zowel de M. zygomat. major als de M. orbicularis oculi een 
innervatie beginnen te ontvangen, een behoorlijk herstel van de functie 
verwacht kan worden. Op 13-8-’57 waren in de M. zygomat. major een 
aantal van de geleidelijk opgebouwde motorische eenheden aanwezig 
waarmee de patient de bovenlip rechts voor het eerst iets kon optrekken. 
De overige delen van het gelaat waren nog totaal paralytisch. Op 22-8- 
’57 kon hij voor het eerst het rechter oog iets sluiten en kon de wenk
brauw in het laterale gedeelte iets worden opgetrokken. De actiepotenti
alen welke 22-8-’57 in de M. zygomat. major werden gevonden, treden tel
kens spontaan op en worden hierbij vergezeld door polyphasische poten
tiaalschommelingen en fibrillaties, een beeld dat naar het ons voorkomt 
wijst op een verdere reïnnervatie, door vergroting van de reeds gevormde 
motorische eenheden.

De sulcus naso-labialis is thans rechts iets dieper dan links.
29-8-’57 klaagt patient over een pijnlijk zwaar gevoel in de laterale 

helft van het voorhoofd. Ook heeft hij pijn voor en onder het rechter oor. 
De rechter bovenlip wordt goed opgetrokken, en het oog goed gesloten. 
De wenkbrauw wordt nog in geringe mate opgetrokken.

Thans kan de patient ook de neus iets optrekken. In de M. quadratus 
labii superioris worden, op 12 cm afstand van het foramen stylo-mast, 
over de wang gemeten, actiepotentialen van motorische eenheden met 
een amplitude van 300 juVolt gevonden.

Terwijl de eerste verschijnselen van reïnnervatie op ll-7-’57 op 8 cm 
afstand van de rechter wang voor het eerst werden bemerkt, waren deze 
polyphasische actiepotentialen van 50-75 ^Volt op 13-8-’57 op 12 cm af
stand van het foramen stylo-mastoideum in de M. quadratus labii aan
wezig. In de loop van de daarop volgende 16 dagen nam de amplitude toe 
en werd de vorm geleidelijk minder polyphasisch tot op 29-8-’57 de ge
noemde normale actiepotentialen gevonden werden zoals die bij motori-
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sehe eenheden onder normale omstandigheden. Op 4-9-’57 is het optrek
ken van de wenkbrauw nog slechts matig mogelijk. Aan het voorhoofd 
worden in de M. frontalis op 15 cm afstand van het foramen stylo-mas- 
toideum de eerste verschijnselen van de vorming van motorische eenhe
den waargenomen. Verschillende van dergelijke bepalingen geven enige 
oriëntatie omtrent de „groeisnelheid” waarmede van lateraal naar mediaal 
gelegen spiervezels van het gelaat hun innervatie ontvangen. De grootte 
hiervan is bij de patient op deze wijze bepaald van de orde van l-VA 
mm per dag.

Op 18-9-’57 worden fasciculaire trekkingen aan de rechter wang voort
durend waargenomen. De in de M. orbicularis oculi en M. zygomat. major 
gevormde motorische eenheden hebben zich in de loop van de laatste 4 
weken uitgebreid met een aanzienlijk aantal spiervezels, althans de waar
genomen verschijnselen bij electro-myographisch onderzoek wijzen op zulk 
een vergroting van de motorische eenheden in de musculatuur. De actie- 
potentialen zijn hierbij geleidelijk van een amplitude van 900 //.Volt gewor
den in de genoemde spieren. Aan het voorhoofd worden in het laterale ge
deelte deze verschijnselen bij onderzoek eveneens waargenomen en op
25-9-’57 zijn ook aan het laterale gedeelte van het voorhoofd fasciculaire 
trekkingen te zien. Het optrekken van de wenkbrauw geschiedt nog matig. 
Inmiddels hebben zich thans ook in het middelste gedeelte aan het voor
hoofd motorische eenheden gevormd. De actiepotentialen hiervan zijn van 
een amplitude van 300 «Volt, terwijl ook hier de verschijnselen aan een 
vergroting van de gevormde motorische eenheden doen denken. Hij heeft 
pijn in de gehele rechter helft van het voorhoofd. Van pijn voor en onder 
het rechter oor heeft hij geen last meer. Op 2-10 wordt de wenkbrauw 
duidelijk opgetrokken. De actiepotentialen op 15 cm afstand van het 
foramen stylo-mastoideum aan het voorhoofd zijn van een amplitude van 
500 AVolt, op 17 cm afstand 100-200 ^Volt en op 19 cm afstand 50-100 
//Volt.

Op 9-10-’57 kan patient voor het eerst even fluiten. Hij heeft pijn aan 
het voorhoofd in het gedeelte dat grenst aan de mediaanlijn. Het laterale 
gedeelte van het rechter voorhoofd is niet meer pijnlijk. Talrijke actiepo
tentialen worden gevonden. De amplitude is van verschillende van deze 
2000 ^Volt. Ook de innervatie van de M. zygomat. major heeft zich goed 
hersteld, zij het in iets mindere mate dan die van de M. orbicularis oculi. 
Er worden nog fasciculaire trekkingen waargenomen. Het betreft complexen 
welke zich van de M. orbicularis oculi tot in de M. quadratus labii sup. 
voortzetten, en in de beide spieren optreden. Bij krachtig sluiten van 
het oog trekt de rechter bovenlip op. De rechter sulcus naso-labialis is 
dieper dan de linker en iets meer opgetrokken in rust. In de loop van de 
volgende weken nam de innervatie aan de wang vooral in de M. quadra
tus labii sup. en het voorhoofd nog verder toe. Er verschenen geleidelijk 
minder fasciculaties en de rechter sulcus naso-labialis werd minder diep 
en minder opgetrokken.

20-ll-’57. Het gelaat is in rust symmetrisch, de sulcus naso-labialis is
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rechts en links gelijk. Er treden slechts sporadisch nog enkele fasciculaire 
trekkingen op. Ook bij lachen is het gelaat symmetrisch, de bovenlip 
wordt links en rechts bijna gelijk opgetrokken, eveneens de rechter wenk
brauw. ll-12-’57. Bij het sluiten van het oog trekt de rechter bovenlip iets 
op. Het optrekken van de wenkbrauw, van de bovenlip en ook van de 
neus geschiedt rechts en links gelijk. Wanneer men langere tijd nauwkeu
riger waarneemt ziet men een fasciculaire trekking aan de rechter wang. 
De traansecretie is beiderzijds gelijk en de smaak is intact.

Samenvatting.

Nadat de rechter gelaatshelft gedurende 4 maanden geheel paraly
tisch was gebleven trad daarna geleidelijk een herstel van de functie 
op. Acht maanden na het ontstaan van de verlamming kunnen alle 
delen van het gelaat beiderzijds in gelijke mate tot contractie gebracht 
worden.

Als restverschijnsel trekt bij het sluiten van het oog de rechter bo
venlip iets op en wordt, zij het sporadisch, een fasciculaire trekking 
waargenomen. In dit geval werd de uiterst geringe innervatie welke 
gespaard was gebleven - het betrof slechts twee motorische eenheden 
boven de laterale ooghoek - buiten beschouwing gelaten. Het feit dat 
enkele zenuwvezels der nerv, facialis hun normale functie hadden be
houden had geen invloed op het herstel. Dit herstel was pas mogelijk 
nadat een verdere innervatie tot stand was gekomen door regenereren
de zenuwvezels. De twee gevonden motorische eenheden waren on
dertussen wel groter geworden doch ook het grote aantal spiervezels 
waaruit de intact gebleven motorische eenheden na twee maanden 
bestond was voor het te weeg brengen van een zichtbare contractie 
niet toereikend. In de omgeving van deze intact gebleven motorische 
eenheden werden steeds fibrillaties gevonden. Fibrillaties werden in de 
totaal gedenerveerde spieren der gelaatshelft waargenomen nadat deze 
weer een innervatie kregen door regenererende zenuwvezels. De actie- 
potentialen der genoemde motorische eenheden boven de laterale oog
hoek verschenen nu en dan spontaan met de fibrillaties in de omgeving 
bij het plaatsen van de naaldelectrode.

Ook in het geval waar verspreid door de gehele musculatuur van de 
gelaatshelft enkele motorische eenheden gespaard zijn gebleven wordt 
hierdoor geen herstel van de functie bereikt. Een verdere innervatie 
door regenererende zenuwvezels is hiertoe nodig en pas in de tweede 
of derde maand keert de functie van de musculatuur terug.

De volgende patient betreft zulk een geval van omvangrijke dener- 
vatie van de gehele gelaatshelft.
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9-10-’54 kreeg hij links een facialisverlamming nadat hij de vorige dag 
met een gezelschap in Amsterdam zijnde een tocht door de grachten had 
gemaakt, waarbij hij buitengewoon angstig was. Hij deelde mede zulk een 
angst voor het water te hebben, dat hij vroeger om deze reden naar een 
andere boerderij verhuisde, die verder van de rivier de Lek was gelegen. 
Patient had pijn bij het oor en het achterhoofd links. Er waren geen 
otologische afwijkingen.

Bij het electro-myographisch onderzoek op 30-ll-’54 werden verspreid 
in de verlamde musculatuur enkele motorische eenheden gevonden. 
Naast de actiepotentialen hiervan werden verschijnselen van reïnnerva- 
tie en fibrillaties in de omgeving van de functionerende motorische een
heden gezien. Nu en dan trad een spontane activiteit van deze moto
rische eenheden op. Het aantal der aanwezige motorische eenheden was 
ontoereikend om bij toename van het aantal spiervezels waaruit iedere 
motorische eenheid is opgebouwd een herstel van de functie ten gevolge 
te hebben. Vier maanden na het ontstaan der verlamming ontving de 
mimische musculatuur in ruime mate een verdere innervatie waarbij ge
leidelijk nieuwe motorische eenheden werden gevormd.

Op 3-3-’55 werd voor het eerst een gering herstel der functie bemerkt. 
Dit optredend herstel vier tot vijf maanden na het ontstaan der verlam
ming nam geleidelijk toe.

Op 29-3-’55 namen de actiepotentialen van de motorische eenheden 
in amplitude toe en werden vergezeld door de verschijnselen van ver
dere reïnnervatie. Er trad een spontane activiteit van grote complexen 
van deze actiepotentialen op. Hierbij waren telkens grove fasciculaire 
trekkingen door de huid heen met het oog waarneembaar.

Op 8-6-’55 kunnen alle delen van het gelaat rechts en links in gelijke 
mate tot contractie gebracht worden. De patient kan nu ook fluiten. Het 
oog traande aanvankelijk vrij veel, doch dit is nu niet meer het geval. De 
smaak is intact. Er zijn geen fasciculaties meer. Een volledig herstel is 8 
maanden na het ontstaan der verlamming bereikt zonder restverschijnselen.

Patient no. 12, man 72 jaar, landbouwer van beroep, idiopathische
facialisparalyse links.

Samenvatting:

Nadat de gelaatshelft gedurende bijna 5 maanden geheel paralytisch 
was gebleven trad daarna geleidelijk een herstel op.

Wanneer het aantal intact gebleven motorische eenheden groter is 
dan in het zojuist besproken geval dan kan het zijn dat reeds eerder - 
en wel in het tijdvak van 6-8 weken - na het ontstaan der paralyse een 
herstel der functie begint op te treden.

46



Zij bemerkte bij het opstaan dat ze het oog niet kon sluiten en dat het 
gelaat scheef was. De dag te voren had zij pijn achter het linker oor en 
links in de nek en het achterhoofd links.

19-12-’57. Ontstaan der totale paralyse linker gelaatshelft.
Patiënte was nooit bijzonder ziek geweest. Het laatste jaar had zij nu 

en dan last van hoofdpijn boven het linker oog gepaard met misselijkheid 
(haar vader heeft last van migraine).

Bij het electro-myographisch onderzoek worden normale actiepotenti- 
alen van een gering aantal motorische eenheden gevonden. Deze worden 
bij het onderzoek op 12 en 17-l-’57 vooral in de M. frontalis gezien.

Aan de wang kost het veel moeite de motorische eenheden welke hier 
slechts sporadisch op enkele plaatsen gevonden worden te registreren. 
Ook in de M. orbicularis oculi werd een zeer gering aantal gevonden, hoe
wel deze hier beter te vinden waren dan aan de wang.

31-l-’57, 43 dagen na het ontstaan der paralyse kon patiënte voor het 
eerst de wenkbrauw links even iets optrekken. De overige delen zijn nog 
geheel paralytisch, het oog kan niet worden gesloten en de bovenlip 
links niet worden opgetrokken.

10-3-’57. Nu pas is patiënte in staat de M. orbicularis oculi in geringe 
mate tot contractie te brengen en de bovenlip een spoor op te trekken. 
Er was lYi maand na het ontstaan der verlamming een aantal motorische 
eenheden opgebouwd terwijl een verdere reïnnervatie van de vorm zoals we 
zien bij regeneratie van zenuwvezels in gang was. In de M. frontalis wor
den inmiddels actiepotentialen van groter wordende amplitude gevonden 
(tot 1500 ^Volt terwijl de amplitude in Januari hier 200 «Volt bedroeg).

17-4-’57. Het oog kan goed worden gesloten en de bovenlip wordt 
thans evenals de wenkbrauw goed opgetrokken. Het optrekken der boven
lip geschiedt links nog in geringere mate dan rechts. De neus kan nog 
niet worden opgetrokken, er worden hier thans ook motorische eenheden 
gevormd.

22-5-’57. Patiënte kan de neus optrekken. Er is een lichte contractuur, 
de linker oogspleet is iets nauwer dan de rechter en de sulcus naso-labia- 
lis is links iets dieper dan rechts. Nu en dan zijn er trekkingen aan het 
linker onderste ooglid zichtbaar.

19-6-’57. In de linker M. frontalis worden actiepotentialen van 3000 
/«Volt gevonden. De wenkbrauw kan links vlot opgetrokken worden. Het 
oog wordt goed gesloten. Het optrekken van neus en bovenlip geschiedt 
links nog iets minder dan rechts.

4-9-’57. Bij lachen trekt het oog dicht. Er zijn in de M. zygomat. major 
nog delen totaal gedenerveerd en een verdere reïnnervatie is hier in 
gang. Hierbij verschijnen telkens spontaan contracties in de M. orbicularis 
oculi.

Patient no. 13, meisje 11 jaar, idiopathische facialisverlamming links.
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In Dec. ’57 worden geen trekkingen meer waargenomen en wordt de 
bovenlip links bijna even goed als rechts opgetrokken. De linker sulcus 
naso-labialis is nog iets dieper. Bij lachen trekt het linker oog niet meer 
geheel dicht, de linker oogspleet wordt hierbij nog iets nauwer. Ook in 
rust is de linker oogspleet iets nauwer dan rechts. Het linker oog traant 
wel eens. De traansecretie is beiderzijds gelijk. In Febr. ’58 is er een vol
ledig herstel der functie met als rest een meebewegen in geringe mate.

Ook in het navolgende geval werd na het ontstaan der paralyse een 
partiele denervatie gevonden met een gering aantal intact gebleven 
motorische eenheden. Er was hier een totale denervatie van de mimi
sche musculatuur der wang.

Patient no. 14, man 27 jaar, machinebankwerker, idiopathische facialis- 
paralyse links. (Plaat VIII).

Hij had vroeger een ulcus duodeni, waarvoor hij werd geopereerd. Hij 
reageert emotineel op allerlei bijzonderheden in zijn werk en wisselt vaak 
van werkkring.

Zes weken voor het ontstaan had hij geelzucht. Zijn dochtertje kreeg 
3 weken later dan patient eveneens geelzucht. Hij klaagt over pijn in het 
linker oor vooral er achter en er onder. Otologisch zijn er geen afwij
kingen. Tevens had hij een prikkelend gevoel aan de voorkant van het 
rechter been.

13-ll-’54. Ontstaan der facialisparalyse links.
19-ll-’54. Er is nog een vrij goede electrische prikkelbaarheid.
26-11-’54. Een totale ontaardingsreactie in alle gebieden der verlamde 

musculatuur. Er worden bij het electro-myographisch onderzoek op 20-11 
en l-12-’54 enkele motorische eenheden in de M. frontalis en in de M. 
orbicularis gevonden. In geen der spieren van de linker wang worden ac- 
tiepotentialen van motorische eenheden aangetroffen. Ook van fibrilla- 
ties ziet men geen actiepotentialen, terwijl dat in de M. orbicularis en de 
M. frontalis wel het geval is.

7-12-’54. Ook nu worden aan de wang noch van motorische eenheden 
noch van fibrillaties actiepotentialen gevonden. In de M. frontalis zien 
we verschijnselen van reïnnervatie door vergroting der intact gebleven 
motorische eenheden.

22-12-’54. Er worden aan het voorhoofd links fasciculaire trekkingen 
met het oog waargenomen. In de linker M. zygomat. worden voor het 
eerst verschijnselen van een beginnende innervatie gevonden, polypha
sische actiepotentialen van 50 ^Volt.

6-l-’55. Vier en vijftig dagen na het ontstaan der verlamming kan pa
tient de wenkbrauw links iets optrekken en is hij in staat de M. orbicularis 
oculi in geringe mate tot contractie te brengen. Er is inmiddels een inner-
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vatie ontstaan in de M. zygomat. Er verschijnen hier bij het inbrengen der 
naaldelectrode polyphasische actiepotentialen van 50-200 juVolt.

19-l-’55. De bovenlip kan door patient links in geringe mate worden 
opgetrokken. Het linker oog traant spoedig.

l6-2-’55. Patient is in staat de wenkbrauw goed op te trekken en het 
linker oog goed te sluiten. De bovenlip wordt links duidelijk opgetrok
ken zij het veel minder dan rechts. Er is nog een aanzienlijke denervatie 
in alle delen en vooral van de mimische spieren der wang. Verdere re- 
innervatie voltrekt zich in de volgende maanden zeer geleidelijk.

13-5-’55. Er ontstaan telkens in alle delen van de linker gelaatshelft 
spontane trekkingen.

4-6-’55. Het linker ooglid trilt nu en dan. Onder het eten ontstaat een 
kramp van de M. orbicularis oculi, sedert drie weken is dit het geval.

8-ll-’55. Er zijn fasciculaire trekkingen aan het linker ooglid zicht
baar. Bij onderzoek worden in alle mimische spieren van de linker ge
laatshelft bundels van spontaan optredende actiepotentialen gevonden. 
Nu en dan zijn er in alle delen fasciculaire trekkingen zichtbaar. De sul
cus naso-labialis is links dieper dan rechts.

4-2-’56. Ete fasciculaire trekkingen worden alleen nog aan het onderste 
ooglid en de linker wang waargenomen. De linker oogspleet is nauwer 
en de sulcus naso-labialis blijft links wat dieper. Bij het sluiten van het 
linker oog trekt de linker bovenlip iets op. Het optrekken der bovenlip 
blijft links in mindere mate mogelijk dan rechts. Deze toestand blijft in 
de volgende maanden dezelfde en bij electro-myographisch onderzoek 
worden aan de wang steeds fibrillaties in ruime mate gevonden, terwijl 
er nu en dan spontaan een activiteit van motorische eenheden optreedt. 
In de loop van 1957 worden de fasciculaire trekkingen minder frequent 
aan de linker wang aangetroffen.

27-9-’57 kan patient voor het eerst fluiten. Bij het eten trekt het lin
ker oog nu en dan dicht. Het optrekken der bovenlip gelukt links nog 
steeds vrij matig. Het optrekken der wenkbrauw geschiedt links bijna 
even goed als rechts. De sulcus naso-labialis is links dieper gebleven dan 
rechts.

8-10-’57. Bij electro-myographisch onderzoek werden aan de linker wang 
nog steeds fibrillaties en een nu en dan spontane activiteit van motorische 
eenheden gevonden. (Plaat VIII).

Een verder herstel der innervatie was nog in gang. Ook ontstond er 
nog een geringe verbetering der functie drie jaar na het ontstaan der ver
lamming.

In het volgende geval kon, ondanks een matig herstel der functie en 
van de innervatie, klinisch toch van een volledige genezing gesproken 
worden. Ten gevolge van een vroeger doorgemaakte facialisparalyse 
was de functie aan de andere zijde eveneens minder. Ten slotte werd 
de musculatuur van het gelaat in gelijke mate tot contractie gebracht.
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9-8-’55. Ontstaan der totale paralyse rechter gelaatshelft nadat patiënte 
gedurende enkele dagen rechts in de hals pijn had. Tevens waren er in 
deze dagen prikkelingen rechts in de tong en was de smaak rechts ge
stoord. Ze was die dagen psychisch gespannen nadat zij geschrokken was 
toen haar arts vertelde dat één der kinderen rubeola had, terwijl zij dacht 
zwanger te zijn.

Patiënte had twee jaar te voren een idiopathische facialisparalyse aan 
de linker kant doorgemaakt.

23-8-’55. Bij het onderzoek naar de electrische prikkelbaarheid wordt 
een totale ontaardingsreactie gevonden. Electro-myographisch onderzoek: 
een vrij omvangrijke partiele denervatie in alle spieren van de rechter ge
laatshelft. Het aantal intact gebleven motorische eenheden is in de M. 
frontalis en de M. orbicularis oculi groter dan in de mimische musculatuur 
van de rechter wang.

30-8-’55. Nog een totale paralyse der spieren. Er worden naast de actie- 
potentialen der motorische eenheden polyphasische actiepotentialen van 
50-150 juVolt gevonden. Eveneens zijn actiepotentialen van 25-50 /éVolt 
van fibrillaties aanwezig. Aan de wang zijn er gebieden waar geen actie
potentialen worden gevonden.

12-10-’55. Patiënte is voor het eerst in staat de wenkbrauw rechts iets 
op te trekken.

25-10- 55. Het optrekken der wenkbrauw gelukt thans duidelijker. Er 
komen hierbij nog geen rimpels aan het voorhoofd. Patiënte kan nu ook 
het rechter oog iets sluiten. Het optrekken der bovenlip gelukt nog niet. 
Er is ondertussen een andere innervatie aan de wang in gang. Het duurt 
echter nog tot 29-ll-’55 voordat ook de bovenlip door patiënte kan wor
den opgetrokken. Daarna neemt dit nog iets toe en ten slotte gelukt dit 
rechts en links in gelijke mate.

Patient no. 16, vrouw 20 jaar, idiopathische facialisverlamming links.
21-l-’57. ’s Avonds ontstaan der paralyse. Patiënte kreeg bij het ont

staan der paralyse een doof gevoel links in de mond. De smaak bleek bij 
onderzoek links afwezig te zijn. Patiënte had zich de vorige dag bij de 
kapper hevig opgewonden daar zij het erg warm kreeg onder de kap ter
wijl de kapper rustig een kwartier lang een telefoongesprek voerde. Ver
der waren er psychische spanningen met haar schoonmoeder. Een uur later 
thuis gekomen kreeg patiënte pijn achter het linker oor. Zij had de 
laatste twee jaar nu en dan een aanval van migraine. Haar moeder had 
hiervan eveneens last. Patiënte heeft één kind drie maanden oud. In de 
familie van vaders zijde komt slechthorendheid voor.

Er werd bij het electro-myographisch onderzoek vier dagen later een 
partiele denervatie gevonden. In alle delen van de verlamde musculatuur 
waren enkele verspreid gelegen motorische eenheden. Het aantal was 
zeer gering in de spieren der wang. Iets meer was het aantal in de M. 
frontalis en de M. orbicularis oculi.

Patient no. 15, vrouw 30 jaar, idiopathische facialisparalyse rechts.
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Er ontstonden verschijnselen van reïnnervatie door vergroting der intact 
gebleven motorische eenheden.

Bij electrische prikkeling trad een totale ontaardingsreactie op.
14- 3-’57. 52 dagen na het ontstaan der paralyse was patiënte in staat 

de wenkbrauw iets op te trekken.
10-4-’57 kon het oog iets gesloten worden.
15- 5-’57. Patiënte was in staat de bovenlip een spoor op te trekken. Het 

aantal gevormde motorische eenheden in de spieren der wang was nog 
zeer gering. Het oog werd goed gesloten. Onder het oog waren voortdu
rend fasciculaire trekkingen zichtbaar. Deze trekkingen bleken bij onder
zoek in de M. orbicularis oculi op te treden terwijl synchroon hiermede 
een activiteit in de M. zygomat. major werd gevonden. De innervatie in 
laatst genoemde spier was nog gering.

3-9-’57. Patiënte kan nu ook de neus links iets optrekken. De sulcus 
naso-labialis is links dieper dan rechts. Bij het tanden poetsen en bij het 
eten trekt het linker oog dicht.

23-10-’57. Hoewel de functie van alle spieren zich heeft hersteld — 
patiënte kan nu ook fluiten — is nog een verdere reïnnervatie in gang. 
Vooral ’s ochtends trekt bij het eten de wang op, de mondhoek bevindt 
zich dan hoger dan aan de gezonde zijde.

De sulcus naso-labialis is links ook bij rust nog steeds iets dieper dan 
rechts. Er zijn aan de wang en bij het oog fasciculaire trekkingen zichtbaar.

27-ll-’57. De sulcus naso-labialis is thans nauwelijks meer dieper dan 
aan de gezonde zijde. De spieren van de linker gelaatshelft kunnen allen 
krachtig worden aangespannen. Ook de bovenlip en de neus worden 
links in gelijke mate opgetrokken als aan de gezonde zijde. Bij zeer krach
tig dichtknijpen van het linker oog trekt de bovenlip links iets op.

Onder het eten wordt de linker oogspleet nog iets nauwer doch niet 
meer in duidelijke mate. Fasciculaire trekkingen worden niet meer waar
genomen. In verschillende delen van de musculatuur van de wang wor
den nog fibrillaties als teken van gedenerveerde spiervezels gevonden.

18-12-’57. De innervatie van de wang heeft zich nog iets verder her
steld. Onder het eten wordt het oog nog een spoor nauwer. Bij lachen 
trekt het oog ook iets dicht en treden er even trillingen van het onderste 
ooglid op. Fasciculaire trekkingen worden verder niet meer waargenomen.

23-l-’58. Patiënte raakt de laatste tijd soms bewusteloos en valt hierbij 
neer. Dit is het geval als ze zich erg kwaad maakt. Zij heeft zorgen door
dat haar man ontslag heeft gekregen, terwijl er nog moeilijkheden zijn 
met haar schoonmoeder.

Wanneer patiënte zich erg opwindt gebeurt het ook dat zij pijn onder 
in de buik krijgt en een bekneld gevoel op de borst. Hierbij heeft zij dan 
pijn tussen de schouderbladen. Het electro-encephalogram vertoonde 
overwegend een /?-rhythme doch overigens was het een normaal beeld. 
Patiënte was in Juli ’57 gecuretteerd. Hierbij waren geen afwijkingen 
gevonden.
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ll-2-’58 worden ook geen trillingen meer aan het onderste ooglid waar
genomen bij lachen. Het linker oog wordt onder het eten en bij lachen niet 
meer nauwer. De sulcus naso-labialis is rechts en links gelijk bij rust en 
ook bij normale innervatie is het gelaat symmetrisch. Alleen bij krachtig 
dichtknijpen van het oog trekt de bovenlip links nog iets op.

Patient no. 17, man 20 jaar, idiopathische facialisparalyse rechts.
Omvangrijke partiele denervatie. Gedurende 2Vi maand totale verlam

ming. Een herstel van de functie begon in de derde maand gepaard met 
fasciculaire trekkingen in geringe mate en geringe meebewegingen van 
optrekken der bovenlip. Een volledig herstel zonder restverschijnselen 
werd bereikt na 4 maanden.

Patient no. 18, man 55 jaar, idiopathische facialisverlamming rechts.
Patient bemerkte de paralyse bij het spoelen van zijn mond. Het water 

,vloog rechts de mond uit’. Hij had te voren geen klachten over pijn. Er 
was geen factor van koude of emotie bekend. Hij was nooit bijzonder ziek 
geweest en had geen klachten over hoofdpijn gehad.

Hij kreeg een vieze smaak rechts in de mond, anderhalve dag later 
kreeg hij een pijnlijk gevoel in de gehele rechter gelaatshelft. Wanneer hij 
op de rechter zijde ging liggen had hij het gevoel of de gelaatshelft een 
,rauwe’ wond was. De pijn en de vieze smaak verdwenen weer. In de M. 
frontalis waren enkele motorische eenheden verspreid door deze spier ge
legen intact gebleven terwijl een totale denervatie van de overige spieren 
der gelaatshelft was ontstaan.

De gelaatshelft bleef gedurende 2Yl maand geheel verlamd. Daarna 
gelukte het de wenkbrauw een spoor op te trekken.

Drie maanden na het ontstaan der paralyse is hij in staat het oog even 
iets, doch niet geheel, te sluiten. Ook gelukt het de bovenlip een spoor 
op te trekken. De laatste week traant het oog.

Er is een goede reïnnervatie in gang welke een herstel der functie 
in alle delen van het gelaat doet verwachten. (Plaat VII).

Na 5 maanden is er een volledig herstel der functie zonder restver
schijnselen.

In de volgende twee gevallen werd de facialisparalyse vergezeld door 
een herpes oticum.

Patient no. 19, vrouw 79 jaar, facialisparalyse links ontstaan 30-4’55.
Er was een totale paralyse van alle mimische spieren der linker gelaats

helft. In al deze spieren werd bij electro-myographisch onderzoek een par
tiele denervatie gevonden. Het aantal intact gebleven motorische eenhe
den was gering, in de M. frontalis was dit aantal het grootst. Een herstel 
door een reïnnervatie vanuit de aanwezige zenuwvezels kon vanwege het 
geringe aantal niet binnen twee maanden worden verwacht.
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Er bleef gedurende 4 maanden een totale paralyse bestaan, terwijl bij 
het onderzoek naar de electrische prikkelbaarheid steeds een totale ont- 
aardingsreactie gevonden werd.

Na drie maanden was er links weer een sulcus naso-labialis aanwezig.
Deze was eind Aug. ’55 zelfs iets dieper dan aan de gezonde zijde. 

Tevens werden toen fasciculaire trekkingen aan de wang waargenomen.
In de vijfde maand begon een herstel der functie.
Zes maanden na het ontstaan der verlamming kon zij de wenkbrauw 

goed optrekken en het oog sluiten doch het optrekken der bovenlip ge
lukte slechts in geringe mate. Deze laatst genoemde functie herstelde 
zich in de loop der volgende maanden slechts ten dele en wel tot de helft 
in vergelijking tot de gezonde zijde (foto’s 15-3-’56, Plaat XXI, fig. 1 en 
fig. 2). De sulcus naso-labialis bleef dieper, er waren nu en dan nog fas
ciculaire trekkingen door de huid zichtbaar. Bij het sluiten van het oog 
trok de bovenlip links omhoog.

Patient no. 20, vrouw 75 jaar, fadalisparalyse links gepaard met een 
herpes oticum. (Plaat XIV).

In de totaal verlamde musculatuur werden in alle spieren intact geble
ven motorische eenheden gevonden. Het aantal aanwezige motorische 
eenheden deed een spoedig herstel vermoeden. Zes weken na het ont
staan der paralyse werd bij maximale inspanning een geringe contractie 
aan het onderste ooglid waargenomen. De functie keerde daarna in alle 
delen van het gelaat terug en 8 weken na het ontstaan der facialisparalyse 
was een volledig herstel der functie bereikt. Het herstel der innervatie 
voltrok zich toen nog geleidelijk verder. In de derde maand, toen de 
functie al volledig was teruggekeerd, waren nu en dan fasciculaire trek
kingen met het oog waar te nemen in de linker gelaatshelft. Daarna tra
den deze trekkingen niet meer op. De genezing was volledig zonder 
restverschij nselen.

Samenvatting van het onderzoek der patiënten 11-20.

In de gevallen met een partiele denervatie, waarbij het aantal moto
rische eenheden dat na het optreden der paralyse gevonden werd zeer 
gering was, begon de functie der spieren pas terug te keren in de derde 
maand of later (11, 12, 15, 17, 18, 19).

Een groter aantal intacte zenuwvezels met normale functie der mo
torische eenheden was aanwezig na het ontstaan der paralyse in de ge
vallen met een begin van herstel der functie in de zevende en achtste 
week (13, 14, 16, 20).

Bij twee patiënten (14, 19) werd geen volledig herstel der functie 
bereikt in vergelijking tot de gezonde gelaatshelft.

Eén patient (15) had vroeger aan de andere zijde een facialisparaly
se doorgemaakt. De functie was nu na de genezing beiderzijds gelijk,

53



PLAAT XIV

fig. 1 fig. 2

fig. 3 fig. 4
(Patient no. 20)

Fig. 1 en 2. Idiopaphische facialisparalyse met herpes opicum rechts. Partiële denervatie. 
Totaliparalyse gedurende 6 weken. De genezing begon in alle delen der gelaatshelft tege

lijkertijd. Fig. 3 en 4: 8 weken na het ontstaan vrijwel volkomen genezen.
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doch beiderzijds was het optrekken der bovenlip toch iets minder dan 
normaal.

De patiënten 14 en 19 behielden na genezing een parese van het 
optrekken der bovenlip. In vergelijking tot de gezonde zijde was het 
herstel van deze functie resp. 75 en 50%.

Van de acht patiënten met een volledig herstel der functie had
den drie (11, 13, 16) een geringe meebeweging als restverschijnsel. 
Bij krachtig sluiten van het oog trekt de bovenlip in geringe mate op.

Vijf patiënten genazen volledig zonder enig restverschijnsel of, in
dien patient 15 als niet volledig genezen beschouwd wordt, vier patiën
ten.

patiënt totale
paralyse

genezing
na

herstel
functie

restverschijn-
selen

11 m. 19 j- 4 mnd 8 mnd volledig geringe mee
bewegingen

12 m. 72 j. 5 mnd 8 mnd volledig geen
13 v. 11 j. 6 weken H jaar volledig meebewegingen
14 m. 27 j. 8 weken 3 jaar niet

volledig
meebewegingen

15 v. 30 j. 2 mnd 4 mnd volledig geen
16 v. 20 j. 7 weken 1 jaar volledig meebewegingen
17 m. 20 j. 2j mnd 4 mnd volledig geen
18 m. 55 j. 2| mnd 5 mnd volledig geen
19 v. 79 j- 4 mnd 1 jaar niet

volledig
meebewegingen

20 v. 75 j. 6 weken 3 mnd volledig geen

Van deze 10 patiënten genazen 8 met een volledig herstel der functie.

Samenvatting van de genezing in groep A en B, patiënten . 1-20.

Bij deze 20 patiënten bleef de gelaatshelft gedurende anderhalve tot 
vijf en een halve maand volledig verlamd. Zestien patiënten genazen 
met een volledig herstel der functie in vergelijking tot de gezonde ge
laatshelft, terwijl 4 patiënten met een parese genazen.

Een volledig herstel der functie trad bij patient no. 15 slechts schijn
baar op.

Acht patiënten werden niet behandeld, 6 van hen genazen met een 
volledig herstel der functie.

Twaalf patiënten werden behandeld met galvanische prikkeling. Van 
hen genazen 9 met een volledig herstel der functie.
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Inleiding.
Het feit dat de paralytische spieren door de patient niet tot con
tractie gebracht kunnen worden wil nog niet zeggen dat de gehele ze
nuw is uitgeschakeld.

Bij de groep patiënten onder B in dit Hoofdstuk besproken was het 
aantal intacte zenuwvezels zeer gering.

Bij de patiënten welke thans onder no. 21-29 worden besproken is 
het aantal aanwezige zenuwvezels met normale functie juist onvol
doende om de spieren van de verlamde gelaatshelft tot contractie te 
brengen, terwijl bij de onder no. 30, 31, 32 en 33 besproken patiënten 
de verlamde musculatuur geïnnerveerd werd door een aantal zenuwvezels 
dat voldoende was om de spieren tot contractie te brengen wanneer de 
patient zich inspande.

Patient no. 21, 60 jaar, goudsmid van beroep. Idiopathische facialis
paralyse links. (Plaat XV).

4-3-’55. ’s Middags om 1 uur kreeg patient een verlamming van de lin
ker gelaatshelft. Hij bemerkte op dat tijdstip dat de koffie die hij dronk 
zoet smaakte en dacht er suiker in te proeven terwijl hij dat niet mocht 
hebben wegens diabetes. Zijn vrouw bemerkte echter dat zijn mond 
scheef zakte. Een uur later had hij een branderig gevoel in het linker 
oog en het begon te tranen. Nog gedurende enkele dagen bemerkte hij 
een wat zoete smaak links in de mond. Hij deelde bij het onderzoek op 
6-3-’55 mede dat hij veel pijn had in het linker oor. Ook had hij pijn ach
ter het linker oor en in de zijkant van de hals. Verder had hij een pijnlijk 
gloeiend branderig gevoel in de rechter duim en het gevoel alsof de lin
ker voet sliep. Het laatste jaar was hij erg gejaagd en nerveus wegens 
werk dat veel inspanning kostte.

Hij deelde mede bij het opnemen van de anamnese dat hij in de nacht 
vóór de verlamming om 4 uur erg geschrokken was daar er gebeld werd 
door zijn buurman die hem vroeg voor zijn zieke zoon de dokter te halen. 
Patient voldeed aan dit verzoek. Hij vond niet direct een arts die bereid 
was te komen. Patient wond zich hierbij zeer op.

Bij het onderzoek op 6 en 8-3-’5 5 bleek dat er in alle delen der verlamde 
musculatuur motorische eenheden intact waren gebleven. (Plaat XV).

Het aantal was echter onvoldoende om de musculatuur tot contractie 
te kunnen brengen. Wanneer we hem aansporen verschijnen er even en
kele actiepotentialen van motorische eenheden doch dan breekt de in- 
nervatie af, de spieren contraheren niet. Hij blijft over erge pijn in het 
linker oor klagen doch bij otologisch onderzoek worden geen afwijkin
gen gevonden. (De urine bevat geen suiker en de suikerstofwisseling is 
in evenwicht).

C. Idiopathische facialisparalyse met een groot aantal intacte zenuwvezels.
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PLAAT XV

fig. 1

fig. 2 
0.5 sec.

50
/‘V

fig- 3 
5 m.s.
------------1

fig. 4 fig. 5

(Patient no. 21)
Idiopathische facialisparalyse rechts.

Fig. 1. Paralyse rechter gelaatshelft.
Fig. 2. Actiepotentialen van intact gebleven motorische eenheden.
Fig. 3- Eén der actiepotentialen bij grotere snelheid van de horizontale beweging van het 
lichtgevend punt op het scherm der kathodestraalbuis.
Fig. 4 en 5. Genezing na 2 maanden.



Op 10-3-’55 is er wanneer patient probeert de spier aan te spannen, 
geen enkele activiteit van motorische eenheden. Hij zegt ,het gaat niet' 
en deelt mede zich lusteloos te voelen, iets dat hij van zich zelf niet 
kent. De pijn achter en in het oor en ,in de hals hindert hem erg terwijl hij 
in de rechter duim het gevoel heeft of er met een gloeiende naald in ge
prikt wordt. In de linker voet heeft hij nog het doof slapend gevoel, 
vooral ’s avonds bij het naar bed gaan.

Op l6-3-’55 komt er bij inspanning wel een innervatie, die niet direct 
afbreekt. Het maakt de indruk dat met dit zelfde aantal motorische een
heden de M. orbicularis oculi even wordt aangespannen.

Deze toestand blijft in de volgende weken stationnair. Ondertussen 
werden verschijnselen gevonden welke er op wijzen dat het aantal spier
vezels dat door een intact gebleven zenuwvezel geïnnerveerd wordt toe
neemt. Bij het onderzoek op 31-3-’55 is hij in staat de verschillende 
delen van de linker gelaatshelft tot een zichtbare contractie te brengen. Op 
7-4-’55 geschiedde dit op bijna normale wijze en 2 maanden na het ont
staan der paralyse kon van een volledige genezing worden gesproken. 
Wel werd nog een partiele denervatie gevonden. Naast fibrillaties als te
ken van deze denervatie werden in alle delen van het gelaat verschijn
selen van een nog in gang zijnde reïnnervatie aangetroffen.

21-6-’55 en Sept. ’55 was er slechts aan de musculatuur der wang een 
partiele denervatie.

Patient no. 22, vrouw 31 jaar, idiopathische facialisparalyse links, ont
staan op de dag van de partus. Primipara. In alle delen van de para
lytische musculatuur zijn motorische eenheden aanwezig. (Plaat XVI). 
Bij maximale inspanning kan patiënte de M. orbicularis oculi even tot 
zichtbare contractie brengen.

Tijdens de partus welke 30-3-’57 begon bemerkte patiënte onder het 
eten om 18 uur dat de linker wang stijf was. Partus 31-3-’57 om 3 uur, 
normaal verloop. In het begin van de middag bemerkte het bezoek dat de 
linker gelaatshelft verlamd was. Het linker oog traande wat. Zij proefde 
alles goed, en had geen smaakparaesthesieën. Patiënte had een geringe 
hoofdpijn om het linker oog. In de week voor de partus had ze voortdu
rend wat pijn in de nek trekkend naar het linker schouderblad en naar het 
linker oor. Deze pijn was 24-3-’57 zo hevig dat patient dacht een aanval 
van migraine te krijgen. Zij had nl. de laatste twee jaren meermalen een 
migraineaanval waarbij de pijn steeds links frontaal en om het linker oog 
gelocaliseerd was. Deze aanvallen kwamen bij de menstruatie. Soms had 
zij tevens een zwaar gevoel in de (inker arm bij deze migraineaanvallen 
en een wat pijnlijk gevoel aan het bovenste gedeelte van de thorax. Ge
durende de zwangerschap had zij een aanval van migraine. Patiënte was 
nooit bijzonder ziek geweest. In de familie komen geen bijzondere ziek
ten voor, met name geen migraine. Patiënte heeft een goed intellect met 
een levendige belangstelling en een warm gevoelsleven. Zij heeft een leven
dige motoriek en reageert snel. Er zijn geen emotionele ontladingen geweest.
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Idiopathische facialisparalyse. 
Partieele denervatie. 

(Patient no. 22)



10-4-’57. Eerste onderzoek. De linker gelaatshelft is sedert 31-3-’57 nog 
geheel paralytisch. In alle verlamde spieren wordt een aantal normale 
actiepotentialen van motorische eenheden gevonden wanneer patiënte 
tracht deze spieren te contraheren. Deze actiepotentialen worden gemak
kelijk gevonden en het onderzoek geeft de indruk dat het aantal functio
nerende motorische eenheden bijna voldoende is om hiermede bij in
spanning de spieren merkbaar te contraheren. Er wordt bij krachtiger 
aanspannen een activiteit van een groter aantal motorische eenheden 
waargenomen terwijl op het fluorescerende scherm de verschillende actie
potentialen met een grotere frequentie verschijnen. (Plaat XVI, fig. 2).

Patiënte komt hierbij tot een steeds krachtiger innervatie wanneer zij 
het effect hiervan in de vorm van het groter aantal uitslagen op het scherm 
waarneemt. Tenslotte wordt hierbij even een contractie van de M. orbicu
laris oculi aan het onderste ooglid bemerkt. Het gelukt niet de wenkbrauw 
of de bovenlip op te trekken. Er worden fibrillaties en polyphasische 
actiepotentialen van een geringe amplitude (25-75 A'Volt) gevonden.

17-4-’57. De actiepotentialen van de intacte motorische eenheden wor
den vergezeld door die der reïnnervatie. Hierbij ontstaan samengestelde 
complexen. Van enkele motorische eenheden is de amplitude groter dan 
die welke bij het onderzoek op 10-4-’57 werden gevonden. Deze verschijn
selen geven de indruk dat de intact gebleven motorische eenheden in 
grootte zijn toegenomen. Het gelukt patiënte thans het oog even te slui
ten en de wenkbrauw, bovenlip en de neus iets op te trekken. Iedere vol
gende week gelukt dat wat beter, en l6-5-’57 wordt de gelaatsmuscula- 
tuur links bijna even goed als rechts tot contractie gebracht. Patiënte kan 
nog niet fluiten. In alle delen van het gelaat worden nog fibrillaties ge
vonden. Tussen de motorische eenheden zijn op vele plaatsen in alle de
len over afstanden van verschillende millimeters fibrillaties te vinden.

Thans zijn hierbij aan de wang en in de M. orbicularis oculi verschijn
selen van een levendige reïnnervatie. De reïnnervatie welke de indruk 
geeft dat regenererende zenuwvezels de peripheric hebben bereikt, is 
omvangrijker dan die welke in de eerste weken in alle delen van de mus- 
culatuur in de omgeving der intact gebleven motorische eenheden werd 
gevonden. De polyphasische actiepotentialen verschijnen voortdurend 
spontaan.

4-6-’57. Patiënte heeft de mimische musculatuur weer volledig tot haar 
beschikking. Ze kan ook fluiten, (fig. 6).

25-6-’57. Patiënte heeft de laatste dagen bij de teruggekomen men
struatie een migraineaanval met hoofdpijn links frontaal en om het linker 
oog gelocaliseerd. Zij heeft daarbij het gevoel bewusteloos te zullen raken. 
Er zijn thans ook aan het voorhoofd de polyphasische actiepotentialen van 
50-300 /«Volt. De actiepotentialen van de aanwezige motorische eenheden 
welke hier 10-4-’57 een amplitude van 200-300 /«Volt hadden namen in 
de daarop volgende weken in amplitude toe tot 2000 /«Volt. Er zijn nog 
veel fibrillaties aanwezig. De actiepotentialen van hoog amplitude ver
schijnen wanneer patiënte de musculatuur tot contractie brengt, terwijl
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die van lage amplitude ook in rust steeds te zien zijn vooral wanneer de 
naaldelectrode wordt verplaatst, (fig. 3 en 4).

In de volgende weken nemen deze actiepotentialen in amplitude toe 
waarbij de verschijnselen de indruk geven dat de opgebouwde motorische 
eenheden in grootte toenemen zoals dit in de eerste weken bij de intact 
gebleven motorische eenheden het geval was. Steeds worden nog fibril- 
laties gevonden. 15-8-’57. De sulcus naso-labialis is links iets dieper dan 
rechts. Er worden spontane trekkingen waargenomen aan de wang, bij 
het oog en aan het voorhoofd. Bij onderzoek verschijnen bij deze trek
kingen grote complexen actiepotentialen van motorische eenheden, omringd 
door verschijnselen van voortschrijdende reïnnervatie en door fibrillaties.

Aanraking van de linker gelaatshelft doet haar pijn. 17-9-’57. Hoofd
pij naanval de dag dat de menstruatie begon. De pijn was gelocaliseerd 
links frontaal. Tevens had zij pijn in de linker schouder.

24-9-’57. Het gelaat is thans in rust weer symmetrisch. De rechter en 
linker sulcus naso-labialis zijn even diep en de linker mondhoek welke 
15-8-’57 iets opgetrokken was, is bij rust even hoog als rechts. Ook bij 
lachen is het gelaat symmetrisch. Fasciculaire trekkingen zijn er slechts 
sporadisch.

30-10-’57. In alle delen van de gelaatshelft wordt een goede innervatie 
gevonden. Wel zijn er nog fibrillaties en bij de mond worden nog enkele 
fasciculaire trekkingen gezien. Ook deze verdwenen in Nov. ’57 en bij 
het onderzoek op 12-12-’57 waren ze niet meer aanwezig. Patiënte is 
genezen zonder restverschijnselen.

Samenvatting:
Klinisch kon men reeds na 2 maanden van een genezing spreken. 

Er was echter toen nog een partiele denervatie van aanzienlijke om
vang. Een verder herstel der innervatie voltrok zich in de volgende 
maanden, (fig. 5).

Hierbij waren in de vijfde maand fasciculaire trekkingen zichtbaar 
en was de sulcus naso-labialis tijdelijk dieper. Daarna verdwenen deze 
verschijnselen van fasciculatie en contractuur. Er werd een behoorlijk 
herstel der innervatie gevonden. Acht maanden na het ontstaan van de 
paralyse werd nog slechts een partiele denervatie van geringe omvang 
geconstateerd.

Patient no. 23, vrouw 21 jaar, idiopathische facialisparalyse rechts.
Ontstaan l-ll-’54 één dag na de partus. Patiënte had in aansluiting 

aan de partus hoofdpijn, een dik gevoel in de wang en een eigenaardig 
dik gevoel in de rechter gelaatshelft. Patiënte heeft last van driftbuien 
waarbij zij nu en dan bewusteloos raakt. Bij het onderzoek op 8-ll-’54 
blijkt er een partiele denervatie van de verlamde musculatuur te zijn. Bij 
maximale inspanning is een geringe contractie van het onderste ooglid waar 
te nemen. Deze toestand blijft stationnair tot patient op 22-ll-’54 in staat
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is alle Spieren van de rechter gelaatshelft zichtbaar tot contractie te bren
gen.

29-ll-’54. Het gelaat is in rust symmetrisch en kan beiderzijds in gelijke 
mate tot contractie gebracht worden. Er kan van een volledig herstel van 
de functie zonder restverschijnselen gesproken worden, vier weken na het 
ontstaan der paralyse.

Patient no. 24, vrouw 37 jaar, fadalisparalyse rechts.
l-10-’55. Ontstaan der facialisparalyse rechts in aansluiting aan een 

normale partus van haar dertiende kind. Patience had sedert haar kin
derjaren nu en dan last van hoofdpijn aanvallen. Een broer van patience 
had migraine. Nu en dan heeft zij last van wazig zien met het rechter 
oog. Er worden bij het neurologisch en otologisch onderzoek geen afwij
kingen gevonden, en op de röntgenfoto’s genomen van de schedel en 
het rotsbeen volgens de methode van Stenvers zijn geen afwijkingen. 
Met name is ook de meatus acusticus int. normaal. Het electro-encephalo- 
gram vertoont beiderzijds een normaal a-rhythme. Er is een partiele dener- 
vatie van alle spieren van de rechter gelaatshelft.

29-10-’55. Er zijn bij het electro-myographisch onderzoek verschijnse
len van een levendige reïnnervatie. Hierbij treden telkens actiepotentia- 
len van motorische eenheden met die der reïnnervatie en van de fibril- 
laties spontaan op. Er worden hierbij met het oog trekkingen in de rech
ter gelaatshelft waargenomen. Patience is in staat de verschillende spieren 
der gelaatshelft even zichtbaar aan te spannen.

14- ll-’55 zijn deze trekkingen in mindere mate te zien.
28-ll-’55. De mimische musculatuur wordt rechts en links in gelijke 

mate aangespannen en er worden geen trekkingen meer waargenomen. 
Het gelaat is in rust en bij innervatie symmetrisch. Twee maanden na het 
ontstaan der verlamming was deze volledige genezing bereikt.

Patient no. 25, vrouw 27 jaar, idiopathische facialisparalyse links.
15- ll-’56. ’s Avonds ontstaan der paralyse. Patiënte had die dag en op 

l4-ll-’56 pijn achter het linker oor. Bij het ontstaan van de facialispara
lyse had zij het gevoel of de linker wang stijf werd. Tevens traande het 
linker oog. Zij had geen smaakstoornissen. Patiënte voelde de laatste 
weken meermalen een koude luchtstroom links langs het hoofd wanneer zij 
in de huiskamer bij het raam zat. Deze koude luchtstroom trok van het 
raam naar een in de kamer geplaatste hete-luchtkachel. Patience had vroe
ger veel last van hoofdpijn gehad, doch was overigens nooit bijzonder ziek 
geweest. Zij had één dochter, drie en een halve maand oud. Een broer 
van de patience heeft last van migraine.

17-ll-’56 was de gehele linker gelaatshelft nog totaal paralytisch. Pa
tience had geen pijn meer achter het linker oor en het linker oog traande 
niet meer. Zij hoorde het tikkend horloge rechts en links op 20 cm. af
stand en ook bij verder neurologisch en otologisch onderzoek werden 
geen afwijkingen gevonden.
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De verlamming van de linker gelaatshelft bleek te berusten op een par
tiele denervatie. In de verschillende spieren van de paralytische muscu- 
latuur werden enkele intact gebleven motorische eenheden gevonden. 
Bij innervatie verschenen de normale actiepotentialen hiervan.

Zowel aan het voorhoofd bij het oog als aan de linker wang waren en
kele motorische eenheden met normale functie aanwezig. Het aantal was 
echter in geen enkele spier der mimische musculatuur voldoende om bij 
maximale innervatie een zichtbaar effect aan de linker gelaatshelft te 
doen optreden.

20, 27-11 en 4-12-’56 was de mimische musculatuur van de linker ge
laatshelft geheel paralytisch. Steeds was het geringe aantal actiepotenti
alen van intact gebleven motorische eenheden onvoldoende om met be
hulp hiervan de musculatuur merkbaar aan te spannen. Inmiddels wer
den verschijnselen gevonden van reïnnervatie van spiervezels, een beeld 
dat als een vergroting der groep spiervezels welke door intact gebleven 
zenuwvezels geïnnerveerd wordt, is op te vatten.

ll-12-’56. Patiënte is voor het eerst in staat het oog iets te sluiten, de 
bovenlip en de wenkbrauw links iets op te trekken. Na deze eerste ver
schijnselen van de terugkeer der functie werd spoedig een verder herstel 
bereikt en beschikte patiënte weer over een normale gelaatsexpressie.

22- 12-’56. Patiënte kan het linker oog geheel sluiten en de wenkbrauw 
en bovenlip worden links bijna even goed als rechts opgetrokken.

Klinisch is bij patiënte 37 dagen na het ontstaan der verlamming vrij
wel een volledig herstel der functie bereikt. Bij het electro-myographisch 
onderzoek blijkt het herstel der innervatie zeer onvolledig te zijn. In 
Januari ’57 werd bij het onderzoek een vorming van nieuwe motorische 
eenheden gevonden. De actiepotentialen hiervan traden spontaan op 
wanneer de naald-electrode in de re onderzoeken spier werd geplaatst. 
Ook verschenen deze actiepotentialen wanneer de naaldelectrode iets 
verplaatst werd.

19-l-’57 waren er aan de wang fasciculaire trekkingen met het oog 
zichtbaar. Begin Febr. ’57 voelde patiënte soms het linker onderste ooglid 
iets trillen. Nu en dan waren ook deze trekkingen met het oog waar te 
nemen.

23- 2-’57 werden aan de wang geen fasciculaire trekkingen meer ge
zien. Wel waren ze aan het linker ooglid telkens zichtbaar.

Deze trekkingen werden ook in maart ’57 waargenomen. In de eerste 
week van April werden deze fasciculaties nog slechts enkele malen gezien, 
verder in April niet meer en ook bij het onderzoek in Mei ’57 werd geen 
enkele fasciculaire trekking in de linker gelaatshelft meer bemerkt. Wat 
de functie betreft kon reeds 22-12-’56 van een volledig herstel gesproken 
worden. De kracht waarmee de verschillende bewegingen konden wor
den uitgevoerd was in de maanden Jan. en Febr. ’57 niet duidelijk toege
nomen. Dit was wel het geval in de maanden Maart en April ’57.

Er werden in April ’57 nog wel fibrillaties in ruime mate gevonden.
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Samenvatting:
Nadat bij patiënte reeds 5 weken na het ontstaan der paralyse kli

nisch een genezing der functie bereikt was, nam het herstel der inner- 
vatie geleidelijk verder toe. Hierbij waren er in de 3e, 4e en 5e maand 
fasciculaire trekkingen zichtbaar. Daarna was dit niet meer het geval. 
Er trad een voldoende herstel der innervatie op, zij het dat een dui
delijke partiele denervatie in de verschillende spieren over bleef.

De genezing der functie voltrok zich zonder restverschijnselen in 
de vorm van trekkingen, meebewegingen of tranen van het oog.

Patient no. 26, vrouw 17 jaar, idiopathische facialisverlamming links.
l4-12-’56. Patiënte klaagde in de twee hieraan voorafgaande dagen 

over pijn achter en onder het linker oor. Zij had in die dagen tevens 
een metaalsmaak in de mond en een gevoel of de linker wang bij de pa- 
rotisstreek gezwollen was. Patiënte was de laatste week psychisch wat ge
spannen. De dag voor de klachten over pijn- en smaakparaesthesieën op
traden was ze hevig geschrokken toen er luid gebeld werd. Zij werd bij 
het horen van dit geluid duizelig. Patiënte wordt bij het horen van harde 
geluiden spoedig duizelig. Vroeger raakte zij soms hierbij bewusteloos. Het 
laatst was dit het geval in Nov. ’56. Twee zusters hebben last van weg- 
rakingen.

5-l-’57. Er is nog een totale paralyse der linker gelaatshelft. Bij fara- 
dische prikkeling van de linker nerv, facialis en van de verlamde mus- 
culatuur wordt geen reactie waargenomen. Electro-myographisch onder
zoek: in alle spieren van de linker gelaatshelft is een behoorlijk aantal 
functionerende motorische eenheden aanwezig. Er zijn tevens verschijn
selen van reïnnervatie.

12-l-’57. Bij maximale inspanning van patiënte wordt een geringe 
contractie van de M. orbicularis oculi waargenomen. In de volgende weken 
kan zij alle delen van de gelaatshelft in toenemende mate tot contractie 
brengen.

12-2-’57. Het oog wordt goed gesloten en de wenkbrauw en bovenlip 
worden links goed opgetrokken. Een verder herstel van de innervatie 
heeft daarna plaats.

5-3-’57. Er kan thans van een volledig herstel van de functie gesproken 
worden. Een verder herstel van de innervatie is nog in gang. Er worden 
actiepotentialen van 2500 /rVolt gevonden met polyphasische actiepoten- 
tialen van de verdere reïnnervatie en omringd door fibriliaties. Deze actie
potentialen van hoge en lage amplitude treden nu en dan spontaan op. 
In het electro-encephalogram is deze spontaan optredende activiteit in de 
M. frontalis zichtbaar. Er zijn geen trekkingen met het oog waar te nemen.

23-4-’57. Nu en dan trilt het linker ooglid.
ll-6-’57. Bij het sluiten van het linker oog trekt de linker bovenlip 

naar lateraal boven op. Er zijn trekkingen zichtbaar bij het linker oog en
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aan de linker wang. Er wordt nog een duidelijke denervatie tussen de ver
schillende motorische eenheden waargenomen. Een verdere reïnnervatie 
wordt in de maanden Juli en Aug. ’57 geconstateerd.

3-9-’57. In alle delen van de linker gelaatshelft wordt thans een goede 
innervatie gevonden. Op meerdere plaatsen wordt in de verschillende 
spieren zelfs een interferrentie patroon der actiepotentialen van bij el
kaar gelegen motorische eenheden waargenomen. Er worden geen fasci- 
culaire trekkingen meer gezien, ook in de volgende maanden niet.

17-12-’57. Soms heeft patiënte een stijf gevoel in de linker wang. In 
geringe mate is er nog een meebewegen in de vorm van in geringe mate 
optrekken van de linker bovenlip wanneer patiënte het linker oog krach
tig dichtknijpt. Geen last van tranen. Zij heeft hiervan ook in het begin 
geen last gehad. De smaak is rechts en links intact. De traansecretie is 
links minder, bedraagt ongeveer een derde van die van het rechter oog.

De afstand van het foramen stylo-mast, tot het midden onder de neus 
bedroeg 13 cm. en de afstand over de wenkbrauw tot het midden van 
het voorhoofd 15 cm.

Patient no. 27, man 64 jaar, idiopathische facialisparalyse rechts.
9-9-’56. Patient kreeg ’s avonds na het eten plotseling het gevoel of er 

iets in de ogen sprong. Het was een bijtend pijnlijk gevoel. De ogen 
traanden en werden rood. Het tranen duurde ongeveer 5 minuten. Hij 
kreeg tevens pijn in de nek en aan beide kanten bij de achterkant van de 
onderkaak.

11- 9-’56 had hij ’s ochtends het gevoel of de bovenlip rechts iets dik
ker was.

12- 9-’56. Hij bemerkte bij het opsteken van een sigaar dat hij in de 
bovenlip rechts geen macht had. Hij kon met de lip de sigaar niet vast
houden. l4-9-’56 was de rechter gelaatshelft geheel paralytisch. De smaak 
was niet gestoord. De pijn bij de linker onderkaak was links spoedig over 
doch is rechts nog aanwezig. De ogen waren nu en dan rood en pijnlijk. 
De oogarts vond geen afwijkingen. Hij had geen hoofdpijn. Wel had hij 
de laatste 6 jaar af en toe hoofdpijn. Hij is nooit bijzonder ziek geweest. 
Hij is spoedig driftig. De bloeddruk is 230-150. Hij was vooral in de zo
mer ’56 gauw driftig daar hij door het slechte weer met de werkzaamhe
den op zijn boerderij niet voldoende kon opschieten. Aan het gelaat zijn 
rechts en links uitgezette capillairen te zien. Hij heeft dit evenals zijn 
vader steeds gehad en bloedde bij het scheren spoedig. Er is bij het on
derzoek op 15 en 18-9-’56 een totale paralyse van de rechter gelaats
helft. Bij het electro-myographisch onderzoek blijkt dat in de verschillende 
spieren van de rechter gelaatshelft een geringe innervatie intact is geble
ven. De actiepotentialen van deze verspreid gelegen motorische eenhe
den zijn moeilijk te vinden. Deze worden aan de rechter wang het 
moeilijkst gevonden. Er zijn geen fibrillaties. In de volgende weken wer
den fibrillaties steeds gevonden terwijl er tevens een levendige reïnner
vatie in de omgeving van de motorische eenheden aanwezig is, in de
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vorm van polyphasische actiepotentialen van 25-75 jaVolt. De actiepo- 
tentialen van de intact gebleven motorische eenheden op 15 en 18-9-’56 
hadden een amplitude van 250 .«Volt. Deze bedroeg 8-11-’56 500 /tVolt. 
In de M. orbicularis oculi werd het grootst aantal intact gebleven moto
rische eenheden gevonden.

2-10-’56. Bij een innervatie door de patient was een geringe contractie 
van het onderste ooglid waar te nemen.

20-10-’56. Patient kan het oog goed sluiten en de wenkbrauw goed op
trekken. Het optrekken van de rechter bovenlip geschiedt nog matig. 
Het gelaat is in rust symmetrisch. Er ontstaat in de volgende weken aan 
de rechter wang een verdere reïnnervatie en op 8-11-’5 6 kan de patient 
ook de rechter bovenlip evenals de wenkbrauw in de zelfde mate optrek
ken. Men kan klinisch thans van een herstel van de functie spreken. 
Hij kan nu ook weer voor het eerst iets fluiten. De rechter sulcus naso- 
labialis is iets dieper dan de linker, terwijl het gelaat 20-10-’56 in rust 
symmetrisch was. Er is in alle delen van de rechter gelaatshelft en vooral 
aan de wang nog een aanzienlijke denervatie over. Een verdere reïnner
vatie is in gang.

Aan de rechter wang zijn telkens fasciculaire trekkingen door de huid 
heen zichtbaar. Deze spontane trekkingen zijn op 20-12-’56 verdwenen. 
De rechter sulcus naso-labialis is nog een spoor dieper en de rechter bo
venlip trekt een spoor op bij het dichtknijpen van het rechter oog. Pa
tient kan weer normaal fluiten. De functie heeft zich goed hersteld doch 
de innervatie heeft zich slechts matig hersteld. Vooral aan de rechter 
wang is een duidelijke denervatie blijven bestaan.

Patient no. 28, meisje van 5 jaar, idiopathische facialisparalyse rechts. 
(Plaat XVII).

Patientje kreeg 17-10-’56 koorts terwijl zij over hoofdpijn en pijn in 
het rechter oor klaagde.

19-10-’56 was de gehele rechter gelaatshelft paralytisch.
24-10-’56. Er werden bij het otologisch onderzoek geen afwijkingen ge

vonden. Zij klaagt over pijn wanneer er over de rechter gelaatshelft ge
wreven wordt. Er begon 14-ll-’56 een herstel van de functie op te treden 
en 28-ll-’56 kon zij alle delen van de gelaatshelft duidelijk merkbaar 
aanspannen. Bij huilen en lachen gaat echter de onderlip rechts niet omlaag.

10- 12-’5 6. Ook bij het electrisch onderzoek gaat de onderlip rechts niet 
omlaag.

11- 12-’56. Het rechter oog wordt goed gesloten, de wenkbrauw en boven
lip worden goed opgetrokken. In deze delen van het gelaat kan men 
klinisch van een volledig herstel der functie spreken. De genoemde spie
ren voor het neertrekken van de rechter mondhoek en de rechter helft 
van de onderlip zijn nog geheel paralytisch en nog geheel gedenerveerd.

22-5-’57. De M. triangularis heeft een zeer geringe innervatie ontvan
gen doch het grootste deel van de spier is geheel gedenerveerd. De M. 
quadratus labii mandibularis vertoont nog een totale denervatie. De
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PLAAT XVII

(Patient no. 30)
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anamnese doet in dit geval denken aan een poliomyelitis al is dit niet 
met zekerheid aangetoond; een vriendinnetje uit dezelfde kleuterklas had 
tegelijkertijd een facialisparalyse gepaard met verlammingen van de 
extremiteiten.

Patient no. 29, man 26 jaar, chauffeur van beroep, idiopathische facia
lisparalyse rechts.

5-ll-’56. Totale paralyse van alle delen van de rechter gelaatshelft, ge
stoorde smaak rechts. Hij heeft pijn in het rechter oor. Hij heeft niets van 
tocht bemerkt. Otologisch zijn er geen afwijkingen.

16-11-’5 6. Het gelukt patient niet enig deel van de verlamde muscu- 
latuur merkbaar aan te spannen. Ook is er bij faradische prikkeling van 
de musculatuur geen contractie waar te nemen.

12-ll-’56. Nog een totale paralyse van alle spieren der rechter gelaats
helft.

Bij electro-myographisch onderzoek worden in alle delen van de ver
lamde musculatuur actiepotentialen van een aantal normale motorische 
eenheden gevonden. Tevens zijn er in ruime mate fibrillaties en poly
phasische actiepotentialen van 50-100 /xVolt, welke wijzen op een leven
dige reïnnervatie. Deze verschijnen bij het verplaatsen van de naaldelec- 
trode nu en dan spontaan. Het aantal intact gebleven motorische eenhe
den is onvoldoende om ook bij maximale inspanning de verlamde mus
culatuur merkbaar aan te spannen. Wel wekte het de indruk dat er hier
bij even een geringe contractie aan het onderste ooglid was te bespeuren. 
Patient voerde inderdaad de innervatie krachtig op. Hij was bij het zware 
werk bij laden en lossen van de vrachten die hij als chauffeur vervoerde 
gewend spieren krachtig aan te spannen.

23-11- 56. Patient is in staat om bij maximale innervatie een zichtbare 
contractie in de M. orbicularis oculi teweeg te brengen en de wenkbrauw 
en bovenlip rechts even iets op te trekken. De smaak is niet meer ge
stoord. Ook bij faradische prikkeling zowel van de zenuw als van de 
musculatuur treedt een contractie op. De actiepotentialen van de moto
rische eenheden met die der reïnnervatie en fibrillatie verschijnen tel
kens spontaan. Het zijn geen grote complexen en door de huid heen wor
den met het oog geen trekkingen waargenomen. In de volgende dagen 
voelde patient nu en dan trillingen in de verlamde musculatuur en ge
lukte het hem steeds beter de verschillende spieren der rechter gelaats
helft tot contractie te brengen.

28-ll-’56. Het oog wordt goed gesloten en de wenkbrauw en bovenlip 
worden rechts nagenoeg even goed als links opgetrokken.

Drie en twintig dagen na het ontstaan der paralyse kan hier van een 
genezing van de functie gesproken worden. Wel is er na deze genezing 
nog een partiele denervatie van aanzielijke om vang in alle spieren van 
de rechter gelaatshelft aanwezig en als teken van denervatie werden in 
ruime mate fibrillaties gevonden. Er was een genezing van de functie 
zonder restverschijnselen, terwijl een verder herstel der innervatie nog in 
gang was.
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Wanneer een aanzienlijk aantal zenuwvezels bij het ontstaan der 
verlamming gespaard is kunnen bij krachtige innervatie, per tijdseen
heid voldoende impulsen de spier bereiken om deze toch tot contrac
tie te brengen.

De patient is het zich in de regel niet bewust wanneer na een plot- 
* seling wegvallen van een deel der innervatie de overgebleven inner

vatie voldoende is om bij krachtige inspanning de verlamde musculatuur 
tot contractie te brengen. Hij bemerkt dit soms pas wanneer hij tij
dens het onderzoek wordt aangespoord. Zulk een schijnbare genezing 
werd bij de volgende patient tijdens het onderzoek op de derde dag 
na het ontstaan der verlamming waargenomen.

Patient no. 30, man 27 jaar, idiopathische fadalisparalyse rechts. 
(Plaat XVII).

13-12-’55 ontstond een totale paralyse der rechter gelaatshelft. Deze 
paralyse was ook bij het onderzoek drie dagen later nog een totale. Hij 
kon geen enkel deel der verlamde gelaatshelft merkbaar aanspannen en 
kon ook niet fluiten. Hij had geen smaakstoornissen en geen last van tra
nen van het oog. Met behulp van de innervatie van een aanzienlijk aan
tal intact gebleven motorische eenheden was hij na aanspanning tot steeds 
krachtiger innervatie direct na het onderzoek in staat het oog even te 
sluiten. Hij kwam in de volgende dagen gemakkelijker tot een krachtige 
innervatie en hield dit daarbij met steeds minder inspanning langer vol. 
Bij het onderzoek 5 dagen na het ontstaan der paralyse kon hij de mus
culatuur der rechter gelaatshelft praktisch even goed tot contractie bren
gen als de linker en kon van een volledige genezing gesproken worden. 
Een herstel der functie betekent niet zonder meer dat een herstel der in
nervatie is opgetreden .Een spier kan zelfs bij een vermindering van het 
aantal zenuwvezels tot meer dan de helft nog krachtig worden aange
spannen. Er was een denervatie van een aanzienlijk aantal zenuwvezels 
en als teken van denervatie van spiervezels werden bij deze patient in de 
spieren fibrillaties zelfs lange tijd na deze schijnbaar plotseling opgetre
den genezing in ruime mate gevonden. Zelfs bij het onderzoek op 13-6- 
’57, dat is 1H jaar na het ontstaan, vonden we lateraal van de neus een 
aanzienlijk gebied van denervatie. (Plaat XVII).

17-12-’57. Twee jaar na het ontstaan werden nog enkele fibrillaties ge
vonden. Er was in het gedenerveerde gebied een innervatie aanwezig.

Het geringe verschil tussen rechts en links dat bij het optrekken der 
bovenlip na IH jaar nog aanwezig was, was nu bijna verdwenen.

In dergelijke gevallen (nos. 30, 31, 32, 33) waarbij de functie der 
verlamde musculatuur reeds bij aansporing tijdens het eerste onderzoek 
terugkeert wordt een normale functie van een aanzienlijk aantal mo
torische eenheden gevonden. Door een krachtige innervatie kan met 
behulp van het aantal intacte zenuwvezels de musculatuur toch tot con
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tractie worden gebracht. Men vindt bij het electro-myographisch onder
zoek wanneer de patient de verlamde musculatuur op de gewone wijze 
tracht aan te spannen of met iets meer inspanning de actiepotentialen 
van normaal functionerende motorische eenheden gemakkelijk. Uit 
de ervaring weet men dan dat bij voldoende krachtige innervatie de 
verlamde spieren tot contractie gebracht kunnen worden. Men kan 
echter ook zonder electro-myographisch onderzoek gemakkelijk aan
tonen dat een aanzienlijk deel der zenuwvezels gespaard is gebleven. 
Het zijn de patiënten bij wie men bij het eerste bezoek op het spreek
uur enige contractie van bv. de M. orbicularis oculi kan zien wanneer 
men de patient tot krachtige innervatie aanspoort. De patient komt in 
het begin moeilijk tot een maximale innervatie daar hij eerst al
leen maar bemerkt dat de spieren verlamd blijven. Beter gelukt dit 
wanneer hij in toenemende mate een effect der innervatie waarneemt 
doordat hij de uitslagen van de actiepotentialen op het scherm in fre
quentie en aantal ziet toenemen en eventueel de signalen hiervan hoort 
door de loudspeakers.

Ook het onderzoek naar de electrische prikkelbaarheid kan hierbij sti
mulerend werken wanneer hij hierbij bemerkt dat bv. het oog toch 
tot sluiten gebracht kan worden.

Patient no. 31, man 31 jaar, idiopathische facialisparalyse rechts.
Na het ontstaan was de rechter gelaatshelft geheel paralytisch. Bij het 

onderzoek bleek een innervatier'aanwezig te zijn welke toereikend was 
om de spieren merkbaar te kunnen aanspannen. Bij het volgende onder
zoek 6 dagen na het ontstaan der paralyse was er klinisch een volledige 
genezing welke volgens patient reeds drie dagen na het eerste onderzoek 
was opgetreden.

Patient no. 32, man 18 jaar, idiopathische facialisverlamming links.
Er was bij het onderzoek 10 dagen na het ontstaan nog een totale para

lyse. De verlamde musculatuur kon echter door middel van een aantal 
functionerende zenuwvezels geïnnerveerd worden. Bij het zien van de 
uitslagen van de potentiaalschommelingen op het fluorescerend scherm 
van de kathodestraalbuis tijdens het onderzoek en het horen van de signa
len hiervan door de loudspeakers kwam hij tot steeds krachtiger innerva
tie. Het aantal impulsen dat per tijdseenheid de spieren bereikte via het 
verminderd aantal zenuwvezels in de zenuw bracht na enige tijd een vol
doende aantal motorische eenheden in actie om een merkbare contrac
tie waar te nemen. Hij kon na het onderzoek her oog even geheel slui
ten. Na enkele malen geoefend te hebben was hij in de loop van de zelfde 
dag in staat alle delen van de verlamde gelaatshelft duidelijk merkbaar 
aan te spannen en 12 dagen na het ontstaan kon van een volledige gene
zing gesproken worden.
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Patient no. 33, vrouw 71 jaar, idiopathische facialisparalyse rechts.
Patiënte was de vorige avond na een hevige ruzie met haar echtge

noot naar haar dochter in een naburig dorp gegaan. De volgende och
tend was haar rechter gelaatshelft geheel verlamd. Zij ging op het eind 
van die dag weer naar huis. Patiënte kon bij het onderzoek 8 dagen later 
bij inspanning de verlamde musculatuur in geringe mate tot contractie 
brengen. Zij klaagde over hevige pijn in het oor en over duizeligheid. Bij 
otologisch onderzoek werden geen afwijkingen gevonden. Patiënte was 
nerveus en wegens de klachten over hoofdpijn was het moeilijk haar tot 
een krachtige innervatie te bewegen.

Bij het onderzoek twee weken na het ontstaan der paralyse was bij in
spectie nog nauwelijks iets van de verlamming te bespeuren. Bij electro- 
myographisch onderzoek werd een partiele denervatie in alle delen van 
de musculatuur der rechter gelaatshelft gevonden. Hoewel deze denerva
tie niet omvangrijk was werden 8 weken later in de musculatuur van de 
wang toch nog fibrillaties gevonden. Bij het electro-myographisch onder
zoek van deze spieren werd een spontane activiteit van motorische een
heden waargenomen. Daarna werd dit verschijnsel niet meer gezien en 
werden ook geen fibrillaties meer gevonden. Fasciculaire trekkingen wa
ren tijdens het herstel der innervatie niet door de huid zichtbaar. De ge
nezing was volledig zonder rest verschijnselen.

Patiënte vertelde bij het opnemen der anamnese dat de verlamming ge
komen was doordat ze zonder een doek om het hoofd te doen ’s avonds 
buiten gelopen had. Pas na enig aandringen om bijzonderheden hierbij 
mede te delen vertelde zij over de ruzie welke de aanleiding voor haar 
vormde de straat op te gaan.

Samenvatting van het onderzoek der patiënten nos. 1-33 (onder A, 
B en C van dit Hoofdstuk).

Bij deze patiënten bestond op het tijdstip van het eerste onderzoek 
nog een totale paralyse van de verlamde gelaatshelft.

Bij een aantal bestond een totale denervatie na het optreden der idio
pathische facialisparalyse, terwijl bij de overige patiënten een gedeelte 
van de innervatie intact was. Naar gelang in deze laatst genoemde ge
vallen een gering of een groter aantal intacte zenuwvezels met nor
male functie gevonden werd kon het tijdstip van het begin der ge
nezing voorspeld worden en kon de verwachting uitgesproken worden 
dat een totale genezing of een genezing met restverschijnselen zou op
treden.

Bij alle patiënten trad een degeneratie van een aantal zenuwvezels 
op. In de gevallen van opgetreden degeneratie van alle zenuwvezels 
kon pas wanneer na verloop van tijd weer een contact tussen zenuw
vezels en spiervezels was gevormd een uitspraak over het tijdstip van 
terugkeer der functie en te verwachten herstel gedaan worden.
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patient
totale

paralyse
gedurende

herstel der 
functie 

bereikt na

genezing
der

functie

restver-
schijnselen

tijdelijk con
tractuur en
fasciculaire
trekkingen

21 m 60 j 26 dagen 2 maanden volledig — —

22 v 31 j 17 JJ 2 „ volledig — 5 e maand
23 v 21 j 21 » 1 maand volledig — —
24 v 37 j 28 2 maanden volledig — 4-6 weken
25 v 27 j 26 „ 3 „ volledig — 3-5e maand
26 v 17 j 29 5) 1 jaar volledig meebewegin

gen in geringe 
mate

5-9e maand

27 m 64 j 18 JJ 3 maanden volledig meebewegin
gen in geringe 
mate

2 e maand

28 v 5 j 26 niet vol
ledig

parese neer
trekken on
derlip

29 m 26 j 18 JJ 23 dagen volledig — —
30 m 27 j 3 ” 5 „ bijna vol

ledig
zeer geringe 
parese optrek
ken bovenlip

31 m 31 j 6 J5 13 „ volledig — —
32 m 18 j 10 12 „ volledig — —
33 v 71 j 8 >5 14 „ volledig — —

D. Idiopathische facialisparalyse. Bij het eerste onderzoek geen totale 
paralyse van de gelaatshelft.

Patient no. 34, man 45 jaar, facialisparalyse links ontstaan 4 uur na een 
hevige emotie.

Patient was gespannen onder de moeilijkheden die ontstonden doordat 
zijn moeder bij hem in woonde. Zijn moeder kon niet goed met zijn vrouw 
opschieten en ging verhuizen naar een zuster van patient. Zij gaf ver
schillende dingen weg met het oog op de aanstaande verhuizing. Patient 
kreeg hiervan niets. Hij was zeer gehecht aan een plaatwerk dat van hem 
was en vroeg zijn moeder dit te laten hangen. Hij vroeg dit omdat zij in
dertijd deze plaat voor hem had laten inlijsten. Zijn moeder gaf als ant
woord: „Goed, maar dan zal ik het eerst stuk slaan,” hetgeen zij meteen 
uitvoerde. Patient was hierover zeer ontdaan. Hij had jaren lang goed 
voor zijn moeder gezorgd en was door dit voorval zeer geschokt. Hij werd 
bleek, doch beheerste zich verder.
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Vier uur later ontstond een totale paralyse van de linker gelaatshelft. 
Patient reageert soms met een hevige driftreactie. Twee jaar tevoren had 
hij, eveneens links, een facialisparalyse, welke na enkele dagen genezen 
was. Een zuster van patient heeft veel last van migraineaanvallen. Nu 
en dan heeft patient hiervan zelf last. De laatste 25 jaar heeft hij bron
chitis waarvoor hij behandeld wordt wegens een allergische factor.

De paralyse betrof de gehele linker gelaatshelft. De linker mondhoek 
hing lager dan de rechter. Het oog kon echter bij inspanning iets geslo
ten worden. De vierde dag na het ontstaan der paralyse was het gelaat in 
rust weer symmetrisch, kon het oog goed worden gesloten en de wenk
brauw weer goed worden opgetrokken. Een week na het ontstaan der 
verlamming kon hier van een volledig herstel worden gesproken en had 
de patient zijn gelaatsexpressie volledig terug. Toch is hier een geringe 
vermindering wat het optrekken der bovenlip betreft gebleven. De in- 
nervatie was hier zelfs bij het onderzoek drie maanden na het ontstaan 
nog betrekkelijk gering. De sulcus naso-labialis is aan de verlamde zijde 
iets dieper geworden dan rechts. De mondhoek welke aanvankelijk lager 
hing, bevindt zich bij rust iets hoger dan aan de gezonde zijde. Nu en 
dan wordt aan de linker wang een spontane trekking met het oog waar
genomen. Er is in geringe mate een meebeweging te zien bij het sluiten 
van het oog. De bovenlip trekt dan links iets op. De fasciculaire trekkin
gen verdwenen in de vierde maand en het optrekken der bovenlip ge
schiedde daarna links en rechts in gelijke mate.

Het verschijnsel der meebeweging bij het sluiten van het oog werd als 
restverschijnsel een half jaar later waargenomen.

Patient no. 35, vrouw 67 jaar, idiopathische facialisparalyse links.
Patiënte bemerkte de verlamming ’s ochtends bij het spreken en maakte 

zich hierover zeer nerveus. Het bleek dat patiënte toen ze daarna in 
de loop van de zelfde dag wat rustiger was alle delen van de gelaatshelft 
toch tot contractie kon brengen. Vier weken later werd bij electro-myo- 
graphisch onderzoek nog in duidelijke mate een partiele denervatie ge
vonden. Hierbij werden naast fibrillaties ook fasciculaties waargenomen. 
Een enkele maal was een fasciculaire trekking van de wang zichtbaar. 
Vier maanden na het ontstaan der paralyse waren er geen fasciculaire 
trekkingen meer en ook bij electro-myographisch onderzoek werden deze 
niet gevonden. Een volledige genezing der functie was na vier maanden 
opgetreden. Patiënte had zich de avond voor het ontstaan der verlamming 
erg kwaad gemaakt op een familielid dat op bezoek kwam en met wie 
al langere tijd een gespannen verhouding bestond.

Patient no. 36, vrouw 33 jaar, periphere facialisparalyse rechts.
Bij het onderzoek 1 week na het ontstaan der paralyse was slechts van 

een parese sprake en geheel paralytisch is de musculatuur ook in het be
gin volgens mededeling van patiënte niet geweest. Zij kon bij het onder
zoek de rechter bovenlip bijna in dezelfde mate optrekken als aan de ge
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zonde zijde. Het oog kon patiënte echter niet geheel sluiten en de wenk
brauw niet optrekken. Er was tevens rechts een geringe abducens parese. 
Zij had de dag voor het ontstaan der verschijnselen een lichte terapera- 
tuurverhoging, tot 38°.

De parese was na 6 weken volledig genezen. Een verder herstel der in- 
nervatie was toen nog in gang. Fasciculaties of meebewegingen waren 
tijdens het herstel der innervatie niet zichtbaar. Ook bij electro-myogra- 
phisch onderzoek werden na verloop van 8 weken geen fasciculaties meer 
waargenomen.

Patient no. 37, man 21 jaar, idiopathische facialisparalyse rechts.
Patient kon bij het onderzoek 6 dagen na het ontstaan der verlamming 

de M. orbicularis oculi merkbaar aanspannen. Patient moest die dag on
verwacht de stad uit zodat het afgesproken electro-myographisch onder
zoek de volgende dag niet plaats vond. Hij kwam twee weken later terug 
op de polikliniek. De verlamming was toen, 20 dagen na het ontstaan 
vrijwel genezen. Een maand na het ontstaan kon van een volledige gene
zing gesproken worden. Patient verscheen pas een half jaar later voor af
gesproken controle. Er waren geen restverschijnselen.

Bij deze patient, de enige van al de patiënten die niet met geregelde 
tussenpozen ter onderzoek kwam- konden we niet vaststellen of er tijd- 
delijk fasciculaire trekkingen waren opgetreden.

Patient no. 38, vrouw 49 jaar, idiopathische facialisparalyse links.
Gedurende drie weken was volgens mededeling van patiënte de linker 

gelaatshelft geheel verlamd. Bij het onderzoek 4 weken na het ontstaan 
der verlamming kon zij alle delen der verlamde musculatuur duidelijk 
tot contractie brengen. Een volledige genezing werd bereikt 4 maanden 
na het ontstaan. In de derde maand werden tijdelijk fasciculaire trekkingen 
waargenomen zowel bij inspectie als bij electro-myographisch onderzoek. 
Er waren na genezing geen restverschijnselen.

Patient no. 39, man 40 jaar, idiopathische facialisparalyse links.
Bij het onderzoek 6 weken na het ontstaan der paralyse deelde patient 

mede dat de functie zich begon te herstellen na 4 weken.
Vijf maanden na het ontstaan kon van een volledige genezing gesproken 

worden zonder restverschijnselen. Fasciculaire trekkingen waren tijdens 
het herstel niet zichtbaar, doch werden wel bij electro-myographisch onder
zoek tijdelijk in de 3e en 4e maand gevonden.

Patient no. 40, meisje 4 jaar, facialisparalyse rechts.
De facialisparalyse trad op terwijl zij koorts — niet bekend hoeveel 

— en keelpijn had. Het is niet geheel zeker of er een volledige paralyse 
der gelaatshelft was. Bij het onderzoek 3 weken na het ontstaan werd nog 
slechts een geringe parese van het sluiten van het oog gevonden. Vier 
weken na het ontstaan kon van een volledige genezing gesproken wor
den zonder restverschijnselen.
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Patient no. 41, man 31 jaar, facialisparalyse rechts.
Gedurende 5 weken bleef de gelaatshelft volgens mededeling van de 

patient geheel verlamd. Bij het onderzoek 8 weken na het ontstaan kon 
patient alle delen der verlamde musculatuur goed tot contractie brengen. 
Aan de wang waren telkens fasciculaire trekkingen zichtbaar en bij het 
sluiten van het rechter oog trok de bovenlip rechts op.

Drie maanden na het ontstaan was de genezing volledig zonder rest- 
verschijnselen. De fasciculaire trekkingen werden verder niet meer waar
genomen en het verschijnsel der meebeweging kon nog slechts door mid
del van het electro-myographisch onderzoek gevonden worden.

Patient no. 42, vrouw 34 jaar, facialisparalyse links.
Totale paralyse gedurende 3/4 week. Volledige genezing na drie 

maanden, er waren na 2 maanden fasciculaties aan de wang zichtbaar en 
er was tijdelijk een lichte contractuur met een dieper sulcus naso-labialis 
links dan rechts. Na drie maanden werden geen trekkingen meer gezien 
en was er een volledige genezing der functie.

patiënt totale
paralyse

gedurende

herstel der 
functie 

bereikt na

genezing
der

functie

restver-
schijnselen

tijdelijk con
tractuur en
fasciculaire
trekkingen

34 m 45 j niet vol
ledig

7 dagen bijna vol
ledig

geringe 
parese en 
geringe contr.

35 v 67 j niet vol
ledig

4 maanden volledig 3 e mnd fase.

36 v 33 j niet vol
ledig

Ij maand volledig — —

37 m 21 j minder dan 
6 dagen

1 maand volledig — —

38 v 49 j ± 3 weken 4 maanden volledig — 3e maand
39 m 40 j ± 4 weken 5 maanden volledig — —
40 v 4 j niet vol

ledig
1 maand volledig — —

41 m 31 j ± 5 weken 3 maanden volledig tijdelijk mee
bewegingen
3 e maand

42 v 34 j 3| week 3 maanden volledig — 3e maand

Van deze 9 patiënten genazen 8 volledig.
Bij één patient werd een geringe parese en contractuur als restver- 

schijnsel waargenomen.
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Bij de onder A, B, C en D besproken patiënten, 42 in totaal, waren 
er 20 bij wie de gelaatshelft langer dan 6 weken verlamd was.

Een onderzoek naar de restverschijnselen werd eveneens verricht 
bij de patiënten - in totaal 34 - bij wie de idiopathische facialisparalyse 
reeds langer genezen was.

Van deze 34 patiënten genazen 11 niet volledig. Twee hadden een 
duidelijke en vijf een geringe parese terwijl vier patiënten alleen in 
geringe mate een meebeweging overhielden.

De genezing begon bij deze laatstgenoemde 4 patiënten na 6 weken. 
Bij de 5 patiënten met nog een geringe parese was 4-6 weken na het 
ontstaan der paralyse genezing begonnen. De parese was bij hen slechts 
bij nauwkeurige inspectie van het gelaat waar te nemen. De twee pa
tiënten met een duidelijke parese behoorden tot tien patiënten bij 
wie een volledige verlamming 6 weken en langer was blijven bestaan. 
Het herstel der functie was bij één van deze patiënten minder dan bij 
de patiënten onder A en B genoemd, die met een parese genazen.

Plaat XVIII toont het gelaat bij rust en bij innervatie van de patient bij 
wie de genezing het minst van alle 7 6 patiënten tot stand kwam. Hij kan 
het oog sluiten, en de wenkbrauw slechts een spoor optrekken. Het 
optrekken der bovenlip lukt niet. Er zijn fasciculaire trekkingen aan 
de wang zichtbaar. Onder het eten trekt het oog aan de verlamde zij
de dicht. Hij kan niet ademen door het linker neusgat; dit lukt slechts 
wanneer hij de neusvleugel wat zijwaarts beweegt.

Samenvatting Hoofdstuk III.
1. Het herstel van de innervatie bij de idiopathische facialisparalyse.

Een volledig herstel van de innervatie der mimische musculatuur 
bij een idiopathische facialisparalyse werd in geen enkel geval waar
genomen.

Steeds werd na de genezing een geringer aantal motorische eenhe
den gevonden dan bij gezonde mensen. Deze vermindering bleek ook 
bij vergelijking met de innervatie der gezonde gelaatshelft van de pa
tient.

Toch eist de laatst genoemde vergelijking der innervatie voorzich
tigheid. Nu en dan komt het voor dat de patient vroeger een facialis
paralyse aan de andere zijde heeft doorgemaakt. In vele gevallen ver
telt de patient dit spontaan, het is echter mogelijk dat er aan de andere 
zijde ongemerkt vroeger een lichte paralyse is geweest.

Wanneer de spier krachtig wordt aangespannen vormen de actie- 
potentialen van bijeen gelegen motorische eenheden een zogenaamd inter
ferentie patroon.

E. Het onderzoek naar restverschijnselen bij een controle groep van
patiënten (nos. 43-76).
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PLAAT XVIII

fig. 2

fig- 3 fig. 4

Patient bij wie de genezing het geringst was van een groep van 76 patiënten met een 
idiopathische facialisparalyse. (Zie tekst pag. 76).
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Zulk een normaal interferentie patroon wordt bij de genezing der 
idiopathische facialisparalyse slechts bij een deel der patiënten ge
vonden en dan nog slechts in een gedeelte der mimische musculatuur.

Een volkomen herstel der functie wordt ook bereikt wanneer het 
aantal motorische eenheden aanzienlijk minder is dan normaal. De 
actiepotentialen vormen dan niet een interferentie patroon zelfs niet 
bij maximale innervatie. Het verloop der potentiaalschommeling van 
de verschillende motorische eenheden kan dan duidelijk afzonderlijk 
worden waargenomen. (Plaat IV).

2. De genezing van de patiënten.
Een volledig herstel zonder enig restverschijnsel, hoe gering ook, 

was bij 52 der 76 patiënten (68%). Van deze 52 patiënten met vol
ledige genezing begon het herstel der functie bij 36 in de eerste zes 
weken en bij 16 ibz tot 5 Zi maand na het begin der paralyse. Van het 
totaal van 76 behielden 30 langer dan 6 weken een totale verlamming 
der gelaatshelft, terwijl bij 46 de functie in de loop der eerste 6 weken 
begon terug te keren.

Van deze 46 genazen 36 volledig (78%), zonder enig restverschijn
sel, bij 2 was wel de paralyse volledig hersteld, maar aan een meebe
weging was nog te zien dat er een facialisparalyse geweest was.

Van het totaal van 30 patiënten bij wie een herstel der functie pas 
na een tijd langer dan 6 weken begon, genazen 16 volledig zonder 
enig restverschijnsel (53%). terwijl 24 genazen met een volledig her
stel der functie (80%).

De genezing van totaal 76 patiënten.

aantal
patiënten

duur
totale

paralyse

genezing
zonder

rest

volledig 
herstel der 

functie

I 46 0-6 w. 36 (78%) 38 (84%)
II 30 6 w.-6 m. 16 (53%) 24 (80%)

76 0-6 m. 52 (68%) 62 (82%)

De restverschijnselen in de vorm van meebewegingen, contractu
ren, fasciculaire trekkingen worden vooral onder groep II gevonden, 
terwijl verder een belangrijk verschil tussen I en II hierin bestaat dat 
de paresen als resttoestand bij de patiënten onder II duidelijker en 
soms zelfs ernstig zijn.

Hoewel een volledige genezing vooral onder groep I bij 36 patiën
ten voorkomt, werd toch niet zelden onder de patiënten in groep II 
die 6 weken en langer hun paralyse behielden een volledige genezing
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zonder restverschijnselen waargenomen. Van het totaal van 52 patiën
ten die zonder restverschijnselen genazen bleef bij 16 de gelaatshelft 
langer dan 6 weken verlamd voor het herstel begon.

Ook V e r j a a 1 (1955) vond een dergelijke verhouding bij een groep 
van 70 volkomen genezen patiënten. Volgens zijn gegevens begon bij 47 
de genezing in de loop der eerste 6 weken en bij 23 na 6 weken (6 
weken - 3 maanden bij 16 en 3-6 maanden bij 7 patiënten).

Ook hier wordt onder volkomen genezen bedoeld een genezing 
waarbij aan geen enkel restverschijnsel, hoe gering ook, zichtbaar is 
dat de patient een facialisparalyse heeft doorgemaakt.

Het genezingspercentage van 67% bij het totaal der 76 patiënten 
wordt aanzienlijk lager wanneer men zoals Taverner (1955) ook dan 
van een onvolkomen herstel spreekt, wanneer alleen bij electro-myo- 
graphisch onderzoek synchroon activiteit in twee verschillende spie
ren wordt gevonden, wanneer slechts één van deze spieren wordt aan
gespannen, en zou men alleen bij een volledig herstel der innervatie 
van een volkomen genezing willen spreken, dan zou het genezings
percentage 0 worden.

82% van de patiënten met normale reacties bij electrische prikke
ling genas volledig, 52% van de patiënten met een totale ontaardings- 
reactie der verlamde musculatuur of een gedeelte hiervan genas vol
komen zonder restverschijnselen.

80% van de patiënten met totale ontaardingsreactie en totale de- 
nervatie der mimische spieren genas volledig.

Het verschil tussen beide laatst genoemde groepen wordt verklaard 
door de meebewegingen welke vooral ontstaan wanneer enige verlam
de spieren een innervatie door een aantal zenuwvezels behielden.

In de zenuw bevinden zich dan te midden van een groot aantal 
gedegenereerde vezels intacte zenuwvezels. Wanneer door takjes ont
spruitend uit intacte vezels via banen van gedegenereerde zenuwve
zels een andere spier bereikt wordt kunnen de meebewegingen ont
staan.

3. Invloed van behandeling op de genezing van de idiopathische facialis
paralyse.

Naast de in Hoofdstuk I genoemde operatieve decompressie bestaan 
er verschillende andere methoden van behandeling, o.a. met electri
sche prikkeling van de verlamde spieren, het toedienen van salicyl, 
warmte en het voorschrijven van bedrust.

39 Patienten werden niet behandeld terwijl 47 patiënten werden 
behandeld met electrische prikkeling. Het genezingspercentage was 
in beide groepen gelijk.
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Eén patient die na 3 maanden was behandeld met operatieve de
compressie kreeg ik later in behandeling. Hij had last van tranen van 
het oog.

De genezing bij deze patient was geringer dan bij de slechtst ge
nezen patient der 76 patiënten. Hij kon het oog sluiten, doch het op
trekken van de bovenlip en de wenkbrauw gelukte niet. Bij sluiting 
van het oog trok de bovenlip iets op. Merkwaardig is het dat deze 
patient die een belangrijke representatieve functie heeft over het suc
ces van de operatie zeer tevreden is. De slechte genezing bij deze pa
tient laat geen oordeel toe over de behandeling door operatie.

Jongkees (1955-’56) heeft meermalen op de betekenis van de 
operatieve decompressie als methode van behandeling van de idiopathi
sche facialisparalyse gewezen, en deelde de genezing van 15 patiënten 
mede (1957). Conservatieve behandeling zo besluit hij deze publicatie 
heeft zijn grenzen; indien na 6 weken nog geen verbetering is ontstaan 
is het niet verantwoord met een operatieve decompressie langer te 
wachten. De genezing van deze 15 patiënten welke zeer significant ge
noemd wordt is als volgt aangegeven: 8 genezen, 6 genezen met een 
lichte tot matige parese als resttoestand en één behield een totale paralyse.

De genezing zonder parese als rest bij 8 van de 15 patiënten (53%) 
geeft in verband met het blijven bestaan der paralyse bij één aanleiding 
tot de vraag of de operatie ook al wordt deze zorgvuldig uitgevoerd 
een ongunstige invloed op de zenuw kan uitoefenen.

Botman (1954) deelt over de resultaten der operatie in zijn proef
schrift mede dat van de 8 geopereerde patiënten 4 genazen met herstel 
der functie, terwijl 2 een lichte, 1 een matige en 1 een totale paralyse 
behielden. Botman vindt geen verklaring voor het uitblijven van 
herstel en wijst er op dat Kettel, die operatie aanraadt wanneer na 8 
weken geen verbetering is opgetreden, bij 3 patiënten zulk een mis
lukking waarnam.

Het uitblijven van een herstel namen we niet waar bij de 76 patiën
ten met een idiopathische facialisparalyse. 80% van de patiënten die 
6 weken een totale paralyse der gelaatshelft behielden genas met een 
volledig herstel van de functie der verlamde spieren.

Eveneens genas van de patiënten die 2/4-5 Vi maand een totale paralyse 
der gelaatshelft behielden 80% met een volledig herstel der functie 
der mimische spieren.

Een verklaring voor de ongunstige invloed der decompressie is waar
schijnlijk te vinden in een stoornis van de veneuze afvoer van het bloed 
der zenuw via openingen van het benige kanaal naar in de omgeving 
gelegen venae.

Over genoemde andere behandelingsmethoden heb ik geen erva
ring.
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Men noemt de genezing na operatie een argument voor de juistheid 
van de theorie dat door druk van de gezwollen zenuw in het benige 
kanaal de geleiding der zenuw geblokkeerd is.

Zoals bij het onderzoek der onder A en B van dit Hoofdstuk genoem
de patiënten bleek zijn juist in de derde en volgende maanden na 
regeneratie van zenuwvezels enige spieren weer bereikt en zijn er 
motorische eenheden gevormd. Bij een aantal patiënten begint hierdoor 
in de derde maand de functie terug te keren. Een genezing kan dan 
zelfs enige dagen na de operatie ontstaan, wanneer na twee maanden ge
opereerd wordt.

Ook in de eerste weken kan een genezing spoedig na de operatie 
ontstaan wanneer een aanzienlijk aantal zenuwvezels intact is gebleven, 
doch de patient wegens hevige pijn en moedeloosheid wegens het blijven 
bestaan der paralyse zich niet inspant.

Zijn echter geen zenuwvezels intact gebleven, dan is er een totale 
paralyse met een totale ontaardingsreactie en degeneratie van alle 
zenuwvezels. Wegens de tijd nodig voor regeneratie der zenuwvezels 
en de vorming van nieuwe motorische eenheden wordt een terugkeer 
van de functie der spieren dan niet in de eerste twee maanden bespeurd. 
De spiervezels gaan in deze tijd niet te gronde en spontaan zonder enige 
behandeling geneest 80% van deze patiënten met een volledig herstel 
van de functie der mimische spieren.
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HOOFDSTUK IV

Traumatische facialisparalyse.

De wijze waarop verlamming na trauma ontstaat is niet altijd duide
lijk. Bij operatie kan een volledige paralyse der gelaatshelft optreden, 
terwijl bij inspectie blijkt dat de continuïteit niet onderbroken is.

Als voorbeeld hiervan moge het navolgende geval dienen.

Patient no. 77, man 19 jaar. Operatie aan het linker mastoid op 
18-10’57.

In aansluiting aan de operatie ontstond een totale paralyse der linker 
gelaatshelft. Bij exploratie VA week later bleek de continuïteit van de 
zenuw niet verbroken te zijn. Bij het onderzoek op 12-12-’57 werd een 
totale denervatie van alle spieren der linker gelaatshelft gevonden. Fibril- 
laties werden niet waargenomen. Bij electrische prikkeling was er een to
tale ontaardingsreactie.

Twee maanden na de operatie waren er in het laterale gedeelte van de 
M. frontalis op 12 cm afstand van het foramen stylo-mastoideum ver
schijnselen van reïnnervatie. Naast de polyphasische actiepotentialen 
welke aantonen dat hier enkele motorische eenheden werden gevormd, 
werd thans ook het verschijnsel van fibrillaties gevonden. In de overige 
spieren der gelaatshelft werden geen actiepotentialen aangetroffen. Er is 
nog een totale paralyse der gelaatshelft.

4-1-’5 8. Er zijn enkele motorische eenheden gevormd waarvan de actie
potentialen biphasisch van vorm zijn en een amplitude van 300 /tVolt 
bezitten.

ll-l-’58. Een beginnende reïnnervatie is thans ook in de M. orbicula
ris oculi aanwezig. De amplitude van deze nog zeer polyphasische actie
potentialen bedraagt 50-100 //Volt. Een reïnnervatie in de spieren der 
linker wang werd nog niet waargenomen. Het aantal motorische eenhe
den dat inmiddels in de M. frontalis gevormd is, is nog niet voldoende om 
de wenkbrauw merkbaar op te kunnen trekken. De vorming van een 
groter aantal motorische eenheden is in gang. In verband hiermede werd 
verwacht dat patient in de loop der volgende weken het linker oog zou 
kunnen sluiten en de wenkbrauw iets zou kunnen optrekken.

Op 18-1-’5 8 bleek dat de vorming van motorische eenheden nog ver
der was voortgegaan.
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25-l-’58 werd een vermindering der innervade waargenomen en l-2-’58 
werd een totale denervatie gevonden. 8-15 en 22-2-’58 was er eveneens 
een totale denervatie. Verschijnselen van reïnnervatie kwamen pas weer 
vier maanden na het ontstaan der verlamming.

In het volgende geval ontstond beiderzijds een facialisparalyse na 
een mastoidectomie. De operatie verliep beiderzijds zonder moeilijk
heden.

Er was geen beschadiging van de nervi faciales.

Patient no. 78, jongen 2Ya jaar. (Plaat XIX).
Periphere facialisparalyse beiderzijds na middenooroperatie. Het ge

laat was symmetrisch onbeweeglijk met een uitdrukking zoals bij een 
jong kind meermalen wordt waargenomen.

Het viel daarom niet direct op dat hier beiderzijds een facialisparalyse 
was. Het kind maakte na een paar dagen geen zieke indruk meer. De uit
drukking van het gelaat bleef steeds dezelfde. Bij het onderzoek bleek 
dat het de ogen niet kon sluiten. Bij kloppen op het voorhoofd in het 
midden contraheerde de M. orbicularis oculi niet. Het kind kon niet drin
ken, de vloeistof liep dan de mond uit.

Bij het electro-myographisch onderzoek werd beiderzijds een totale de
nervatie van de mimische musculatuur gevonden.

Zes weken na de operatie kan hij het rechter oog iets sluiten. Ook bij 
het kloppen op het voorhoofd is er een geringe reactie in de M. orbicu
laris oculi zichtbaar. De lip kan nog niet worden opgetrokken en bij het 
drinken loopt de vloeistof nog uit de mond. Het eten lukt, al blijft er nog 
steeds voedsel in de rechter en linker wang achter.

Na 7 weken kan hij de beide ogen even sluiten.
Een reïnnervatie was bij deze jongen na 30 dagen in de rechter M. or

bicularis oculi op 6 cm. afstand van het foramen stylo-mastoideum begon
nen. Na 6 weken waren er in deze spier enkele motorische eenheden op
gebouwd, terwijl een verdere reïnnervatie in gang was. Als teken van deze 
vorming van nieuwe motorische eenheden werden de kenmerkend poly
phasische actiepotentialen van geringe amplitude gevonden, zoals deze 
verschijnen wanneer bij regeneratie van gedegenereerde zenuwvezels de 
verlamde spier weer bereikt is. Tevens werden na 6 weken in ruime 
mate de spontane actiepotentialen van gedenerveerde spiervezels gevon
den. Dit verschijnsel van fibrillatie was er in de eerste maand niet.

In het volgende geval werd de facialis gedeeltelijk doorgesneden. 

Patient no. 79, vrouw 51 jaar.
Bij een radicale operatie aan het linker mastoid op 7-3-’57 ontstond een 

totale paralyse van de linker gelaatshelft. Bij inspectie had men de indruk 
dat de zenuw geheel was doorgesneden, echter bleek bij electro-myogra
phisch onderzoek dat de paralytische spieren toch door een gering aan-
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PLAAT XIX

fig. 1 fig. 2

(Patient no. 78)
Traumatische facialisparalyse rechts en links.

(Patient no. 84) Partiele denervatie met re'innervatie. Pa-
Schotwond 2 cm voor rechter oor. tient no. 83. Operatie glandula parotis.
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tal zenuwvezels werden geïnnerveerd. Behalve de actiepotentialen der 
intact gebleven motorische eenheden werden in ruime mate fibrillaties 
gevonden. Verschijnselen van reïnnervatie door vergroting der intact ge
bleven motorische eenheden werden daarna steeds meer aangetroffen. 
Deze reïnnervatie was zeer levendig. Hierdoor kon, hoewel het aantal in
tact gebleven motorische eenheden zeer gering was, een beginnend her
stel ongeveer 8 weken na de operatie verwacht worden.

We werden hierin echter teleurgesteld. De actiepotentialen der intact 
gebleven motorische eenheden waren eind Mei in amplitude toegeno
men van 200-500 /rVolt, doch het aantal werd iets minder. In de loop 
van Juni ’57 werden in de verschillende spieren deze actiepotentialen 
slechts op zeer verspreid gelegen delen van de musculatuur gevonden.

26-6-’57 was er een totale denervatie. Ook de actiepotentialen van de 
fibrillaties werden toen niet waargenomen.

Daarna trad een beginnende reïnnervatie in het laterale gedeelte der 
wang voor het eerst op 4-9-’57. Het waren polyphasische actiepotentia
len welke kenmerkend zijn voor een eerste contact tussen spiervezels en 
geregenereerde zenuwvezels.

25-9-’57 werden deze verschijnselen van de vorming van de motorische 
eenheden ook bij het oog en het laterale gedeelte aan het voorhoofd ge
vonden, bovendien verschenen weer fibrillaties.

In de loop van Oct. ’57 bleek dat zowel het laterale gedeelte van het 
voorhoofd, het oog, als ook de wang door een aantal zenuwvezels na re
generatie werd bereikt dat voldoende geacht kon worden voor een zeker 
herstel der functie in alle delen der gelaatshelft. De innervatie der M. or
bicularis oculi herstelt zich hierbij beter dan de overige spieren. De mond
hoek was aan de zieke zijde lager dan aan de gezonde zijde, terwijl de sul
cus naso-labialis verdwenen was. Half Oct. ’57 was het gelaat bij rust sym
metrisch. Begin Nov. ’57 bevond de mondhoek zich bij rust hoger dan aan 
de gezonde zijde en was de sulcus naso-labialis aan de verlamde zijde die
per. Er waren tevens fasciculaire trekkingen aan de wang zichtbaar. Bij 
electrisch onderzoek werd steeds een totale ontaardingsreactie gevonden.

13-ll-’57. Patiënte is in staat het oog bijna te sluiten. Het optrekken 
der bovenlip en wenkbrauw gelukt nog niet. De innervatie der M. orbi
cularis oculi is in Dec. ’57 vrij goed te noemen. Patiënte kan het oog ge
heel sluiten. De sulcus naso-labialis wordt nog dieper en trekt telkens op, 
synchroon met de lidslag van het oog.

19-2-’58. Patiënte is in staat de wenkbrauw en de bovenlip links iets op 
te trekken. Een verdere innervatie is aan de wang en aan het voorhoofd 
nog in gang en meer naar mediaal gelegen delen der musculatuur wor
den bereikt.

In de navolgende gevallen (80, 81, 82) werd de nervus facialis tij
dens een ooroperatie geheel doorgesneden. Bij de patiënten welke on
der no. 80 en 81 worden besproken trad na verloop van een aantal
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maanden weer een innervatie van de musculatuur op. Bij de daarna 
volgende patient no. 82 werd een plastiek uitgevoerd daar de zenuw 
een defect van 4 mm vertoonde.

Patient no. 80, man 35 jaar. (Plaat XX).
l4-l-’55. Periphere facialisparalyse rechts ontstaan tijdens operatie aan 

het rechter oor ter verwijdering van een cholesteatoom. De nervus facialis 
werd ten hoogte van de eminentia pyramidalis doorgesneden. Er was een 
paralyse van alle mimische spieren der rechter gelaatshelft opgetreden. 
Bij het electro-myographisch onderzoek werd op 23-2, 9, 23 en 31-3, 7-4, 
3 en 10-5-’55 een totale denervatie gevonden. Er waren geen enkele 
maal actiepotentialen van intact gebleven motorische eenheden, ook geen 
fibrillaties. Zoals reeds eerder werd opgemerkt wordt het verschijnsel van 
fibrillatie bij totale denervatie in een aantal gevallen niet waargenomen. 
Het onderzoek naar de electrische prikkelbaarheid gaf een totale ontaar- 
dingsreactie te zien.

25-5-’55. Tijdens het inbrengen der naaldelectrode in de musculatuur 
aan het laterale gedeelte der wang verschijnen enkele polyphasische po- 
tentiaalschommelingen met een gering amplitude, 50 /xVolt.

l-6-’55. De potentiaalschommelingen op de zelfde plaats aan de wang 
zijn in amplitude toegenomen tot 150 /rVolt. Ze zijn nog polyphasisch 
van vorm.

8-6-’55. Er zijn thans enkele motorische eenheden opgebouwd waarvan 
de actiepotentialen lateraal aan de wang ook verschijnen wanneer patient 
tracht de musculatuur aan te. spannen. De vorm van enkele van deze 
actiepotentialen is biphasisch geworden en de amplitude 200 ^Volt.

In dit gedeelte der musculatuur worden nu ook fibrillaties aangetrof
fen. De gelaatshelft is nog geheel verlamd.

22- 6-’55. In de spieren aan het laterale gedeelte der wang worden 
meerdere motorische eenheden gevormd.

20- 7-’55. In de overige delen van de musculatuur om het oog en aan 
het voorhoofd in het laterale gedeelte treden thans de eerste verschijnse
len van een reïnnervatie op bij het plaatsen der naaldelectrode. Er wor
den in deze delen der musculatuur voor het eerst ook fibrillaties waar
genomen. Bij het onderzoek naar de electrische prikkelbaarheid wordt in 
alle delen nog een totale ontaardingsreactie gevonden.

23- 8-’55. In de M. orbicularis oculi en in het laterale gedeelte der M. 
frontalis zijn nu ook motorische eenheden gevormd. Bij krachtige inner
vatie is patient in staat het onderste ooglid tot een geringe contractie te 
brengen.

21- 9-55. Patient kan het oog sluiten en de bovenlip en de wenkbrauw 
iets optrekken. In alle delen van de rechter gelaatshelft zijn telkens fas- 
ciculaire trekkingen zichtbaar.
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PLAAT XX

fig- 3

fig. 4 fig. 5

50 /fV
10 m.s.

(Patient no. 80)
Traumatische facialisparalyse rechts.

Fig. 1, 2 en 3. Totale paralyse der gelaatshelft.
Fig. 4. Twee actiepotentialen van gedenerveerde spiervezels. Fibrillatie.
Fig. 5. Polyphasische potentiaalschommeling. Vorming van een motorische eenheid.



Een verdere reïnnervatie is in gang onder verschijnselen van vergroting 
der gevormde motorische eenheden. De actiepotentialen van deze gro
tere complexen verschijnen bij het onderzoek telkens spontaan. Tevens 
zijn hierbij steeds fibrillaties aanwezig. Een verder herstel der functie 
treedt in de volgende jaren 1956-1958 niet op.

Patient no. 81, vrouw 71 jaar.
10-3-’55 tijdens een ooroperatie ter verwijdering van een cholesteatoom 

rechts werd de nervus facialis doorgesneden.

electro-myographisch onderzoek

datum spieren
fibril
laties

reïnner
vatie

motor.
eenh. klinische verschijnselen

23- 3-55 alle
spieren
r.gelaat

totale facialis paralyse 
rechts

9- 6-55 JJ — — — 55
19- 7-55 — — — 55
20- 9-55 rechter

wang
+ + — 55

27- 9-55 + + — 55
18-10-55 „ + + — „
1-11-55 + + +

spoedig
uitgeput

55

8-12-55 „ + + + 55
8-12-55 voorhoofd + + „

19- 1-56 alle
spieren
r.gelaat

+ + + totale facialis verlamming 
rechts, heeft metaalsmaak 
rechts in de mond

1- 2-56 ” + + + nu en dan last van tranen 
van het oog

13- 3-56 55 + + + enkele fasciculaire trekkin
gen in r. wang zichtbaar

25- 5-56 55 + + actiepot 
in ampl. 
toege
nomen

patiënte kan het oog iets 
sluiten zij het met moeite, 
men ziet hierbij de oogbol 
naar boven draaien

10- 7-56 55 + + + patiënte kan het oog slui
ten en wenkbrauw en bo
venlip iets optrekken doch 
nauwelijks zichtbaar

23- 8-56 55 + reïnnervatie, versch. 
vergroting moto
rische eenh.
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Bij het laatste onderzoek 15-3-’58, 3 jaar na de ooroperatie werd het 
volgende gevonden:

Patiënte kan het oog sluiten doch het optrekken van de wenkbrauw en 
van de bovenlip lukt eigenlijk niet. Toch is er wel een gelaatsexpressie, 
bij het spreken trekt de wang iets op zij aan de verlamde zijde. Bij rust be
vinden zich de rechter en linker mondhoek op gelijke hoogte. De sulcus 
naso-labialis is iets dieper dan aan de gezonde zijde. Patiënte spreekt 
evenals haar familie van een zeer goede genezing en de mensen vragen 
soms „welke kant was het ook weer die verlamd was”. Fasciculaire trek
kingen zijn niet zichtbaar. Bij sluiten van het oog trekt de bovenlip iets 
op.

Bij het eten blijft voedsel in de rechter wang zitten, doch het is er ook 
weer gauw uit. Dit is een oefening geworden, zoals patiënte zegt en dit 
hindert haar niet. Patiënte kan niet fluiten, ook kan ze een kaars niet uit
blazen. De smaak is rechts afwezig. Nu en dan heeft patiënte een metaal- 
smaak in de mond en soms traant het oog.

Het herstel der innervatie van de M. orbicularis oculi is juist voldoen
de om het oog te kunnen sluiten. Bij electro-myographisch onderzoek 
worden nog fasciculaties gevonden evenals fibrillaties.

Patient no. 82, man 21 jaar.
Radicale ooroperatie rechts 12 Dec. ’57. Het oor liep sedert drie jaar nu 

en dan wat. Eind Nov. ’57 oorpijn en pijn achter het oor. Toen hij na de 
operatie op 12 Dec. ’57 uit de narcose bijkwam bleek de rechter gelaats
helft verlamd te zijn. Bij het electro-myographisch onderzoek op 9, 11, 
14, 18 en 25 Jan. '58 werden alle spieren van de rechter gelaatshelft uit
voerig onderzocht. In geen der spieren werd een innervatie gevonden. Er 
verschenen geen actiepotentialen van motorische eenheden wanneer de 
patient poogde de verlamde spieren aan te spannen.

Ook werden geen verschijnselen van reïnnervatie en geen fibrillaties 
waargenomen. De paralyse der rechter gelaatshelft was volledig. Totale 
ontaardingsreactie bij electrische prikkeling. Bij het onderzoek na de uit
gevoerde plastiek der nervus facialis 30-l-’58 werden op 1 en 16-4-’58 
geen verschijnselen van reïnnervatie gevonden. Hieruit blijkt dat bij de
generatie fibrillaties kunnen ontbreken.

In het volgende geval ontstond na een operatieve behandeling van 
een cyste in de glandula parotis een partiële denervatie van een ge
deelte der mimische musculatuur.

Patient no. 83, man 35 jaar. (Plaat XIX).
Na operatieve behandeling van een cyste in de linker glandula parotis 

ontstond een paralyse van een gedeelte der mimische musculatuur. Pa
tient kon de wenkbrauw optrekken doch het linker oog niet sluiten, de 
bovenlip niet optrekken en de onderlip links niet neertrekken.
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De ons gestelde vraag luidde of bij de operatieve behandeling de on
derste twee takken waren doorgesneden. De paralytische musculatuur 
werd echter door een aantal intact gebleven zenuwvezels geïnnerveerd. 
De normale actiepotentialen van 100-200 /xVolt verschenen bij het on
derzoek, wanneer de patient probeerde de verlamde spieren aan te span
nen. Tevens werd in deze spieren een groot aantal fibrillaties gevonden. 
Er waren verschijnselen van een levendige reïnnervatie door vergroting 
van de intact gebleven motorische eenheden. Plaat XIV. Vier weken na het 
ontstaan der verlamming kon de patient het oog iets sluiten, de bovenlip 
links iets optrekken en de onderlip iets neertrekken.

In het navolgend geval ontstond een verlamming van een gedeelte 
der mimische musculatuur ten gevolge van een schotwond.

Patient no. 84, man 21 jaar. Schotwond 2 cm voor rechter oor. 
(Plaat XIX).

Patient kon na het trauma de bovenlip rechts niet meer optrekken ter
wijl hij het rechter oog goed kon sluiten.

Na een maand was de patient in staat de bovenlip rechts iets op te 
trekken en na 7 weken gelukte dit in duidelijke mate. (Plaat XIV). Hierbij 
wordt de mondhoek echter niet opgetrokken, in de M. zygomat. major 
wordt nog geen innervatie gevonden. Wel werd op dit tijdstip — 7 we
ken na het ontstaan der verlamming — een goed herstel van de innervatie 
der M. quadratus labii superioris waargenomen. De activiteit van deze 
spiergroep trad steeds synchroon op met die welke bij gelijktijdige regi
stratie in de M. orbicularis oculi verscheen. Ook was er een spontane acti
viteit nu en dan synchroon in deze twee spieren. Hierbij waren fascicu- 
laire trekkingen zichtbaar in een gebied dat eveneens beide spieren be
trof. Er werden talrijke fibrillaties in de M. quadratus labii sup. en ver
schijnselen van een verdere levendige reïnnervatie gevonden.

9 weken na ontstaan der verlamming geschiedt het optrekken der boven
lip in gelijke mate als aan de gezonde zijde. Hierbij sluit echter steeds het 
oog. Omgekeerd trekken de lip en de neus op wanneer hij het oog sluit 
(Plaat XIV). In het meer lateraal gelegen deel der mimische musculatuur, 
de M. zygomat. major en de M. risorius wordt nog geen innervatie aange
troffen. Het is op grond hiervan en de meebeweging bij het sluiten van 
het oog waarschijnlijk dat vanuit intact gebleven zenuwvezels welke naar 
de M. orbicularis oculi verlopen takjes zijn ontsproten welke via banen 
van gedegenereerde zenuwvezels in de anastomosen van het periphere 
vertakkingsgebied de M. quadratus labii sup. bereiken.

Mogelijk is er ook in het meest periphere gebied der vertakkingen een 
contact tussen de intact gebleven zenuwvezels en de gedegenereerde ze
nuwvezels in de spierbundels welke soms van de M. orbicularis oculi in 
die van de M. quadratus labii sup. overgaan.
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Over regeneratie van zenuwvezels.
Wanneer de zenuw is doorgesneden en het distale en het proxi

male gedeelte zich gunstig ten opzichte van elkaar geplaatst bevin
den worden na verloop van tijd in de verlamde spieren verschijnselen 
van reïnnervatie gevonden. Na doorsnijding der axonen komt het pe
riphere deel tot degeneratie. De optredende regeneratie vergt tijd. Er 
treedt pas een reïnnervatie op wanneer er over de afstand van de 
laesie tot de spieren een nieuwe zenuwvezel is gevormd. Naarmate de 
spieren zich op grotere afstand van de plaats der laesie bevinden, duurt 
het langer voor de gedenerveerde spiervezels weer een innervatie ont
vangen.

De verlamming herstelt zich wanneer de spieren tenslotte weer door 
een voldoende aantal zenuwvezels worden geïnnerveerd. Soms vormt 
het litteken na kwetsing en na doorsnijding der zenuw voor het groot
ste deel der zenuwvezels een niet te overwinnen barrière. Steeds blijkt 
bij het onderzoek dat het oponthoud op de plaats van het litteken bij de 
mens van aanzienlijke duur kan zijn.

De snelheid, waarmee de regeneratie naar de Peripherie voortschrijdt.

In experimenten wordt een groeisnelheid van de doorgesneden mo
torische zenuwvezels gevonden van twee millimeter per dag. (G u t- 
m a n n 1942).

Ter plaatse van het litteken wordt in experimenten bij het konijn en 
de rat na doorsnijding een oponthoud van 1 week gevonden. Nadat uit
groeiende zenuwvezels de spier hebben bereikt duurt het in deze ex
perimenten ongeveer 3 weken voordat zich functionerende motorische 
eenheden hebben gevormd, waardoor de spier kan worden aangespan
nen. Men noemt het oponthoud bij het litteken en het tijdsbestek dat 
later nodig is voor de vorming van functionerende motorische eenhe
den nadat de zenuwvezels de spier hebben bereikt bij elkaar opgeteld 
het totale oponthoud. Bij de mens is het totale oponthoud 12-16 weken.

Vooral het oponthoud in het begin na de doorsnijding is veel groter 
dan bij de experimenten, terwijl ook verder de regeneratie veel langza
mer verloopt. (Sunderland, 1946, ’47 en ’50).

Wat de tijd betreft welke bij de mens benodigd is om de afstand van 
de plaats der doorsnijding tot de verlamde spier af te leggen zijn de 
verhoudingen bovendien ingewikkelder dan bij de experimenten. De 
groeisnelheid is bij de mens namelijk geen constante grootheid. Deze 
vermindert naarmate men zich verder van het cellichaam bevindt. Wan
neer de zenuw proximaal doorgesneden is kan de groeisnelheid nadat 
de plaats der verwonding gepasseerd is zelfs groter zijn dan bij genoem
de experimenten. Naarmate bij de uitgroeiende zenuwvezel de plaats
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Uitbreiding van het aantal onderzoekingen is hier gewenst. Meer ge
gevens van verschillende zenuwen dienen verkregen te worden.

Het is hierbij van belang dat omschreven wordt op welke wijze de 
gegevens worden verkregen; of o.a. met behulp der electro-myographie 
het begin der reïnnervatie werd genoteerd, dan wel het beginnend her
stel der functie.

Men hanteert gewoonlijk klinisch het begrip groeisnelheid in de 
vorm van de afgelegde weg bv. 1 mm per dag. Daarmee geeft men dan 
aan na hoeveel dagen een herstel der functie van de verlamde spier 
verwacht kan worden. Men houdt dan rekening hiermede dat de af
gelegde weg in het proximale gedeelte aanmerkelijk groter kan zijn per 
dag dan in het meer periphere verloop van de zenuw. Verder brengt 
men gewoonlijk niet het oponthoud in het litteken in rekening. Het 
gemiddelde van verschillende factoren vindt dan klinisch zijn uitdruk
king in zoals genoemd een bepaalde weg van bv. 1 mm welke per dag 
wordt afgelegd.

De getallen in onderstaande tabel geven een — zij het slechts grove 
-—- oriëntatie over de snelheid waarmee de regeneratie aan het gelaat 
voortschreed. De afstand van begin en eindpunt tot het foramen stylo- 
mastoideum is met een centimetermaat aan het voorhoofd gelegd over de 
wenkbrauw gemeten. Een juiste bepaling van de afgelegde weg is dit 
allerminst.

van regeneratie zich op steeds groter wordende afstand van het celli-
chaam bevindt neemt de groeisnelheid steeds meer af en wordt van de
orde van 0,5 mm per dag. (Sunderland, 1950).

Eerste verschijnsel van Snelheid van regeneratie
patiënt reïnnervatie

lateraal aan aan het voor- aantal dagen afstand per dag
wang op een hoofd op een waarin een afgelegd, uit
afstand tot afstand tot ong. 12 cm vorige kolom-

foramen stylo- foramen stylo- grote afstand men berekend.
mast. 6 cm mast. 18 cm bereikt wordt

No 80 m 25-5-55 20-7-55 56 2,1 mm

No 81 v 20-9-55 8-12-55 79 1,5 mm

Het optreden van de eerste verschijnselen van reïnnervatie aan de 
wang na doorsnijding der zenuw:
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In vergelijking tot het begin der innervatie bij patient No 77 is in 
de gevallen 80 en 81 een groter oponthoud ter plaatse van de ver
wonding van resp. 2 en 4 maanden waarschijnlijk.

Het aantal zenuwvezels dat in de beide gevallen van totale door
snijding der nerv, facialis de musculatuur ten slotte heeft bereikt is 
ongetwijfeld gering. Beiden zijn over het bereikte herstel zeer tevre
den. In rust is het gelaat vrijwel symmetrisch, de sulcus naso-labialis 
is aan de verlamde zijde zelfs iets dieper zodat hen soms gevraagd 
wordt „welke kant was verlamd?”

Het oog kan weer gesloten worden. Bij het optrekken van de wenk
brauw en bovenlip is het echter duidelijk zichtbaar hoe gebrekkig de 
innervatie zich in werkelijkheid heeft hersteld. Het is bekend dat, wan
neer het centrale en distale deel van een doorgesneden zenuw zo gun
stig mogelijk ten opzichte van elkaar geplaatst zijn, het niet te voor
spellen is of een voldoend aantal zenuwvezels de peripherie bereikt 
(Sunderland).

Zo kwam een patiënte bij wie het periphere deel van de bij een oor- 
operatie doorgesneden nervus facialis gehecht werd met het centrale 
deel van de nerv. accessorius 10 jaar later ter onderzoek wegens een 
onvoldoende herstel.

De mate van opgetreden herstel was geringer dan bij de twee zoëven 
beschreven gevallen. Dit wil niet zonder meer zeggen dat zulk een 
operatieve behandeling minder kans biedt. Men kan de mate van herstel 
in de gevallen met opgetreden degeneratie van de zenuwvezels noch 
bij de operatieve noch bij de conservatieve behandeling voorspellen.

Retrograde degeneratie na doorsnijding der zenuw.
Doorsnijding van een zenuwvezel heeft veranderingen in het gehe

le neuron, ook van het centrale gedeelte en van het cellichaam ten 
gevolge.

Deze veranderingen zijn gewoonlijk reversibel. Een aantal van deze 
neuronen komt echter tot degeneratie en de gehele zenuwcel gaat te 
gronde.

Over het aantal zenuwcellen der motorische voorhoorn dat hierbij 
te gronde gaat variëren de mededelingen in de literatuur van 6 tot 
83% (Barr en Hamilton (1948)) 6%, Goering (1928) 83%, 
Knape (1901) 20%, Romanes (1946) 40-50%, Turner (1943) 
16%.

Patiënte no. 81 kreeg 10 maanden na doorsnijding der rechter nerv. 
facialis toen in alle gelaatsspieren weer functionerende motorische een
heden werden gevonden een metaalsmaak rechts in de mond en last 
van tranen van het rechter oog. Wanneer we veronderstellen dat in het 
verloop der nerv. facialis van normale zenuwvezels takjes kunnen ont
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spruiten naar zich in de omgeving bevindende gedegenereerde zenuw- 
vezels dan zou ik de vraag willen stellen of het genoemde tranen van 
het oog misschien verklaard kan worden door het uitgroeien van tak
jes uit de de traanklier verzorgende zenuwvezels in de door de hierboven 
genoemde retrograde degeneratie veranderde zenuwvezels.

Later zijn er dan neuronen welke zowel de traanklier als de muscu- 
latuur verzorgen. Een optredende spontane activiteit zou dan mogelijk 
een prikkeling der traanklier tengevolge kunnen hebben.
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HOOFDSTUK V

Algemene beschouwingen.

A. Opmerkingen over de toepassing der electro-myographie in de ge
neeskundige praktijk.

Het medegedeelde onderzoek geeft aanleiding tot enige opmerkin
gen van praktische aard betreffende het hanteren der myographie als 
methode van onderzoek.

De gegevens van het electro-myographisch onderzoek van een pa
tiënt dienen slechts in het geheel der gegevens - door het opnemen der 
anamnese, het algemeen geneeskundig en het neurologisch onderzoek 
verkregen - gewaardeerd te worden.

Nu is het in bepaalde gevallen zonder het electro-myographisch on
derzoek niet mogelijk een partiele denervatie, een beginnende gene
zing of een zekere continuïteit van intacte zenuwvezels vast te stellen.

Het vinden van actiepotentialen van fibrillaties, van beginnende 
reïnnervatie of van intact gebleven motorische eenheden kan van grote 
betekenis zijn voor de diagnose, de prognose en de wijze van behan
deling.

Dit mag echter niet leiden tot een schematische toepassing.
In Hoofdstuk I zagen we dat de electro-myographie bij de facialis- 

paralyse als een belangrijke methode van onderzoek wordt beschouwd 
aangezien het hierdoor mogelijk is om op objectieve wijze door het 
vinden van fibrillaties een degeneratie van zenuwvezels aan te tonen.

In de Hoofdstukken III en IV werd bij de bespreking der patiënten in 
een aantal gevallen vermeld dat geen fibrillaties gevonden werden, 
terwijl het op grond van de overige gegevens duidelijk was dat er een 
degeneratie der zenuwvezels was, o.a. bij de patiënten 1, 77, 78, 84.

Het is bekend dat men soms de fibrillaties als teken van degeneratie 
van zenuwvezels niet vindt. Het is waarschijnlijk minder bekend dat 
men in zulke gevallen soms ook bij herhaald onderzoek gedurende eni
ge maanden geen fibrillaties aantreft. Zo wordt bv. door Taverner 
(1955), die op grond van het al dan niet vinden van fibrillaties de 
prognose ongunstig of gunstig stelt, in die gevallen waar de genezing 
niet met deze prognose in overeenstemming is, een fout van de waar
nemer of van de apparatuur verondersteld.

Bij partiele denervatie vonden we in tegenstelling tot hetgeen men 
hierover in de literatuur gewoonlijk vermeld vindt de fibrillaties steeds.

Wel is waar verschijnen deze niet altijd spontaan doch bij innervatie 
werden de kenmerkende actiepotentialen der fibrillaties steeds tegelijk 
met de actiepotentialen der intact gebleven motorische eenheden ge
vonden.
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Een andere bijzonderheid welke bij het electro-myographisch onder
zoek in de praktijk tot een verkeerde conclusie aanleiding kan geven 
betreft het onderzoek naar intact gebleven zenuwvezels. Het kan zijn 
dat deze niet of moeilijk gevonden worden omdat de intact geble
ven motorische eenheden slechts in een beperkt gebied der verlamde 
spier aanwezig zijn. Om deze reden verdient het aanbeveling het onder
zoek meerdere malen te herhalen alvorens tot een totale denervatie be
sloten wordt. Verder is het gewenst dat dit over verschillende dagen 
wordt verdeeld aangezien het kan zijn dat de patiënt op een bepaalde 
dag moeilijk tot voldoende innervatie is te brengen.

We zagen hoe de patient soms slechts even de verlamde spier tracht 
aan te spannen en de innervatie direct afbreekt wanneer hij geen ef
fect bemerkt, zelfs was bij patient no. 21 op een dag de innervatie zo 
gering dat we geen enkele actiepotentiaal der intacte motorische een
heden vonden. Hij was die dag wegens klachten over hevige pijn in 
het oor en moedeloosheid wegens het blijven bestaan der paralyse niet 
tot een grotere inspanning te brengen.

B. Over het verschijnsel der fasciculaire trekkingen en de klacht van
een trillend ooglid.

Het verschijnsel der fasciculaties wordt veelal opgevat als een uiting 
van veranderingen in de motorische kerngroepen. Eerder wees ik er op 
dat men dit verschijnsel steeds kan vinden gedurende het herstel der 
innervatie en dat de fasciculaties verdwijnen wanneer dit herstel zich 
heeft voltrokken. Ook vermeldde ik dat deze aanwezig kunnen blij
ven wanneer er een aanzienlijk aantal gedenerveerde spiervezels over
blijft (1957).

Bij de patiënten uit de vorige Hoofdstukken kwam dit herhaaldelijk 
ter sprake. Soms zagen we dat deze spontane activiteit klachten over 
kramp gaf tijdens het herstel (bv. patient no. 4).

Steeds werden in de omgeving der fasciculaire trekkingen fibril- 
laties gevonden. We vonden dit zelfde beeld bij electro-myographisch 
onderzoek acht, twaalf en zestien jaar na een facialisparalyse wanneer 
het verschijnsel der fasciculaire trekkingen als restverschijnsel bleef.

Bij deze drie patiënten begon de genezing pas na 6 weken. De facialis
paralyse ontstond bij hen na een hevige schrik of emotionele ontlading.

Bij één van hen, een man 36 jaar oud was op 20-jarige leeftijd de 
gelaatshelft verlamd na een hevige ruzie met zijn driftige vader op ou
dejaarsavond. Het volgend jaar ontstond op oudejaarsavond weer een 
hevige ruzie met zijn vader en de volgende ochtend was de andere
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helft van het gelaat verlamd. Ook toen begon pas na 6 weken de ge
nezing en was het gelaat na 3 maanden weer symmetrisch zowel in 
rust als bij bewegen. De fasciculaire trekkingen zijn als restverschijnsel 
nu en dan nog zichtbaar en bij deze spontane activiteit worden nog 
steeds de actiepotentialen van gedenerveerde spiervezels - de fibrillaties - 
gevonden.

Een der andere patiënten, een vrouw van 45 jaar, was een half uur 
voor het ontstaan der facialisverlamming in de bus rijdend hevig ge
schrokken omdat zij dacht dat de bus een kind overreed. Zou men in 
dergelijke gevallen vanwege deze bijzonderheden in de anamnese op 
een „centrale” factor willen wijzen dan staat daar tegenover dat men in 
zulke gevallen de fasciculaire trekkingen niet waarneemt wanneer er 
een goed herstel der innervatie tot stand komt zoals dit bij patient no. 21 
het geval was.

Nu wil dit niet zeggen dat er geen trekkingen in de musculatuur 
waargenomen kunnen worden zonder dat er sprake is van een herstel 
der innervatie.

Een voorbeeld zijn de trillingen van het ooglid welke bij psychische 
spanningen wel worden gevonden. Bij onderzoek vindt men dan uit
sluitend een spontane activiteit van motorische eenheden. Ook nam ik 
zulk een verschijnsel waar bij een patient met een grote tumor in de 
gekruiste hersenhelft rechts van de tweede frontale winding zich uit
breidend in de rechter parietaalkwab.

Kramptoestanden van de gelaatsmusculatuur zonder voorafgaande fa- 
cialisparalyse zijn klinisch van geheel andere aard. Het gelaat is bij 
deze toestanden geheel vertrokken - het maakt de indruk of de patient 
pijn heeft - doch klachten over pijn vernam ik hier niet.

De wijze waarop deze toestanden ontstaan is niet bekend. Wel vond 
ik hierbij fibrillaties en verschijnselen van reïnnervatie door vergroting 
van motorische eenheden doch hierdoor zijn deze hevige krampen van 
een groot deel der musculatuur toch niet verklaard.

C. Over contracturen.

Bij een reeds sedert de kinderjaren bestaande facialisparalyse vonden 
we bij patiënten op een leeftijd van 20 en 30 jaar geen contracturen. 
Dat de contracturen ontstaan door regeneratie der spiervezels en retrac
tie van het bindweefsel lijkt mij hierdoor niet waarschijnlijk. Ook bij 
de idiopathische facialisparalyse met totale denervatie werden geen 
contracturen waargenomen; deze ontstaan pas tijdens de in gang zijnde 
reïnnervatie. (Plaat XXI).
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PLAAT XXI

fig. 1 fig. 2

Fig. 1 en 2: „Contractuur”. Ontstaan tij
dens terugkeer der innervatie. Periphere 
facialisparalyse rechts. Onvoldoende ge
nezing. (Patiënte no. 19).

Fig. 3. Periphere facialisparalyse rechts 
sedert eerste levensjaar. Er is een zeer 
geringe innervatie van de spieren der rech
ter wang. Een groot aantal fibrillaties is 
hier aanwezig. Geen contractuur.

fig. 3
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D. Over het verschijnsel der meebewegingen.

D. Taverner (1955) verklaart de meebewegingen op dezelfde 
wijze als Lipschitz (1906) het verschijnsel der geassocieerde be
wegingen. Wanneer bij regeneratie een axon zich splitst in twee tak
ken en één daarvan komt in de baan van een gedegenereerde axon 
welke naar een andere spier van het gelaat voert dan ontstaat een inner- 
vatie van twee verschillende spieren door één motorische cel.

Wartenberg (1946) is van mening dat het verschijnsel der 
meebewegingen ontstaat door synchronisatie van de activiteit van cel
len in de kerngroep van de nervus facialis.

Als een argument voor de theorie van Wartenberg wordt aan
gevoerd dat bij doorsnijding van periphere takken der zenuw aan de 
wang er toch trekkingen kunnen ontstaan distaai van de laesie syn
chroon met het knippen der ogen (Bittorf, 1931).

D. Taverner schrijft dat gezien de onmogelijkheid van uitgroei
en in verkeerde banen men hier wel een ontstaan in de kerngroepen 
moet aannemen doch voegt hieraan toe dat misschien door vorming 
van een litteken tussen twee spieren er een mechanische oorzaak is 
voor het meebewegen.

Door uitgroeien van takjes welke ontspruiten van intact gebleven 
zenuwvezels in banen van gedegenereerde vezels in de anastomosen 
van het periphere vertakkingsgebied kunnen naar het mij voorkomt de 
meebewegingen worden verklaard (zie pat. 84 en bij de samenvatting 
van Hoofdstuk III).

E. De anamnese.
In vele gevallen het belangrijkste doch tevens het moeilijkste deel 

van het onderzoek van een patient is het opnemen van de anamnese. 
Moeilijk in tweeërlei opzicht. Men schenkt zo gauw te weinig aan
dacht aan mededelingen wanneer ze niet passen in het beeld dat we ons 
bij een bepaalde aandoening hebben gevormd, terwijl men aan de an
dere kant in gegevens, die men bij het gericht stellen van vragen krijgt, 
te spoedig een bevestiging ziet van een bepaald theoretisch inzicht. 
Verder moet men geduld bezitten bij het opnemen der anamnese. Door 
het grote aantal patiënten kunnen we in dit opzicht gemakkelijk te 
kort schieten.

Na het verkrijgen der inlichtingen komt het niet minder moeilijke 
werk van het bepalen der waarde welke men aan verschillende door 
de patient verstrekte gegevens moet toekennen.

Men kan, wanneer bij de facialisverlamming de patient vertelt ook 
pijn te hebben in een gebied om het oor, parietaal, de onderkaak of in 
de hals, eventueel paraesthesieën in de tong, niet volstaan met het
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antwoord dat dit nu eenmaal vaak voorkomende verschijnselen zijn bij 
deze aandoening.

Zo heeft men zich wel eens af gevraagd of er een gelijktijdige neuri
tis is van zowel de nerv. facialis als van de sensibele takken van de 
nerv. trigeminus, de occipitale- en halszenuwen. Hier zou ik de aandacht 
willen vestigen op de verhoudingen van het centrale deel der nervus 
facialis met de sensibele trigeminusvezels en enige andere vezels.

De sensibele trigeminusvezels vormen na het centrale zenuwstel
sel te zijn binnen gedrongen een kortere opstijgende bundel en een 
langere neerdalende, aan de hogere cervicale segmenten aansluitende 
bundel.

Hiernaast liggen langgerekte kerngroepen. Vezels, die van hieruit 
weer omhoog gaan, rangschikken zich in de lemniscus medialis en het 
gebied der spino-thalamische banen zodanig dat na kruising de trige
minus mediaal komt te liggen van de bovenste extremiteit.

Langs deze vezels worden de impulsen voor de kinaestesie uit tong, 
kaak en oogspieren en de pijnlijke impulsen uit de huid, slijmvliezen 
en tanden omhoog gevoerd. Evenals in het ruggemerg langs de spino- 
thalamische bundel met de pijnlijke impulsen ook seinen der zich in 
de pars intermedia afspelende vaatreflexen omhoog worden geleid, 
zo geschiedt dit hier met die uit het huidgebied der nerv. trigeminus.

Een deel der spino-thalamische vezels loopt door de grote gewon
den langgerekte facialiskernen heen. In sommige gevallen kan het 
van belang zijn dat men zich realiseert dat er behalve deze lange op
stijgende banen voor de pijnreacties kortere banen langs de pars in
termedia naar de hersenstam ongekruisd omhoog gaan. Dorsaal van 
de facialiskern lopen vezels van het acustisch systeem. De tractus dorsalis 
segmenti waar langs smaakimpulsen omhoog gevoerd worden ligt in de 
substantia grisea centralis welk gebied hier een grote ontwikkeling 
heeft gekregen en dat voor de functie van de musculatuur der vaat- 
wanden, ingewanden, blaas en voor secretorische functies van belang 
is, terwijl het tevens voor een aantal algemene gevoelsindrukken en 
voor het gemoedsleven van betekenis is. Aan deze beschrijving ont
leend aan het werk van Winkler moge ten slotte nog worden toe
gevoegd dat C a j a 1 in dit gebied vezels beschreef welke voor de adem
haling van belang zijn en dat, zoals bekend, Claude Bernard 
in deze streek experimenteel diabetes verwekte.

Klachten van verschillende aard zoals pijn en paraesthesiën worden 
door patiënten met een facialisverlamming medegedeeld. Soms worden 
schrikreacties genoemd. (Zie Hoofdstuk III, Ziektegeschiedenissen).

Zoals reeds vermeld is de oorzaak der idiopathische facialisparalyse 
onbekend. Wel wordt in de literatuur steeds een koude luchtstroom, 
een locale afkoeling, genoemd als de oorzaak bij een aantal patiënten.
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In een groot aantal van de gevallen wordt echter zulk een factor van 
een plaatselijke afkoeling niet gevonden.

De benaming rheumatische facialisparalyse of e frigore is dan ook als 
minder juist te beschouwen, daar deze doelt op een oorzakelijke fac
tor welke in het merendeel van de gevallen niet gevonden wordt.

Opgemerkt moge worden dat het feit dat de oorzaak van de idio
pathische facialisparalyse niet bekend is tevens inhoudt dat men niet 
zonder meer mag veronderstellen dat in al deze gevallen de periphere 
facialisparalyse ontstaat door dezelfde oorzaak.

Zolang dit niet nader bekend is dient met de mogelijkheid reke
ning gehouden te worden van verscheidene nog onbekende oorzaken.

Een factor welke bij het opnemen der anamnese in een aantal ge
vallen gevonden werd was een hevige emotie. Evenmin als een in
vloed van een koude luchtstroom wordt een hevige emotie bij alle pa
tiënten gevonden. Men mag ook in deze factor niet de oorzaak - even
tueel door vaatreflexen in de zenuw- of kerngroep - zien.

Het is in verband met deze factoren van een hevige schrik of een 
emotionele opwinding dat men soms bij het opnemen der anamnese 
wat geduld moet bezitten. Gewoonlijk verlopen er meerdere uren tussen 
de emotie en de verlamming. Zo gebeurt het dan dat bij het duidelijk 
aanwezig zijn van zulk een factor de patient zegt, „ja maar toen had ik 
mijn verlamming nog niet, dat was pas de volgende ochtend”.

Dit is waarschijnlijk ook de oorzaak dat men zulk een factor in de 
literatuur nauwelijks vermeld vindt.

In de oudere literatuur, eind vorige eeuw, vond ik dat Oppenheim 
een patient vermeldt waar een facialisverlamming ontstond na een 
schrik en enkele jaren later, weer na een schrik een recidief., terwijl 
Dieulafoy in zijn bekende werk mededeelt dat Trousseau in
dertijd een patient zag waar een facialisparalyse ontstond eveneens na 
een schrik.

Enkele punten van het medegedeelde onderzoek gaven aanleiding 
tot opmerkingen welke verband houden met de pathogenese en de 
aetiologie van de idiopathische facialisverlamming. Deze korte beschrij
ving en opmerkingen van slechts enige bijzonderheden mogen vol
doende illustreren hoe moeilijk een discursieve behandeling van de 
problematiek bij de idiopathische facialisparalyse is en aantonen hoe 
gebrekkig onze kennis omtrent deze aandoening is. Wanneer deze pu
blicatie er toe bij draagt dat het besef van deze onvoldoende kennis 
levendig blijft en anderen hierdoor tot verder onderzoek gestimuleerd 
worden dan heeft deze studie aan het doel van de schrijver beantwoord.
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HOOFDSTUK VI

Samenvatting

In Hoofdstuk I is de reden van een onderzoek over het herstel der 
innervatie bij de idiopathische facialisparalyse besproken. Het onder
zoek van 76 patiënten werd in Hoofdstuk III medegedeeld.

In verband met de vraag hoe het herstel der innervatie bij de idiopa
thische facialisparalyse tot stand komt, hetzij door terugkeer van de gelei
dingsfunctie wanneer deze tijdelijk geblokkeerd is, dan wel door reïnner- 
vatie vanuit intact gebleven zenuwvezels of door regeneratie van zenuw- 
vezels, werd het onderzoek steeds met tussenpozen van enige dagen 
herhaald.

Het herstel van de innervatie vóór het terugkeren van de functie 
der mimische spieren is onderzocht bij 33 patiënten. Het resultaat hier
van is in de volgende punten samengevat.

1. Een weer in functie treden van uitgeschakelde zenuwvezels werd 
nimmer waargenomen.

2. Wanneer geen enkele motorische eenheid aanwezig is, werd als 
eerste verschijnsel van terugkeer der innervatie steeds een geleide
lijke vorming van nieuwe motorische eenheden gevonden.

3. Bij genezing der verlamming in de eerste twee maanden na het 
ontstaan werd een partiele denervatie gevonden.

4. Afhankelijk van het aantal normaal functionerende motorische een
heden kon voorspeld worden of de terugkeer der functie na enkele 
dagen, na een maand of niet binnen de eerste twee maanden ver
wacht kon worden.

5. Wanneer in alle delen der gelaatshelft een niet te gering aantal mo
torische eenheden intact was kon een volledig herstel der functie 
worden verwacht.

6. Men kan niet zonder meer een volledig herstel der functie ver
wachten als in de gehele verlamde musculatuur of in een aanzien
lijk deel hiervan slechts weinig intacte motorische eenheden aan
wezig zijn.

7. Wanneer geen enkele intacte motorische eenheid wordt gevonden
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kan men niet voorspellen of de functie zich voldoende zal herstel
len. In deze gevallen behoudt de patient gedurende meer dan 8 we
ken een totale paralyse welke met een totale ontaardingsreactie 
der gelaatshelft gepaard gaat. Geleidelijk wordt in de latere maan
den (3 tot 5) een terugkeer der functie waargenomen. Hierbij 
kan evengoed een volledig herstel der functie als een genezing met 
restverschijnselen worden waargenomen.

8. Een invloed van behandeling door electrische prikkeling der mus- 
culatuur werd niet gevonden.

9- Een indicatie tot decompressie bij de idiopathische facialisparalyse 
is niet aanwezig, ook al is er na 8 weken nog een totale paralyse. 
Hierbij moge er op gewezen worden dat een bepaalde behandeling 
of ingreep geenszins insluit dat de genezing door zulk een behande
ling veroorzaakt of bevorderd wordt. Evenmin mag een gunstig resul
taat zonder meer als een argument worden gezien voor de juistheid 
van de theoretische voorstelling waarop de behandeling berust.

Conclusie.
Bij alle patiënten met een idiopathische facialisparalyse werd een 

degeneratie van een aantal zenuwvezels gevonden. Bij een degenera
tie van alle of bijna alle zenuwvezels van de nervus facialis begint 
een herstel der functie pas na verloop van meer dan 8 weken onder ver
schijnselen van een reïnnervatie na regeneratie van zenuwvezels.

Nimmer werd een herstel der functie waargenomen doordat zenuw
vezels slechts tijdelijk waren uitgeschakeld.

In alle gevallen waar een herstel der functie intrad in de loop van 
de eerste 6 weken na het begin der paralyse werd een aantal intacte ze
nuwvezels gevonden. Het tijdstip waarop het begin der genezing ver
wacht kon worden werd bepaald door het aantal van deze intacte ze
nuwvezels. De genezing trad in deze gevallen op onder verschijnse
len van reïnnervatie van intact gebleven zenuwvezels uitgaande. Zo
wel in de gevallen met een totale denervatie als in de gevallen met 
een partiele denervatie bleek een volledig herstel der functie van 
de verlamde musculatuur mogelijk.
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SUMMARY

Summary of the investigation into the way of recovery of idiopathic
facial paralysis.

The way in which innervation is resumed after idiopathic facial pa
ralysis was checked in the cases of 76 patients.

At regular intervals of about a week each patient was examined un
til he had recovered or until there were no further signs of recovery.

On examining 33 patients with whom either the right or the left
half of the face was totally paralysed, the following was observed:

1. None of the patients showed re-innervation of nerve fibres that had 
been put out of action.

2. In cases in which after an elaborate examination of the muscles 
not a single active motor-unit was found after idiopathic facial 
paralysis, the first sign of a returning innervation was always found 
to be a gradual formation of new motor-units.

3. In all cases which showed some improvement of the paralysis in 
the first two months partial denervation was found.

4. Dependent on the number of normally working motor-units, found 
on examining the still entirely paralytic muscles, it could be pre
dicted whether the return of the function could be expected after 
a few days, after a month or not within the first two months.

5. If no too small a number of motor-units was intact complete re
covery could be expected.

6. When after the paralysis only few motor-units were found intact 
in the entirely paralysed muscles or in a considerable part of them, 
it is not possible to expect a complete recovery of the function.

7. If not a single motor-unit was found intact it is impossible to predict 
whether there will be sufficient recovery of the function. The pa
tient will then for more than eight weeks have total paralysis, to
gether with complete degenerative reaction of the part of the face 
affected. Little by little a return of the function is observed after 
three or five months. In such cases complete recovery of the func
tion may be observed as well as incomplete recovery.
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8. No influence of treatment of the muscles by means of electric 
stimulation was observed.

9- There is no indication of decompression in case of idiopathic facial 
paralysis, even if after eight weeks there is total paralysis.

Conclusion.

Degeneration of a number of nerve fibres was found with all pa
tients suffering from idiopathic facial paralysis.

In those cases in which degeneration of all or nearly all nerve fibres 
of the facial nerve occurred, resumption of the function did not begin 
until after the lapse of more than eight weeks by re-innervation of re
generated nerve fibres.

Never was a resumption of the function seen owing to the nerve 
fibres being only temporarily put out of action.

In all cases in which resumption of the function began to show in 
the course of the first six weeks after the appearance of paralysis a 
number of nerve fibres was found intact. The moment at which re
covery could be expected to begin was determined by the number 
of these nerve fibres. In these cases recovery began with signs of re
innervation starting from nerve fibres that had remained intact.

Both in the cases of total denervation and in those with partial de
nervation complete resumption of the function of the paralysed mus
cles appeared to be possible.
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RESUME

Résumé de Vexamen de 33 malades souffrant d’une hémiplégie faciale 
totale lors du premier examen.

1. Des fibres nerveuses ayant repris leurs fonctions après avoir été 
éliminées, n’ont jamais été constatées.

2. Dans des cas oü il n’y avait, lors d’un premier examen, aucune unité 
motrice active, le premier signe d’une reprise de l’innervation était 
toujours une formation graduelle de nouvelles unités motrices.

3. En cas de guérison de la paralysie en moins de deux mois après sa 
naissance, une dénervation partielle s’était manifestée au premier 
examen.

4. D’après la quantité des unités motrices fonctionnant d’une fagon 
normale, il était possible de pronostiquer une reprise du mouve
ment musculaire dans quelques jours, dans un mois ou seulement 
dans un delai supérieur ä deux mois.

5. Si dans routes les parties du cöté paralysé une quantité süffisante 
d’unités motrices était restée intacte, un recouvrement total de la 
fonction était probable.

6. La présence d’une quantité trop restreinte d’unités motrices en 
fonction dans route la musculature paralysée ou dans une partie con- 
sidérable de celle-ci, ne permet pas de s’attendre ä un recouvre
ment total de la fonction.

7. Si 1’on ne trouve aucune unité motrice en fonction, on ne peut pas 
pronostiquer si la fonction se rétablira suffisamment. Dans ces cas 
le malade souffre durant plus de buit semaines d’une paralysie to
tale accompagnée d’une réaction compléte de dégénérescence du 
cóté affecté du visage. Peu ä peu on constate pendant les mois sui- 
vants (3 ä 5) une reprise de la fonction. Alors on peut constater 
un recouvrement de la fonction soit total, soit partiel.

8. Que l’application de courants électriques sur la musculature soit 
utile, n’a pas été constaté.

9. Dans le cas d’une paralysie idiopathique du nerf facial, une décom- 
pression n’est nullement indiquée, même si après buit semaines la
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paralysie est toujours totale. A ce sujet il est ä remarquer qu’une 
thérapie ou intervention quelconque n’impliquent nullement que 
la guérison soit causée ou même favorisée par ce traitement même. 
Un résultat favorable nest pas non plus un argument sans réplique 
pour l’exactitude de la conception théorique sur laquelle le traite
ment est fondé.

Conclusion.

Chez tous les malades souffrant d’une paralysie idiopathique du nerf 
facial, la dégénérescence d’un certain nombre de fibres nerveuses a été 
constatée.

En cas de dégénérescence de toutes ou de presque routes les fibres 
nerveuses du nerf facial, une reprise de la fonction ne commence 
que dans un delai supérieur ä buit semaines, accompagnée de signes de 
réinnervation, après une régénération des fibres nerveuses.

On n’a jamais constaté une reprise des fonctions paree que les fibres 
nerveuses n’auraient été éliminées que temporairement.

Dans tous les cas oü il y avait reprise des fonctions au cours des six 
premières semaines après la naissance de la paralysie, une quantité de 
fibres nerveuses a été trouvée intacte lors du premier examen.

Le moment oü on pourrait s’attendre a un commencement de la 
guérison était déterminé par le nombre de ces fibres nerveuses trou- 
vées intactes. Alors la guérison était accompagnée de signes d’une ré
innervation partant des fibres nerveuses restées intactes. Dans les cas 
d’une dénervation totale aussi bien que dans les cas d’une dénervation 
partielle un recouvrement complet des fonctions de la musculature pa- 
ralysée se trouvait être possible.
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STELLINGEN

I
Bij de idiopathische facialisparalyse is een indicatie tot decompressie 

van de zenuw niet aanwezig, ook al is er na 8 weken nog een totale 
paralyse van de gelaatshelft.

II
Operatieve decompressie kan de nervus facialis schaden door ver

storing van de anatomische verhoudingen van de venae welke het bloed 
van de nervus facialis afvoeren.

(M. J. Blunt, J. Anat. 88: 520, 1954).

III
De opvatting dat door behandeling met electrische prikkeling bij de 

periphere facialisparalyse contracturen ontstaan is onjuist.

IV
Een psychiatrische indicatie tot afbreken van de zwangerschap is niet 

aanwezig. Bij twijfel aan deze uitspraak dient de patient in een psychia
trische kliniek ter observatie opgenomen te worden.

V
Het bestaan van een sympathische innervatie van dwarsgestreept 

spierweefsel dient histologisch nader onderzocht te worden.

VI
Duizeligheid bij slechthorendheid kan ten dele worden verklaard 

wanneer collateralen uit vezels van het vestibulaire systeem in banen 
van gedegenereerde zenuwvezels van het acustisch systeem uitgroeien.

VII

Men beschouwe myasthenia gravis als een verschijnsel en niet als 
een ziekte.



VIII
Bij glioma cerebri kan tumorweefsel onder vorming van cysren ver

dwijnen door werking van enzymen. Een nader onderzoek naar deze 
enzymen kan van practische betekenis zijn.

(M. Spiegel-Adolf and H. F. W y c i s, J. of 
Neuropathology and exp. Neurology XVI, p. 404,1957).

IX
Bij achylia gastrica en een bloedbeeld der pernicieuze anaemic met 

neurologische verschijnselen overwege men de diagnose maagcarcinoom.

X
Tijdelijke blindheid kan ontstaan door kramp van de bloedvaten der 

retina.

XI
Bij hartoperaties streve men er naar dat op kunstmatige wijze de 

circulatie van het bloed onderhouden wordt.

XII

Verlammingen na een snoerend verband ontstaan door degeneratie 
van een aantal zenuwvezels.

XIII
Wanneer een kind op school slechte prestaties levert overwege men 

de mogelijkheid van absences.

XIV
Kennis is de vijand der wetenschap.

P. C. BOONE 17 JUNI 1958





■



K4jK»asyis voor Psychopath«^ 
te Avereest,




