
jj. Ukrecwt •l5^- ^

CHRONISCHE ZEEZIEKTE

J.C.D.va-MAANEN









CHRONISCHE ZEEZIEKTE



rijksuniversiteit utrecht



!>oo U tr cc Ut , i ^ b r _ ^

CHRONISCHE ZEEZIEKTE
een syndroom van adaptatie-insufficiëntie 

van het vestibulaire systeem

CHRONIC SEASICKNESS 
a syndrome of insufficient vestibular adaptability

With a summary in English, French and German

PROEFSCHRIFT
TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR IN DE 
GENEESKUNDE AAN DE RIJKSUNIVERSITEIT TE UTRECHT, 
OP GEZAG VAN DE RECTOR MAGNIFICUS, PROF. DR. 
H. M. I. SCHEFFER, VOLGENS BESLUIT VAN DE SENAAT 
IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN OP DINSDAG 14 

DECEMBER 1965 DES NAMIDDAGS TE 4.15 UUR

DOOR

JAN CORNELIS DIRK van MAANEN
geboren op 17 december 1921 te Ambarawa (Ind.)

FA. J. HEIJNIS TSZ., DRUKKERIJ EN UITGEVERIJ, ZAANDIJK

BZïLlOT
RIV-. •- — ■

ü ï ii -. C H T.



PROMOTOR. 
PROF. J. J. GROEN



Aan Tos en de kinderen





VOORWOORD

Het grote voorrecht om mijn ouders, aan wie ik zoveel dank ver
schuldigd ben, nog te mogen bezitten, zodat zij deze afsluiting van 
mijn universitaire studie kunnen beleven, stemt mij tot dankbaar
heid.

Ten volle besef ik hoe groot hun opofferingen zijn geweest om 
mij in de gelegenheid te stellen mijn opleiding tot arts te voltooien, 
waarvoor ik hun zeer erkentelijk ben.

De aanleiding tot het schrijven van dit proefschrift was voor mij 
de twijfel, die de Medische Leiding van de Koninklijke Marine 
uitte ten aanzien van de waarde van de rapporten, die destijds in 
onze kliniek werden opgesteld, van Marinepersoneel, dat slechte 
gewenning vertoonde aan de scheepsbewegingen. Ik hoop met de 
publicatie van dit onderzoek tot het wegnemen van die twijfel te 
hebben bijgedragen.

Hooggeleerde Groen, hooggeachte Promotor. U hebt, afgezien 
van Uw vele onderzoekingen op het gebied der labyrintfysiologie, 
ook veel aandacht geschonken aan het probleem der zeeziekte. Uw 
enthousiasme voor mijn onderzoek en Uw steun, die ik daarbij 
heb ondervonden, heb ik bijzonder gewaardeerd.

Hooggeleerde Gerlings. Aangezien ook U enigszins sceptisch 
stond tegenover de toenmalige rapporten over het zeeziekte- onder
zoek, heb ik bij U belangstelling gevonden voor mijn ideeën. Ik ben 
U veel dank verschuldigd, omdat U mij, nadat ik enige jaren huis
arts was geweest, een specialistische opleiding hebt willen geven. 
Uw nauwgezetheid en Uw grote kennis hebben een diepe indruk 
op mij gemaakt.

Zeergeleerde Roovers, beste Jan. Toen ik door mijn vertrek uit 
Utrecht niet meer in staat was zelf dit onderzoek verder te ver-
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richten, heb ik jou gevraagd dat voor mij te willen doen. Ik wist 
dat jij wegens onze vriendschap niet zou weigeren. Het deed mij 
genoegen te bemerken, dat jij veel interesse toonde en bereid was 
op de ingeslagen weg voort te gaan, hetgeen de objectiviteit bij de 
bepaling der uitkomsten alleen maar ten goede kan komen.

De Inspecteur van de Geneeskundige Dienst Zeemacht en de 
respectieve Marine Otologen de K.t.Z. AR.b.d. Dr. C. J. Doets, 
Dr. M. P. H. M. Eijsvogel en de L.t.Z. AR. I D. Oliemans, zeg ik 
mijn hartelijke dank voor de geregelde verwijzing van Marine
personeel, dat slechte gewenning vertoonde aan de scheepsbewe- 
gingen; zonder deze medewerking zou dit proefschrift niet ver
schenen zijn.

Hooggeachte Heer B. W. Vinke, Directeur van de Hogere Zee
vaartschool te Utrecht. Het is niet overdreven te vermelden dat 
zonder Uw medewerking dit onderzoek weinig waarde zou hebben 
gehad. De prettige wijze waarop U Uw leerlingen hebt uiteengezet 
waarvoor dit onderzoek diende, heb ik zeer gewaardeerd.

Geleerde Van Maanen, beste Dik. Ook jij hebt een aandeel 
gehad in dit onderzoek. Je bereidwilligheid om mijn paranymf 
te zijn, heeft mij veel goed gedaan.

Geleerde Zwaga. U zeg ik mijn hartelijke dank voor de waarde- 
volle correcties en Uw advies bij de toepassing van de voorkeur
spelling van Van Haeringen in dit proefschrift.

Zeer geachte Mej. N. Jansen. Ik ben U zeer erkentelijk voor 
de vlotheid en de ijver die U getoond hebt bij het typen van mijn 
manuscrint.

Ook de dames Mej. W. Swart, Mej. L. v. Houts en Mej. E. 
Scheve zeg ik mijn hartelijke dank voor hun bijdrage.

Waarde Hovius. Jouw hulp en de vele uren die ik met jou in de 
draaikamer heb doorgebracht, zal ik niet licht vergeten.

Waarde Van Duivenbooden. Mijn hartelijke dank voor de nauw
gezette wijze waarop jij de in dit proefschrift voorkomende afbeel
dingen hebt verzorgd.
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OVERZICHT

In hoofdstuk I zijn enige historische feiten over de zeeziekte be
schreven; voorts is het materiaal vermeld waarmee bij dit onder
zoek is gewerkt.

In hoofdstuk II is het probleem der bewegingsziekte beschreven; 
tevens zijn de resultaten besproken van de experimenten, die in 
de loop der jaren verricht werden door onderzoekers, die gebruik 
maakten van de parallelschommel.

In hoofdstuk III is de adaptatie behandeld. De adaptatie wordt 
beoordeeld naar de reactiebekorting, die ontstaan is door het vesti
bulaire systeem herhaaldelijk te stimuleren. Bijzondere aandacht 
is geschonken aan de herhaald toegediende prikkel, zowel bij het 
calorische als kinetische vestibulaire onderzoek en de daarbij ge
constateerde reactiebekorting voor de sensatie- en nystagmusduur 
in één richting, met behoud van de oorspronkelijke reactiewaarden 
voor de tegenovergestelde draairichting.

In hoofdstuk IV zijn de resultaten besproken, welke verkregen zijn 
uit de experimenten van verschillende onderzoekers, die zich bezig 
gehouden hebben met het vestibulaire onderzoek bij vliegers en 
zeelieden. Er wordt gewezen op de door hen gevonden reactie
bekorting op dezelfde prikkels naarmate de ervaring van de vliegers 
en zeelieden toenam.

In hoofdstuk V is het probleem, dat het onderwerp van dit proef
schrift vormt, gesteld. Het door Van Egmond, Groen en De Wit 
cupulometrisch gegeven steilheidscriterium voor „gevoeligheid
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voor bewegingsziekte”, is blijkens de praktijk onvoldoende. Het is 
de bedoeling van dit proefschrift een nieuw criterium voor deze 
vorm van overgevoeligheid te geven. Dit criterium berust op een 
bepaling van het adaptatievermogen voor beweging, door middel 
van de cupulometrisch uitgevoerde „belastingsproef”.

In hoofdstuk VI is het verschil in reactie aangetoond tussen een 
groep vestibulair normale personen en een groep chronisch zee
zieken op de „belastingsproef”. Hieruit blijkt, dat bij normale per
sonen een duidelijke reactiebekorting van de postrotatoire sensatie- 
en nystagmusduur te constateren valt, terwijl die reactiebekorting 
voor de chronisch zeezieken gering is.

Uit hoofdstuk VII blijkt, dat ook vestibulair gestoorde ervaren 
zeelieden een duidelijke reactiebekorting vertonen op de „belas
tingsproef”, hoewel die voor rotaties in beide richtingen niet gelijk 
behoeft te zijn. Vervolgens is aangetoond, dat het niet in balans 
verkeren van de beide vestibulaire systemen geen oorzaak behoeft 
te zijn van chronische zeeziekte.

In hoofdstuk VIII is een conclusie getrokken uit de verkregen 
resultaten van dit onderzoek en zijn de bevindingen getoetst aan de 
waarnemingen van andere onderzoekers. De schrijver bevestigt de 
Utrechtse opvatting, dat chronisch zeezieken een insufficiënt adap
tatievermogen hebben, maar dat dit zich beter laat aantonen met 
behulp van de „belastingsproef” dan met de gebruikelijke cupulo- 
metrie.

In hoofdstuk IX wordt een korte samenvatting van dit geschrift, 
respectievelijk in de Nederlandse, Franse, Duitse en Engelse taal 
gegeven waarna de tabellen en de literatuurlijst volgen.
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De Zee, de Zee klotst voort in eindelooze deining . ..
W. Kloos.

HOOFDSTUK I

INLEIDING

Toen Fonssagrives in de vorige eeuw, tijdens een zeereis bij slecht 
weer, de gedragingen der zeezieken aanschouwde en later zijn 
waarnemingen op schrift stelde, schreef hij de volgende woorden: 
„Bien des malades s’affranchissent ä ce moment de toutes les 
régies de politesse: chez beaucoup de personnes il y a un tel brise- 
ment de forces, qu’elles gisent sur le pont, comme des masses 
inertes sans s’inquiéter du lieu oü elles sont, souillant leurs vête- 
ments de leurs évacuations et la vie cérébrale est tellement dominéé 
par eet état d’angoisse que les deux sentiments les plus puissants et 
les plus vivaces chez la femme, celui de la pudeur et celui de la 
maternité, sont quelquefois comme on 1’a fait remarquer, mo- 
mentanément méconnus.” Hij moet wel zeer getroffen zijn geweest 
door het leed dat hij zag bij de slachtoffers van die ziekte — de 
zeeziekte - die, zoals hij schreef zo oud is als de zeevaart.

De oude Egyptenaren beschreven reeds de onaangename sen
satie die een kameelruiter kan overkomen, wanneer hij onderhevig 
is aan de heftige op en neer gaande bewegingen van zijn kameel.

Reeds Hippocrates geloofde, dat de zeeziekte ontstaat door de 
bewegingen van het schip.

Scipio vermeldde, dat hij vele gevallen van zeeziekte onder zijn 
soldaten had, toen hij met zijn leger de zee overstak.

Seneca en Julius Caesar waren zeer gevoelig voor zeeziekte en 
Cicero wilde liever sterven dan nogmaals zeeziek worden.

De overwinning van Pyrrhus, die in onze taal spreekwoordelijk 
is geworden, was waarschijnlijk aan bewegingsziekte te wijten.

Toen de bekwame admiraal de Hertog de Santa Cmz, opper
bevelhebber van de Armada Invincibile, plotseling stierf, benoemde 
de Koning van Spanje Philips II op de 8e september 1588 de
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Hertog de Medina-Sidonia tot diens opvolger. Vele malen heeft 
deze Hertog de Koning tevergeefs verzocht van het commando 
ontheven te worden. Een grote maritieme ramp ging Spanje in 
1588 tegemoet; want tijdens de grootste zeeslag der 16e eeuw, nl. 
de strijd van de Spaanse vloot tegen de gecombineerde Engels- 
Nederlandse vloot op de Atlantische Oceaan en de Noordzee, ver
loren 9000 Spanjaarden hun leven en de helft van het aantal 
Spaanse schepen verging. De Medina-Sidonia was gedurende de 
gehele strijd zeeziek, wat hem tot werkloosheid doemde, zodat men 
hem zelfs van lafheid beschuldigde. Desondanks als admiraal ge
handhaafd, verloor hij ook nog de slag bij Cadiz in 1596 tegen 
de gecombineerde Engels-Nederlandse vloot en in 1607 de slag 
bij Gibraltar tegen de Nederlandse Admiraal Van Heemskerck. 
Tijdens alle zeeslagen werd hij door zeeziekte gekweld. De poli
tieke gevolgen van deze nederlagen waren voor Spanje groot.

Cornelius Ryan, de auteur van het boek „The longest Day”, dat 
handelt over de ervaringen van de invasietroepen op de Norman- 
dische kust in 1944, geeft in de volgende passage duidelijk weer 
hoe erg de soldaten wel aan de zeeziekte hebben geleden: „The 
assault waves sped by, and as one boat carrying Lieutenant-Colonel 
James Batte and the 4th Division’s 8th Infantry' Regiment troops 
threaded its way through the dead bodies, Batte heard one of his 
grey-faced men say: ,Them lucky bastards - they ain’t seasick no 
more’.”

Iedere scheepsarts zullen de woorden: „Ik wilde dat ik maar 
dood was”, uitgesproken door een ernstig zeezieke, niet vreemd in 
de oren klinken, hoewel de zeeziekte in de regel ongevaarlijk is. 
Weliswaar kunnen er voor een ernstig hartvaatlijder fatale ge
volgen ontstaan en het onbedwingbare braken kan tot aanzienlijke 
dehydratie, electrolytenverlies, acidosis en hypotensie aanleiding 
geven.

Niet alleen de mens kan getroffen worden door bewegings- 
ziekte, ook honden, paarden, koeien, schapen, zeehonden, pape
gaaien en kuikens kunnen er gevoelig voor zijn. Vrijwel ongevoelig 
voor zeeziekte zijn katten en apen, terwijl konijnen, cavia’s en 
duiven er geheel immuun voor blijken te zijn.

Voor Nederland is, wegens zijn geografische ligging, de zeevaart
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van wezenlijk belang. De inkomsten die door zeevaart worden ver
kregen, vertegenwoordigen een waarde van circa 5 % van het 
bruto nationaal produkt.

Voor de Koninklijke Marine, die meer dan ooit zeer gespeciali
seerd personeel behoeft, waarvoor een lange vooropleiding vereist 
wordt, is het van belang, dat dit personeel zijn taak naar behoren 
vervult en niet door zeeziekte tot onvoldoende prestaties komt. 
Voor marinepersoneel dat slechte gewennning aan de scheeps- 
bewegingen vertoonde, werd ons geregeld om advies gevraagd en 
dit verklaart waarom een deel van het in dit onderzoek bewerkte 
materiaal afkomstig is van personeel van onze vloot.

Aangezien Utrecht in het bezit is van een Hogere Zeevaart
school, waarvan leerlingen zich vrijwillig aanboden tot het onder
gaan van adaptatieproeven, konden wij een keur van gegevens 
verzamelen, die onontbeerlijk was voor de bewerking van dit 
proefschrift.

Een klein land als Nederland bracht een vrij groot aantal onder
zoekers over de bewegingsziekte voort. Het was Quix, die de 
pathogenese der bewegingsziekte op zo’n voortreffelijke en zeer 
duidelijke wijze wist aan te tonen. Overige onderzoekers van eigen 
bodem zijn: J. H. Kremer, A. A. J. van Egmond, G. de Wit, J. J. 
Groen, M. W. W. Krijger, P. M. van Wulfften Palthe en J. H. 
Nieuwenhuijsen, wier werk in dit proefschrift nog ter sprake zal 
komen.
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HOOFDSTUK II

BEWEGINGSZIEKTE

§ 1 Algemeen.

Het was J. A. Irwin, die in 1881 voor het eerst de naam „be- 
wegingsziekte” (motion sickness) gaf aan die ziekte, welke de tol 
is die de mens moet betalen, als hij zich laat verplaatsen door 
middel van dieren, vaartuigen of andere transportmiddelen. Al 
naar gelang men die ziekte krijgt op een schip, in een vliegtuig, in 
een lift of in een wagen, spreekt men van zeeziekte, luchtziekte, 
liftziekte of wagenziekte.

Volgens De Wit (1958) wordt onder bewegingsziekte begrepen: 
die neurovegetatieve uitingen van onaangename aard, welke ont
staan bij daarvoor gevoelige personen, indien zij blootgesteld zijn 
aan voortdurende onregelmatige snelheidsveranderingen.

Sinds de vele eeuwen dat het verschijnsel zeeziekte bekend 
is, heeft men vele theorieën uitgedacht om die ziekte te verklaren. 
In het algemeen kan men twee groepen van theorieën onder
scheiden, nl. de mechanische en de niet-mechanische, al naar 
gelang zij wel of niet de schommelingen van het vaartuig als 
aetiologische factor aannemen. Omdat er een nauw verband bestaat 
tussen de scheepsbewegingen en het uitbreken der zeeziekte, werd 
de mechanische theorie meer aangehangen. Aangezien de scheeps
bewegingen aan alle lichaamsdelen van de schepeling worden mee
gedeeld, heeft men successievelijk haast alle organen en orgaan- 
onderdelen als uitgangspunt der zeeziekte beschouwd. In de eerste 
plaats kwam de maag aan de beurt, omdat de maagverschijnselen 
in dit ziektebeeld op de voorgrond staan. Daarna is gedacht aan de 
lever, het hart, cerebrale vloeistof- en bloeddoorstromingsverande- 
ringen (Wollaston 1811) en de hersenen (Neumann, Politzer 1911); 
geen orgaan werd vergeten. Wat de niet-mechanische theorie be
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treft, is het wel interessant te vermelden, dat men dacht dat de 
zeeziekte werd veroorzaakt door een vergiftiging, b.v. als gevolg 
van de slechte voeding aan boord, door inademing van verstoven 
zeewater, of door de angst voor de gevaren van een zeereis. Rubin 
(1942) en Green (1943) meenden dat de luchtziekte veroorzaakt 
wordt door de angst voor het vliegen; Vaandrager deelt deze opvat
ting, getuige een onlangs verschenen brochure van de K.L.M. Ver
volgens dacht men aan acidosis, autosuggestie, vagotonie als oor
zaak der ziekte. Maar al deze theorieën vinden geen steun in de 
fysiologie en pathologie. De wetenschap dat het vestibulaire orgaan 
van wezenlijk belang is voor de pathogenese der zeeziekte, hebben 
wij te danken aan Flourens, die in 1824 zijn proeven deed met de 
halfcirkelvormige kanalen van de duif. Hij was ook één der eersten 
die er op wees, dat zeeziekte optreedt door de werking van de 
scheepsbewegingen op het evenwichtsorgaan.

W. James schreef in 1882, dat een derde van de door hem 
onderzochte doofstommen niet duizelig werd bij draaibewegingen; 
bovendien werden deze doofstommen nooit zeeziek. Reynolds 
tl884) vond, dat patiënten die een tweezijdige labyrinthitis hadden 
gehad tengevolge van een chronische otitis media duplex, immuun 
werden voor bewegingsziekte. Pollack (1893) kon bij doofstommen 
in 30 % der gevallen geen duizeligheid opwekken door middel 
van galvanische vestibulaire prikkeling. Kreidl (1893) zag bij 
proefdieren dat, na doorsnijding van beide nervi acustici, de ver
schijnselen van bewegingsziekte verdwenen. Sj0berg (1931) vond 
bij drie meisjes van een doofstommeninstituut, dat zij op zijn lift- 
proeven niet reageerden met bewegingsziekteverschijnselen.

Aangezien in de 19e eeuw de booggangen zo in het middelpunt 
der belangstelling stonden (Irwin en enkele anderen), meende men 
dat de zeeziekte ontstond door prikkeling van de halfcirkelvormige 
kanalen. Deze verklaring was echter niet bevredigend, daar bij 
zeeziekte nooit nystagmus werd waargenomen (Wojatscheck 1909, 
Neumann 1911, Quix 1912, Sjpberg 1931).

Bäräny (1907) en Sj0berg (1931) betwijfelden de juistheid van 
deze waarneming en meenden dat de onderzoektechniek niet toe
reikend was.

In 1909 was het Wojatscheck, die als eerste beschreef dat de
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bewegingen van het lichaam in het vertikale vlak de hoofdoorzaak 
zijn voor het uitbreken der zeeziekte (deinen en stampen). Hij con
cludeerde dan ook:

1. Zeeziekte hangt hoofdzakelijk af van de werking van de 
vertikale progressieve versnellingen of vertragingen op het orga
nisme.

2. Bij de zeeziekte worden vooral die organen, die op recht
lijnige versnellingen reageren, geprikkeld; dus niet de booggangen 
maar wel de otolithen.

Bäräny (1910) ondervond tijdens een treinreis over sterk ge
accidenteerd terrein een onaangename sensatie als de trein ging 
dalen, indien hij het hoofd opgericht hield; werd het hoofd 90° 
voorover gebogen, dan verdwenen die sensaties. Hij concludeerde, 
dat de utriculi en sacculi verantwoordelijk zijn voor het ontstaan 
der trein- en zeeziekte. Aangezien lumbale punctie een goed effect 
had bij de therapie van ernstige duizelingen, adviseerde hij lumbale 
punctie bij ernstige zeeziekte.

Volgens Quix (1912), die zelf zeer gevoelig was voor zeeziekte, 
kunnen de verschijnselen ervan schematisch in drie groepen inge
deeld worden: 1. psychische, 2. lichamelijke en 3. zintuiglijke 
stoornissen.

De psychische stoornissen zijn depressieve toestanden, die zich 
uiten in een vertraagd denkvermogen, tegenzin in werken, willoos
heid, slaperigheid, vermoeidheid en in ernstige gevallen angst, 
apathie en melancholie.

De lichamelijke stoornissen uiten zich in afwijkingen van darm
en hartfuncties. De darmstoornissen treden op de voorgrond, nl. 
verlies aan eetlust, misselijkheid, braakneigingen en braken, symp
tomen die zowel bij volle als bij lege maag optreden. Soms komt 
diarrhee voor, vaker obstipatie, die wel eens de gehele reis kan 
aanhouden. De polsfrekwentie daalt niet zelden tot 50 slagen per 
minuut, de pols is zwak en van geringe spanning. De stofwisseling 
is verlaagd en de temperatuur 0,5°-lo C gedaald. Overige symp
tomen zijn koud zweet, pollakisurie, bleekheid en verhoogde speek
selvloed.

Tot de zintuiglijke stoornissen wordt gerekend het gevoel van 
desoriëntatie, hetwelk het sterkst optreedt beneden in het ruim van
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het schip, minder sterk op het dek wanneer men vaste punten kan 
fixeren.

Het verloop der ziekte is individueel zeer verschillend, nu eens 
treden psychische, dan weer lichamelijke stoornissen op de voor
grond. Het gevoel van duizeligheid komt maar zelden voor.

Romez-Guilliez betoogde in 1933 dat in het beloop der zee
ziekte twee fasen te onderscheiden zijn. In de eerste fase is de 
sympathicus geprikkeld, in de tweede fase overheersen de para- 
sympathicotone verschijnselen.

De sympathicotone fase uit zich in wat hoofdpijn, een gevoel 
van gespannenheid, bleekheid en een matige tachycardie en lichte 
tensiestijging. Deze fase is soms zo kort van duur, dat het lijkt alsof 
zij overgeslagen wordt. Dat deze fase inderdaad optreedt, werd 
aangetoond door middel van proeven op de parallelschommel, 
waarop voor zeeziekte overgevoeligen gedurende één minuut 
schommelbewegingen ondergingen (otolithenprikkeling). Er trad 
een stijging op van de retinale bloeddruk (Montandon, Hulk en 
Henkes 1949); ook de algehele bloeddruk steeg wat, evenals de 
polsfrekwentie.

Voor een enkele, voor zeeziekte zeer gevoelige, was deze prikkel 
voldoende om de patiënt in de parasympathische fase te brengen, 
waarbij misselijkheid en braken optraden. Bij personen die onge
voelig waren voor zeeziekte, trad noch de sympathicotone noch de 
parasympathicotone fase op.

De parasympathicotone fase uit zich in algehele malaise, brady- 
cardie, bloeddrukdaling, koud zweet, pollakisurie, verhoogde darm- 
peristaltiek, hypersalivatie en braken.

De duur der ziekte is individueel zeer verschillend. De ziekte kan 
slechts enkele uren, echter ook dagen aanhouden. Een voortdurend 
lijden gedurende lange reizen behoort tot de uitzonderingen. Men 
gewent geleidelijk aan de schommelingen van het vaartuig. Een 
zeezieke kan rustig in slaap vallen en geheel hersteld ontwaken, 
echter bij het opstaan kan de ellende opnieuw beginnen. Recidieven 
gedurende dezelfde reis, door veranderingen van de toestand van 
de zee, zijn niet zeldzaam. Het verloop is dan meestal milder. 
Zodra men voet aan wal zet, verdwijnt de zeeziekte; een licht 
gevoel van duizeligheid en daarmede verbonden lichte onvastheid
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bij het lopen blijven soms nog enkele uren bestaan. Het behoort 
tot de uitzonderingen dat het braken nog langere tijd aanhoudt.

Nieuwenhuijsen (1958) bestudeerde tijdens een zeereis het ver
band dat bestaat tussen de scheepsbewegingen en het aantal ge
vallen van zeeziekte bij passagiers die niet gewend waren aan de 
scheepsbewegingen. Bij een toename van de versnellingen der 
scheepsbewegingen in vertikale richting zag hij een vrijwel gelijk
tijdige toename van het aantal zeezieken. Verminderden die 
vertikale versnellingen, dan bleef aanvankelijk het aantal zeezieken 
constant om na anderhalve dag geleidelijk aan te dalen. Indien 
de vertikale lineaire versnellingsveranderingen van het schip de 
waarde van 1 m/sec2 niet te boven gingen, hetgeen in het algemeen 
als een comfortabele conditie voor een zeereis wordt beschouwd, 
zag hij dat bijna 10 % van de passagiers zeeziek was gedurende 
de eerste drie dagen, waarna gewenning ging optreden. Ongeveer 
2 % bleef gedurende de gehele reis zeeziek. Bij ruwe zee, waarbij 
vertikale lineaire versnellingsveranderingen optraden van 4m/sec2, 
bleek 30 % der passagiers zeeziek te blijven, terwijl de zeezieken 
uit de resterende groep na drie dagen geadapteerd waren. Vrouwen 
bleken gevoeliger te zijn voor de scheepsbewegingen dan mannen 
in een verhouding van 3 : 2. Jonge kinderen en personen rondom 
de 50 jaar waren gevoeliger voor zeeziekte dan de overigen. Per
sonen van 60 jaar en ouder hadden veel minder last van zeeziekte, 
evenals kinderen onder de tweejarige leeftijd.

In een poging om het vraagstuk der zeeziekte op te lossen, onder
zocht de Britse Marine in de herfst van 1963 bij haar personeel 
het optreden ervan onder alle weersomstandigheden. De Marine
artsen werd gevraagd iedere dag het aantal gevallen van zeeziekte 
te noteren.

Vijf kleine schepen voeren gedurende 93 dagen op de Atlan
tische Oceaan. Het totale aantal mandagen op zee doorgebracht 
was 8628. De weersomstandigheden varieerden van kalm weer tot 
orkaan. Het optreden van de zeeziekte is weergegeven in tabel 1.
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Tabel 1.
Verlies aan paraatheid t.g.v. zeeziekte onder alle weersomstandigheden.

Totaal 
aantal 
dagen 
op zee

Totaal
aantal

mandagen

Aantal 
niet zeezieken 

mandagen

Aantal 
niet brakende 

zeezieken 
mandagen

Aantal
brakende
zeezieken
mandagen

Aantal 
tot werk 

ongeschikten 
mandagen

93 8628 7449 1060 105 14
100 % 86,3 % 12,3 % 1,2 % 0,2 %

In 1179 mandagen (13,7 % van het totale aantal van 8628) 
bleken verschijnselen van zeeziekte in meerdere of mindere mate 
voor te komen, hetgeen ten koste ging van de paraatheid der be
manning. Deze getallen spreken des te meer, indien ook de weers
omstandigheden beschouwd worden. Gedurende die 93 dagen was 
de zee in 26 dagen kalm, in 26 dagen betrekkelijk onstuimig en in 
41 dagen ruw.

De verhouding van de zeeziekte-frekwentie tot het weer wordt in 
de volgende tabel weergegeven.

Tabel 2.

Weersomstandigheden 
Percentage verloren mandagen

kalm
0,2 %

matig ruw 
3,6 %

ruw 
26,5 %

Als alleen de tochten die vier of meer dagen duurden en tijdens 
welke het weer matig tot zeer ruw was, worden beschouwd, kan 
een belangrijke conclusie getrokken worden over het gewennen 
aan de scheepsbewegingen.

Tabel 3.

Duur der
vaart

Percentage
zeezieken

le dag 21,9 %
2e dag 19,9 %
3e dag 16,2 %
4e dag 13,2 %
5e dag 4,4%
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Hieruit blijkt, dat voor de meeste personen na de 4e dag een 
grote mate van gewennning is ingetreden.

§ 2 Patho-fysiologie.

Het evenwichtsorgaan bestaat uit twee gedeelten, nl. de drie 
halfcirkelvormige kanalen en de twee otolithen organen.

a. De drie halfcirkelvormige kanalen, nl. het achterste vertikale 
kanaal, het voorste vertikale kanaal en het horizontale kanaal, 
liggen in vlakken, die vrijwel loodrecht ten opzichte van elkaar 
staan. Elk kanaal heeft een verwijding, de ampulla, waarin de 
crista met haar cupula is gelegen en elk kanaal is gevuld met 
endolymfe. De cupula sluit de ampulla als een beweeglijk, maar 
waterdicht schot af. De crista bestaat uit zintuigcellen en steun- 
cellen. Uit de zintuigcellen komen lange cilia, die zich uitstrekken 
in evenwijdige kanaaltjes van de cupula. Beide uitgangen van de 
booggangen monden uit in de utriculus. De endolymfe in de boog
gangen en utriculus vormt een gesloten vloeistofring, waarin de 
cupula de bewegingen van de endolymfe ten gevolge van traag- 
heidskoppels moet volgen. De specifieke prikkel voor de zintuig
cellen der cristae ampullares is de hoekversnelling resp. -vertraging. 
Bij een constante hoeksnelheid worden de zenuwelementen niet 
geprikkeld, doordat de cupula in rust blijft. Wordt er bij een 
constante hoeksnelheid plotseling gestopt, dan schiet door haar 
traagheid de endolymfe door, waardoor de cupula wordt afge
bogen. Na deze passieve afbuiging keert de cupula door haar veer
kracht actief terug naar de evenwichtsstand. Tegelijkertijd ontstaan 
er draaisensaties en nystagmusbewegingen, die tegengesteld zijn 
aan de oorspronkelijke draairichting, welke gepaard gaan met een 
reeks van reflexen op de spieren van de ogen, hals, romp en lede
maten. Dit cupula-endolymfesysteem moet worden beschouwd als 
een kruipend gedempte slinger, d.w.z. dat de slinger zeer langzaam 
terugkeert naar de evenwichtsstand (alsof hij zich door stroop 
beweegt). De evenwichtsstand wordt theoretisch pas na oneindig 
lange tijd bereikt. De fysische constanten II (wrijvingsmoment van 
de endolymfe bij de eenheid van hoeksnelheid) en A (richtkoppel,
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afkomstig van de elasticiteit van de cupula bij de eenheid van 
angulaire verplaatsing van de endolymfe) der differentiaalverge
lijking werden uit de resultaten van geschikt gekozen proefnemin
gen door Groen berekend. Tijdens de terugkeer naar de evenwichts- 
stand neemt de deviatie van de cupula als functie van de tijd 
exponentieel af. Hoe groter de demping (/7) is, des te langere tijd 
heeft de cupula nodig om naar de evenwichtsstand terug te keren. 
Hoe groter het richtkoppel (A) is, des te sneller deze terugkeer 
plaats vindt.

De te verwachten mechanische eigenschappen van dit systeem, 
te weten het lineaire verband tussen de logaritme van de toege
diende impuls en de resulterende uitklinktijd (gemeten aan de duur 
van de nystagmus en sensatie), werden eveneens door Groen be
rekend. Dit lineaire verband bestaat echter bij de mens voor 
prikkels die niet sterker zijn dan 60°/sec.

De waarde /7/A 's een maatstaf voor de snelheid waarmede 
de cupula na de initiële deviatie terugkeert naar de evenwichts
stand.

De tweede wet van Ewald leert ons, dat in het horizontale kanaal 
een ampullopetale endolymfestroom een sterkere reactie teweeg
brengt dan een ampullofugale endolymfestroom, terwijl voor de 
overige kanalen het omgekeerde het geval is.

Door Loewenstein en Sand werd bij de rog het bestaan van een 
rustactiviteit in de nervus ampullaris aangetoond. Deze rustactivi- 
teit bestaat uit een constante stroom van ritmische actiepotentialen. 
Indien in het horizontale kanaal de cupula naar de utriculus wordt 
afgebogen, neemt de stroom van actiepotentialen toe, terwijl hij 
afneemt als de cupula in tegengestelde richting afbuigt. Het omge
keerde heeft plaats in de overige kanalen.

Katsuki en Trincker slaagden erin micro-electroden te plaatsen 
in de zintuigcellen van de crista ampullaris van het horizontale 
kanaal. Zij vonden een rustpotentiaal, die een depolarisatie onder
gaat bij utriculopetale cupulabewegingen en een hyperpolarisatie 
bij utriculofugale. Voor de vertikale kanalen heeft een tegen
gestelde polarisatie-verandering plaats.

Zonder twijfel bestaat er samenhang tussen deze polarisatie- 
modificaties en de frekwentie-modulatie der actiepotentialen in de
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zenuw. Het mechanisme dat de prikkel oplevert, is de schuifspan- 
ning tussen cupula en crista, die uitgeoefend wordt op de cilia- 
zintuigcelcombinatie.

Hoewel het op het eerste gezicht aannemelijk lijkt, dat de hoek- 
versnelling (of -vertraging) de adequate prikkel van de booggang- 
organen zou zijn, blijkt deze zienswijze toch met de volgende 
opmerkingen aangevuld te moeten worden voor de fysiologische 
bewegingen: tijdens kortdurende veranderlijke bewegingen is de 
momentane cupula-uitslag (= maat voor excitatie) evenredig met 
de momentane hoeksnelheid, zijnde de integraal van de hoekver- 
snelling naar de tijd dat deze werkzaam is. Een en ander is het 
gevolg van de enorme traagheid van de endolymfevloeistofring en 
de geringe veerkracht van de cupula. Voor alle bewegingsvormen 
met een versnellende fase, korter durend dan 2 seconden, moet de 
momentane hoeksnelheid als prikkelcriterium worden aangemerkt. 
Duurt de versnellende fase langer dan 2 seconden, dan doet de 
veerkracht van de cupula zich gelden. Aangezien fysiologische 
bewegingen bestaan uit versnellende en direct daarop volgende 
vertragende fasen, die zelfs samen nooit langer dan 1 seconde 
duren, moeten de booggangen als hoeksnelheidsindicatoren be
schouwd worden.

Het is om deze reden, dat de in Utrecht ontworpen en toegepaste 
cupulometrie zich bepaalt tot het meten van vestibulaire reacties 
na het doseren van hoeksnelheden.

De gevoeligheid van het booggangsysteem wordt bepaald door 
de minimum perceptibele waarden. Deze waarde is voor de hoek
snelheid 2,5°/sec en voor de hoekversnelling van oneindig lange 
duur 0,3°/sec2.

b. Het z.g. statische orgaan bestaat uit utriculus en sacculus met 
hun otolithen. De maculae staticae zijn gelegen op de licht schotel
vormig gebogen wand en bevatten twee soorten cellen, nl. zintuig
en steuncellen.

De zintuigcellen hebben aan het vrije einde korte haren, die 
in een gelatineuze massa steken, de otolithenmembraan. Hierop 
rusten kleine kristallen, de zgn. otolithen, die een doorsnede hebben 
van 0,7 mm en een hoogte van 0,03 mm. Aangezien de otolithen
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zwaarder zijn dan hun omgeving, oefent hun gewicht een kracht 
uit op de haarcellen, die ons kan inlichten over de stand van het 
hoofd ten opzichte van de zwaartekracht.

Er bestaan verschillende theorieën, die willen verklaren hoe de 
prikkel van de macula ontstaat. Breuer meende in 1875, dat de 
otolithen over de maculae zouden glijden. Quix (1903) daarentegen 
was van oordeel, dat zij op de maculae drukten. Magnus (1924) 
beweerde, dat de otolithen aan de haarcellen trokken. In de laatste 
decenniën zijn door dierproeven steeds meer argumenten bijeen
gebracht, die het aannemelijk maken dat de prikkeling ontstaat als 
de zwaarte van de schuin geplaatste otolithen de zintuigharen doet 
afbuigen, hetgeen overeenkomt met de opvatting van Breuer. In 
1935 publiceerde Ulrich de resultaten van metingen aan de snoek, 
waarbij hij vaststelde dat verschuiving van de utriculus-otolith, 
kunstmatig met een drukbaar opgewekt, sterke oogrolbewegingen 
teweegbracht, terwijl druk alleen, zonder verschuiving, geen oog- 
rolling veroorzaakte.

De specifieke prikkel voor het otolithensysteem is de lineaire 
versnelling. De door prikkeling van dit systeem opgewekte reflexen 
beïnvloeden de oogstand (raddraaien) en de tonus van de spieren 
van romp, hals en ledematen. Van Egmond, Groen en Jongkees 
bepaalden de drempelwaarde van de lineaire versnelling en vonden 
hiervoor 6 cm/sec2.

Welke van de twee onderdelen van het evenwichtsorgaan bij 
scheepsbewegingen hoofdzakelijk geprikkeld worden, werd door 
Quix bestudeerd.

z—• *
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De beweging die een schip op zee maakt, is de som van zes 
bewegingen die het maakt om en in de richting van drie loodrecht 
op elkaar staande assen, nl. de longitudinale as (X), de transver
sale as (Y) en de vertikale as (Z). De bewegingen om een as noemt 
men rotaties en die in de richting van een as translaties. De belang
rijkste hiervan zijn de rotaties om de transversale as (stampen) en 
om de longitudinale as (slingeren) en de translaties in de vertikale 
as (deinen of dompen).

Quix en Werndly hebben de versnellingen berekend waaraan het 
schip onderworpen is bij onstuimige zee. Als prikkel voor de 
otolithenorganen kan de verandering van de versnelling bereiken 
of te boven gaan:

a. bij deining de waarde van 0,2 g,
b. bij slingeren de waarde van 0,05 g,
c. bij een combinatie van deinen en stampen 0,5 g of hoger.
Als booggangsprikkel kan deze kracht bereiken:
a. bij slingeren een maximum hoekversnelling van 3°/sec2,
b. bij stampen een maximum hoekversnelling van 2,8°/sec2.

De drempelwaarde voor het otolithenorgaan wordt bij het 
slingeren van een schip met een factor 8 overschreden en bij het 
deinen en stampen met een factor 80.

Bij onstuimige zee beschrijft het schip naar beide zijden een hoek 
van 12,5° tot 15° ten opzichte van de evenwichtsstand. De slinger- 
hoek bedraagt het dubbele van deze waarde, dus 25o-30°. De 
slingertijd voor een heen en weer gaande beweging is circa 13 sec. 
De hoeksnelheid bedraagt dan circa 4,6°/sec en de maximum 
hoekversnelling circa l,5°/sec2. De drempelwaarden voor hoek
snelheid en hoekversnelling worden maar weinig overschreden. Dit 
klopt met de ervaring dat het slingeren van een schip weinig slacht
offers van zeeziekte maakt. Ferreri (1957) beweerde dan ook dat, 
indien bij het slingeren van een schip de zeeziekte wel optreedt, dit 
komt ten gevolge van optische, respectievelijk psychische factoren. 
De lineaire versnellingen zullen bij op en neer gaande bewegingen 
van het schip aan sterke veranderingen onderhevig zijn en geven 
zo’n krachtige otolithenprikkeling, dat het beeld der zeeziekte ont
staat. Quix concludeerde dan ook, dat niet de booggangsprikkeling,
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maar de otolithenprikkeling verantwoordelijk is voor het uitbreken 
der zeeziekte.

§ 3 Experimenten.

Sjpberg (1931), Babkin e.a. (1942) en Morton e.a. (1947) heb
ben experimenteel bij dieren „zeeziekte” opgewekt en konden de 
opvattingen van Quix bevestigen. Bäräny (1907), Byrne (1912), 
Fischer (1924), Magnus (1924), Bruns (1926), Abels (1926), 
Maitland (1931), Sj0berg (1931), De Kleyn en Versteegh (1933), 
McNally en Stuart (1942) namen toch ook aan, dat bij zeer sterke 
scheepsbewegingen de cupulabewegingen, respectievelijk -verschui
vingen, ten opzichte van de crista, medewerken tot het ontstaan 
van de zeeziekte. MacIntyre en Noble (1946) toonden aan, dat 
additie van kleine hoekversnellingen op lineaire versnellingsver- 
anderingen het nausea-effect van deze laatste verhoogt.

Wollaston heeft in 1811 waarschijnlijk als eerste experimenteel 
bewegingsziekte bij proefpersonen opgewekt door middel van een 
schommel. Hij constateerde, dat „The sickness occasioned by 
swinging is evidently from the same causes as seasickness” en 
meende, dat door de schommelbewegingen, respectievelijk scheeps
bewegingen, een wisselende doorbloeding plaats vond van de her
senen en dat daardoor de bewegingsziekte werd veroorzaakt.

Proeven door middel van schommelbewegingen om de bewe
gingsziekte te bestuderen zijn voorts gedaan door Zuizin (1940), 
Fraser en Manning (1943), Noble (1945) en De Wit (1953) en 
door middel van liftbewegingen door Sj0berg (1931) en MacIntyre 
(1946).

Wendt en medewerkers (1945) onderzochten bij proefpersonen 
op de „golfmachine” het nausea-effect van het tijdsinterval tussen 
verschillende versnellingen. Het bleek dat bewegingen, waarbij 
grote versnellingsveranderingen met korte tussenpozen toegediend, 
zelden een nausea-effect veroorzaakten in tegenstelling tot bewe
gingen waarbij kleine versnellingsveranderingen met grote tussen
pozen werden toegediend.

Manning en Stewart (1942) onderzochten 825 gezonde proef-
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personen op de parallelschommel, in liggende en zittende houding, 
op het nausea-effect ten gevolge van de schommelbewegingen. In 
liggende houding met open ogen werd 5 % bewegingsziek. In zit
tende houding met het hoofd 90° achterover werd minder dan 7 % 
bewegingsziek. In zittende houding met open ogen werd 27,5 % 
bewegingsziek. In zittende houding met gesloten ogen werd 51 % 
bewegingsziek. In zittende houding met oogkleppen voor werd 
57,5 % bewegingsziek. In zittende houding in de af gedekte schom
mel werd 64 % bewegingsziek.

Brown, McArdle en Magladery (1941) vonden, dat zich bij som
mige leerlingvliegers van wie bekend was dat zij bij hun eerste 
vlucht zeer gevoelig waren geweest voor luchtziekte, na herhaald 
parallelschommelonderzoek een verhoogde tolerantie ontwikkelde 
voor de schommelbewegingen; bij chronisch luchtzieken echter 
bleek deze tolerantie niet op te treden.

Hemmingway (1946) vond, dat bij leerlingvliegers de mate van 
gewenning bij de eerste vijf vluchten groter was dan bij de vol
gende vijf vluchten. Ook toonde hij aan, dat personen die onge
voelig waren voor de luchtziekte eveneens minder gevoelig waren 
voor de bewegingsziekte die werd opgewekt met behulp van de 
parallelschommel.

Morton, McEachern en Cipriani (1947) probeerden bij een chro
nisch luchtzieke, door middel van de bewegingen van de parallel
schommel, diens insufficiënte adaptatie te verbeteren, hetgeen niet 
gelukte. Hij gewende noch aan de schommelbewegingen noch aan 
de bewegingen van het vliegtuig.

Als men bij rotatieproeven bij een bepaalde constante hoeksnel- 
heid de hoofdstand verandert, krijgt men een gevoel van onbehaag
lijkheid dat overeenkomt met hetgeen bij bewegingsziekte ontstaat 
(Spiegel, Oppenheimer, Henny en Wycis 1944). Door deze hoofd
bewegingen kwantitatief te analyseren bij een constante hoeksnel- 
heid, kon Johnson (1951) de gevoeligheidsgraad voor bewegings
ziekte bepalen. De proefpersonen raakten bij deze proefneming 
gedesoriënteerd wat hun lichaamshouding ten opzichte van het 
aardoppervlak betreft.

Johnson en Taylor (1961) onderzochten proefpersonen op een 
parallelschommel, waarbij het hoofd niet werd gefixeerd. Tijdens
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de schommelbewegingen werden de hoofdbewegingen (bewegingen 
van het hoofd ten opzichte van de romp) geregistreerd. Deze hoofd
bewegingen waren niet synchroon met de schommelbewegingen. 
Het bleek, dat de hoofdbewegingen van voor bewegingsziekte onge
voelige personen heel gering waren, in tegenstelling tot die van 
voor bewegingsziekte zeer gevoeligen. Zij concludeerden dat de 
heftigheid van de hoofdbewegingen een maatstaf is voor de ge
voeligheid voor bewegingsziekte.

Quix (1912) beweerde, dat 3 % van de mensheid van nature 
ongevoelig is voor bewegingsziekte. Bij de overigen treedt in 
ö-8 % nooit gewenning op. Noble (1948) meende, dat 95-99 % 
van alle voor bewegingsziekte gevoelige personen het vermogen 
hebben er immuun voor te worden. Nieuwenhuijsen (1958) en 
De Wit (1958) vermeldden, dat slechts 2 % der mensheid tot de 
groep der hardnekkige zeezieken behoort.

Het zijn dan ook degenen, die uit ervaring weten tot deze groep 
te behoren, die het lofdicht van Kloos - waarvan de eerste regel 
dit proefschrift inleidt - met gemengde gevoelens zullen lezen.

§ 4 Farmacologie.

Het centrale zenuwstelsel kan door de toevloed van abnormale 
prikkels van optische, olfactorische, akoestische en proprioceptieve 
aard in een situatie geraken waaruit vegetatieve stoornissen resul
teren. Optische, akoestische, olfactorische, proprioceptieve zowel 
als psychische factoren (Zwerling 1947 en Schwab 1954) kunnen 
het uitbreken der zeeziekte vergemakkelijken, maar vergeleken met 
de labyrinthaire prikkels zijn zij van secundair belang (Sjpberg 
1931, De Wit 1953 en Gay 1954).

In hoeverre psychische factoren een rol spelen bij het ontstaan 
der luchtziekte, is door een aantal onderzoekers nagegaan (Schwab 
1943, McDonough en Bond 1944). Zij meenden, dat onder chro
nisch luchtzieken het aantal neurotici groot was. Bij draaistoel- 
onderzoek volgens Bäräny vond Majer (1941) bij neurotici een 
langere postrotatoire sensatieduur dan bij normale personen. Echter 
objectieve en gecontroleerde psychologische tests gaven geen steun
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aan de bewering dat psychische instabiliteit van belang is voor het 
uitbreken der bewegingsziekte (Tyler en Bard 1949).

Het nauseagevoel en het braken bij zeezieken is van centrale 
oorsprong (Bard e.a. 1947). Wang en Chinn (1953, 1956) ver
nietigden bij honden die gevoelig waren voor bewegingsziekte - 
wat geconstateerd werd aan de hand van proeven op de parallel- 
schommel, waarop de dieren met braken en hypersalivatie reageer
den - een gedeelte van het cerebellum, nl. de uvula en nodulus. 
Deze dieren werden dan ongevoelig voor de bewegingsziekte, maar 
braakten wel na inspuitingen van apomorfine (directe werking op 
de chemoceptive triggerzone). Het bleek dat kleine leasies van de 
nodulus een grotere resistentie tegen de bewegingsziekte veroor
zaakten dan grote leasies van de uvula. De prikkels, die in het 
labyrint opgewekt worden bij hoek- en lineaire versnellingen, pas
seren de uvula en de nodulus van het cerebellum, de triggerzone en 
bereiken tenslotte het braakcentrum in de medulla oblongata.

De hersenstam bevat, behalve het kernen- en banensysteem, ook 
een stelsel, genaamd de formatio reticularis. Deze formatie reticu
laris is opgebouwd uit cellen van verschillende vorm en type, die 
gescheiden worden door vezels, die in alle richtingen lopen. Men 
kent de formatio reticularis in de gehele medulla oblongata, in het 
tegmentum pontis en in het tegmentum mesencephali. Vanuit deze 
formatio zijn verbindingen met het ruggemerg, met het cerebellum 
en via de thalamus met de grote hersenen (ascending reticular 
activating system, ARAS).

Via deze verbinding beïnvloedt de formatio reticularis de activi
teit van hersenschors, cerebellum en ruggemerg. Wat dit laatste 
betreft heeft Magoun kunnen onderscheiden, dat het mesodiën- 
cefale deel faciliterend werkt en het caudale deel inhiberend. 
Het reticulaire systeem beïnvloedt dus het gehele zenuwstelsel. 
Omgekeerd ontvangt dit systeem door middel van korte collateralen 
vanuit de grote banen, maar ook vanuit het ruggemerg, het cere
bellum en de zintuigkernen talrijke afferente vezels, die prikkels 
kunnen aanvoeren uit vele terreinen, dus ook uit de vestibulaire 
kernen. Ongetwijfeld oefent de hersenschors, via de cortico-reticu- 
laire vezels, ook invloed uit op dit systeem.

Het A R A S is zeer gevoelig voor adrenaline, waardoor een
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Sterke en langdurige activering van dit systeem plaats heeft. Het
zelfde geldt ook voor acetylcholine. Atropine daarentegen veroor
zaakt een remming op de werking van dit systeem, terwijl weka
minen de gevoeligheid van het A R A S verhogen.

Voor de prikkeloverdracht in de vestibulaire kernen is acetyl
choline ook van belang. Bij vrijwel iedere prikkeloverdracht, zeker 
in de synapsen, heeft deze stof betekenis. In de vestibulaire kernen 
wordt bijzonder veel acetylcholine gevormd. Deze stof wordt in 
uiterst korte tijd onwerkzaam gemaakt onder invloed van choline- 
esterasen. Dient men een anticholine-esterase toe, dan blijft de 
acetylcholine onaangetast (Diamant 1954).

De medicamenteuze therapie van zeeziekte moet dus bestaan uit 
het toedienen van stoffen, die de werking van acetylcholine tegen
gaan of verminderen, zoals atropine of andere parasympathicoly- 
tische farmaca. Omgekeerd blijkt prostigmine, welke stof de afbraak 
van acetylcholine remt, de neiging tot zeeziekte te verhogen (Bab
kin e.a. 1946), hetgeen wekmiddelen volgens Lidvall (1962) ook 
zouden doen door een proces van „dishabituation”.

Sinds de laatste eeuw, waarin het passagiersvervoer over de 
oceanen enorm is toegenomen, heeft men allerlei middelen bedacht 
om de zeereis zo aangenaam mogelijk te maken. Een Franse 
homoeopathische scheepsarts, die beweerde verband te zien tussen 
de zeeziekte en de zilte oceaan, meende dat de natuurlijke remedie 
tegen de zeeziekte bestond uit het laten drinken van zeewater door 
de zeezieken. De resultaten van deze therapie moeten hem wel erg 
ontmoedigd hebben. Die passagiers bleven zeeziek en zouden in 
plaats van de voorgeschreven medicatie de voorkeur hebben ge
geven „aan het liggen onder een bloeiende eik”. Groot is het aantal 
farmaca, dat werkzaam zou zijn tegen de zeeziekte. Hasegawa 
(1953) behandelde de voor zeeziekte zeer gevoeligen met intra
veneuze injecties van een sterke natriumbicarbonaatoplossing. Hij 
meende, dat hierdoor het uit organische stoffen bestaande omhulsel 
van de otolithen opgelost werd, waardoor de prikkeloverdracht van 
de otolith op de macula bemoeilijkt zou worden.

Gay en Carliner (1949) publiceerden een geval van een zwangere 
vrouw, die ernstig wagenziek en tevens lijdende was aan een 
urticaria. Als medicament kreeg zij difenhydramine (dramamine)
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toegediend. Zij genas van haar urticaria en werd tevens ongevoelig 
voor wagenziekte.

Dit middel werd klinisch en experimenteel op zijn waarde ge
toetst door Beaumont (1949), Palmer (1950), Chinn, Noel en 
Smith (1950), Fermin, Van Deinse en Hammelburg (1950), Glaser 
en Hervey (1951), Pichler (1953), Guns, Gillain en Doyen (1953), 
De Wit (1953), Arner, Diamant en Goldberg (1954).

Philipszoon (1959) onderzocht het effect van het antihistamini- 
cum „Cinnarizine”* op de labyrintreflexen. Proefpersonen werden 
cupulometrisch (methode Van Egmond, Groen en Jongkees) en op 
de parallelschommel (methode Groen en Jongkees) onderzocht. 
Respectievelijk werden de nystagmusslagen en de compensatoire 
oogbolbewegingen elektronystagmografisch geregistreerd. De 
reactievermindering na toediening van het medicament was evi
dent. Ook de postrotatoire sensatiecurve werd vlakker.

Bos (1962) heeft experimenteel vastgesteld, dat dit middel niet 
alleen perifeer, dus op het labyrint, maar ook centraal in de 
vestibulaire kernen of nog hoger zijn werking uitoefent.

Oosterveld (1965) ging de werking na van de geneesmiddelen 
„Suprimal”** en „Primatour”,*** op de labyrintreflexen van 96 
normale proefpersonen. Deze reflexen werden opgewekt door 
middel van proeven op de torsie- en de parallelschommel. Beide 
middelen onderdrukken de labyrintreflexen en worden aanbevolen 
als therapeuticum tegen de zeeziekte.

Overige onderzoekers die de werking van antizee- resp. -lucht- 
ziektemiddelen op de vestibulaire reacties bestudeerden, waren: 
Gutner, Gould en Cracovaner (1954), Glaser en Mc Cance (1959), 
Trumbull e.a. (1960), Richards, Hughes en Forney (1963).

Het profylactisch innemen van geneesmiddelen tegen bewegings- 
ziekte is effectiever dan het innemen ervan uit therapeutische over
wegingen.

Nieuwenhuijsen (1958) zag nl. helemaal geen verbetering op

* Cinnarizine = 1- benzhydryl-4- trans-cinnamyl- piperazine.
** Suprimal = l-(p-chlorobenzhydryl)-4-(m-methylbenzyl) piperazine.

*** Primatour = 1 deel Cinnarizine +
2 delen 1- benzhydryl—4-methyl-piperazine di-HCl
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treden bij zeezieke passagiers, die het middel innamen uit thera
peutisch oogpunt.

Het advies om de aandacht van de ziekte af te leiden door 
middel van sportbeoefening of andere bezigheden, hetzij psychisch 
hetzij fysiek, heeft op lijders aan zeeziekte een gunstig effect.

Lord Horatio Nelson, van wie bekend is, dat hij zijn leven lang 
bij iedere zeereis zeeziek was, wist de verschijnselen ervan onder 
controle te houden, als hij een zeeslag moest leiden.

Echter mentale of fysieke activiteiten alleen beschermen de 
lijder(es) niet afdoende tegen zeeziekte.
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HOOFDSTUK III

ADAPTATIE

Door middel van zijn zintuigen en het centrale zenuwstelsel is de 
mens in staat prikkels vanuit zijn omgeving op te nemen en te 
percipiëren. Deze eigenschap is noodzakelijk voor de instand
houding van het individu, dus een levensnoodzaak en zij wordt 
mogelijk gemaakt door een hoog ontwikkeld systeem van zintuigen 
en reflexen.

Via de gehoor-, evenwichts-, gezichts-, tast-, temperatuur- en 
reukorganen en het proprioceptieve systeem krijgt de mens vele 
signalen uit de buitenwereld toegevoerd, die centraal verwerkt 
worden, zodat hij een beeld van deze buitenwereld krijgt. Vele van 
deze prikkels dringen wegens hun onveranderlijkheid op den duur 
niet meer tot het bewustzijn door. Zij zullen via de zintuigen in de 
hersenstam arriveren en daar meer en meer onderdrukt worden, 
zodat zij de hogere centra niet bereiken.

De minste verandering van de toevloed van signalen kan echter 
plotseling de aandacht van de mens trekken en hem alarmeren. 
Ieder signaal dat niet tot handelen uitlokt, blijft onbelangrijk voor 
de hogere centra van het centrale zenuwstelsel. De mens is daaraan 
dan geadapteerd. Prikkels die aanvankelijk wel acties in het cen
trale zenuwstelsel opwekken, zullen dat, door het voortdurende 
aanbod, langzamerhand veel minder gaan doen.

De mens is van nature een wezen, dat op de aarde zijn levens
taak heeft te vervullen. Door middel van een drietal nauw met 
elkaar samenwerkende zintuigen, nl. het gezichtsorgaan, het pro
prioceptieve zintuig en het evenwichtsorgaan, is hij in staat zijn 
evenwicht te bewaren. Het vermogen van het evenwichtsorgaan tot
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aanpassing aan de eisen van het ogenblik is bijzonder groot.
Groen (1957) stelt de aanpassing van het vestibulaire systeem 

zodanig voor, dat er in de lagere centra van het zenuwstelsel 
gaandeweg een „kopie” van de periodieke prikkeling wordt opge
bouwd („patroonkopie”). Een soort geheugen dus. Deze „patroon- 
kopie” werkt de geleiding van de signalen uit de periferie naar de 
hogere centra tegen en is waarschijnlijk gelegen in de buurt van de 
vestibulaire kernen. Zij zorgt voor alle reflexen die nodig zijn om 
het evenwicht te bewaren.

Door dit ,,patroonkopie”-principe zou het nadeinen verklaard 
kunnen worden, dat vele passagiers gevoelen als zij het schip ver
laten hebben en eveneens het feit, dat reizigers die gewend geraakt 
zijn aan de bewegingen van een schip en overgeplaatst worden op 
een ander schip, weer zeeziek kunnen worden door de (andere) 
bewegingen van het tweede schip, omdat daarvan nog geen 
„patroonkopie” is gevormd en de nieuwe vorm van activiteit op 
ongelukkige wijze interfereert met die van het „patrooncentrum”.

Bij de mens ontstaan in de 5e-6e week van het foetale leven de 
achterste en voorste kanalen en iets later de horizontale kanalen 
van de evenwichtsorganen. Bij de geboorte heeft hij een volledig 
ontwikkeld vestibulair apparaat en zijn verbindingen met het cen
trale zenuwstelsel. Gedurende het leven zal dit centrale zenuw
stelsel eigenschappen gaan ontwikkelen, die er vóór de geboorte 
van de mens nog niet zijn.

Galebsky (1927) deed reeds vestibulaire proeven bij pasgeborenen 
van een paar uur tot een paar dagen oud. Bij draaiproeven vond 
hij een verschil in nystagmusslagen bij slapende en wakende kin
deren. Bij slapende kinderen vond hij geen nystagmusslagen op 
draaibewegingen. Bij wakende zeer jonge kinderen vond hij tijdens 
het draaien geen snelle fase van de nystagmus. De stand van ogen 
en hoofd was tegengesteld gericht aan de draairichting en dit bleef 
zo, zolang de draaiing duurde. Bij het stoppen van de rotatie 
gingen hoofd en ogen in de draairichting staan en de snelle fase 
van de nystagmus trad wel op, die gericht was tegen de oorspron
kelijke draairichting in. Soms trad de snelle fase niet direct op en 
bleef het oog enige seconden in de draairichting staan. Bij het 
slapende kind echter trad de snelle fase niet op, dus alleen maar de
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langzame fase, die tijdens het draaien tegengesteld was aan de 
draairichting en na het stoppen naar de draairichting gericht was. 
Dit werd geconstateerd door de oogleden voorzichtig te openen. 
Bij kinderen van één jaar en ouder werd zowel de snelle als de 
langzame fase tijdens het draaien en stoppen gezien. Galebsky 
concludeerde, dat de nystagmus, die opgewekt wordt na de rote
rende beweging, bij neonati en oudere zuigelingen verschilt. De 
intensiteit is minder en de duur is korter bij oudere zuigelingen.

De Kleyn toonde in 1920 aan, dat de snelle fase van de vestibu
laire nystagmus niet ontstaat door prikkeling van de propriocep- 
tieve organen van de oogspieren, zoals Bartels veronderstelde, maar 
uit een gebied dat meer centraal in het zenuwstelsel en waarschijn
lijk in de hersenstam gelegen is.

Groen (1962) heeft honden resp. 3 dagen, 7 dagen, 12 dagen, 
15 dagen, 19 dagen, 27 dagen en 33 dagen na hun geboorte 
cupulometrisch onderzocht. Hij plaatste de honden zodanig in een 
kistje, dat zij zich noch draaien noch bewegen konden. De oog
leden werden de 3 e dag chirurgisch geopend en met pleisters open 
gehouden. Door de bril van Frenzel werden de oogbolbewegingen 
respectievelijk de nystagmusslagen geobserveerd na draaien met 
verschillende hoeksnelheden binnen fysiologische grenzen. Ditzelfde 
onderzoek werd ook gedaan bij een kind, resp. 9 dagen, 16 dagen, 
36 dagen en 82 dagen na de geboorte. Aanvankelijk zullen alleen 
maar oogbolbewegingen ontstaan als reactie op de impuls, daar 
het nystagmuscentrum van Lachmann (1957), dat vermoedelijk 
verantwoordelijk is voor de snelle fase van de nystagmus, nog niet 
actief is. Zodra dit centrum wel actief wordt, ontstaan er nystag
musslagen. Uit dit onderzoek bleek, dat er een duidelijke neiging 
tot adapteren ontstond, hetgeen zich manifesteerde in een vlakker 
worden van de nystagmuscurve naarmate hond en kind ouder 
werden.

Het begrip „Habituation”, door Abels in 1906 geïntroduceerd, 
wordt gebruikt om het verschijnsel aan te duiden dat door her
haalde calorische resp. kinetische prikkeling van het labyrint een 
vermindering optreedt van de nystagmusbewegingen.

Bäräny (1907) beschreef reeds dat dansers die gewend waren 
rechtsom te draaien, bij zijn draaiproeven een kortere nystagmus-
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duur vertoonden na draaien naar rechts dan na draaien naar links 
en omgekeerd als zij gewend waren linksom te draaien.

Schierbeek (1951) vond bij gezonde normale proefpersonen een 
geleidelijk aan vlakker worden van de sensatiecurve bij opeenvol
gende cupulometrische bepalingen. Ook na zeer sterke draaiprik- 
kels (180°/sec) vond hij een duidelijk vlakker verloop van de 
sensatiecurve.

Vervolgens werd bij de mens gewenning aan draaibewegingen 
geconstateerd door Fisher (1917), Dodge (1923), Wendt (1951), 
Hallpike en Hood (1953), Van Egmond, Groen en De Wit (1954), 
Aschan (1954) en McCabe (1960) en bij dieren door Griffith 
(1920, 1924), Maxwell, Burke en Reston (1922), Detlefsen (1923), 
Gould (1926), Mowrer (1931), Halstead (1935), Halstead, Jacor- 
zynski en Fearing (1937), Fearing (1940) en Hood en Pfaltz 
(1954).

Mowrer, Halstead, Jacorzynski en Fearing legden de nadruk op 
drie eigenschappen van de „habituation”, nl. 1. „Acquisition”, 
waarmede bedoeld wordt de progressieve vermindering van de 
nystagmusduur. 2. „Retention”, het meest belangrijke, want er kan 
geen „acquisition” ontstaan als de neurale processen, die de reactie- 
vermindering veroorzaken, niet persisteren. Het is dus een bepaalde 
periode waarin de reactievermindering aanwezig blijft. 3. „Trans
fer”: gewenning, die ontstaat voor draaiimpulsen in één richting, 
veroorzaakt ook een gelijke of bijna gelijke reactievermindering 
voor rotaties in tegengestelde richting.

Henriksson e.a. (1961) hebben proeven gedaan bij volwassen 
katten, die te voren niet vestibulair onderzocht waren, om het 
adaptatievermogen van het vestibulaire systeem na te gaan. Deze 
proeven werden gedaan bij daglicht en bij bewustzijn der dieren. 
De koppen werden zodanig gefixeerd, dat het horizontale kanaal 
vertikaal stond. De drie eigenschappen van de „habituation”, nl. 
„acquisition, retention en transfer” werden experimenteel nagegaan 
door de evenwichtsorganen calorisch te prikkelen. De nystagmus- 
slagen werden electronystagmografisch geregistreerd. De lichaams
temperatuur der dieren was 38° C.

1. „Acquisition” (verwerving). De katten kregen een serie irri
gaties met water van 280Cof48°Cin dezelfde gehoorgang. Het
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tijdsverschil tussen twee opeenvolgende irrigaties was 5 minuten. 
Bij de meeste dieren trad een reactievermindering van de nystagmus 
op, zowel wat de snelheid van de langzame fase betreft als de duur. 
Bij sommige dieren was de mate van vermindering gering; bij een 
zeer gering aantal trad geen reactievermindering op. Vervolgens 
werd bij katten de rechter gehoorgang geïrrigeerd met water van 
28° C, afgewisseld met water van 48° C in de linker gehoorgang 
enz., waardoor dus een nystagmus ontstond met de snelle fase naar 
links. Na de tiende irrigatie werden geen nystagmusslagen meer ge
zien. Werd dan de rechter gehoorgang geïrrigeerd met water van 
48° C en de linker gehoorgang met water van 28° C, dan ont
stonden er normale nystagmusslagen met de snelle fase naar rechts. 
Tenslotte werden bij een groep katten beide gehoorgangen om 
en om uitgespoten met water van dezelfde temperatuur en bij een 
andere groep katten één gehoorgang afwisselend met koud en 
warm water. Bij beide groepen ontstond na enige irrigaties een 
duidelijke reactievermindering van de nystagmus in beide rich
tingen.

2. „Retention” (vasthouden). Bij een proefdier werd één maal 
per dag dezelfde gehoorgang uitgespoten met water van 28° C 
gedurende 11 dagen. Geleidelijk aan ontstond er een duidelijke 
reactievermindering; hetzelfde resultaat dus alsof het dier een serie 
irrigaties had ondergaan met een interval van 5 minuten tussen 
twee inspuitingen.

(Hamersma (1957) vond bij proefpersonen eveneens een reactie
vermindering van de nystagmus bij irrigaties van de uitwendige 
gehoorgang met een interval van 30 minuten.)

Om na te gaan hoe lang deze „retention” bleef bestaan, ontving 
een groep katten een serie irrigaties met koud water in één gehoor
gang met een tijdsinterval van 5 minuten tussen twee spoelingen, 
totdat een duidelijke reactievermindering optrad. Dan werden de 
dieren met rust gelaten. Bij een aantal dieren bestond de vierde dag 
na die irrigaties nog een duidelijk verminderde reactie van de 
nystagmus bij uitspuiten van die gehoorgang met koud water. Bij 
andere dieren waren de reacties de vierde dag weer normaal. Er 
bestaat dus duidelijk „retention”, hoewel die verschillend is voor 
diverse dieren.
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Na de periode van de „retention” vertoonden de dieren weer 
normale nystagmusreacties op irrigaties van de gehoorgang met 
koud water.

3. „Transfer” (overdracht). Bij een proefdier werd b.v. de 
rechter gehoorgang enige malen achter elkaar uitgespoten met een 
tijdsinterval van 5 min. met water van 28° C, totdat tenslotte de 
nystagmusslagen naar links verdwenen. Werd dan dezelfde gehoor
gang uitgespoten met water van 48° C, dan ontstond er een duide
lijke normale nystagmus naar rechts. Werd bij een ander proefdier 
één gehoorgang uitgespoten met warm water (48° C) met een tijds
interval van 5 min. tussen twee irrigaties totdat er geen nystagmus 
meer zichtbaar werd, dan ontstond een normale nystagmus in de 
andere richting, als datzelfde oor werd uitgespoten met water van 
28° C. Er heeft dus in dit opzicht geen „transfer” plaats gehad.

Bij drie proefdieren werd de rechter gehoorgang enige malen 
achter elkaar, met een interval van 5 minuten tussen twee irrigaties, 
gespoeld met water van 28° C. Na een rustperiode van drie dagen 
werd deze proef herhaald en na een volgende rustperiode van drie 
dagen nogmaals. Het effect van de „retention” was duidelijk zicht
baar. Deze irrigaties werden op dezelfde wijze zo lang herhaald 
totdat er geen nystagmusslagen te zien waren. Werd dan de linker 
gehoorgang uitgespoten met water van 28° C, dan trad er een 
duidelijke en normale nystagmus op naar rechts. Er heeft dus geen 
„transfer” plaats gehad. Werd dezelfde gehoorgang enige malen 
om en om gespoeld met water van 28° C en 48° C, waarbij dus 
een nystagmus werd opgewekt in beide richtingen, die ten gevolge 
van de herhaalde spoelingen verzwakt werd, dan trad er ook een 
verzwakte reactie op van de nystagmus als de andere gehoorgang 
met warm water of met koud water werd gespoeld. Werden beide 
gehoorgangen gespoeld met koud water totdat de nystagmus in 
beide richtingen verdween, dan trad er ook geen nystagmus op als 
beide gehoorgangen met warm water werden gespoeld. Er heeft dus 
in dit opzichj „transfer” plaats gehad. „Transfer” had niet plaats 
als b.v. bij proefdieren de rechter gehoorgang met warm water 
en de linker gehoorgang met koud water om en om werden ge
spoeld waardoor de naar rechts gerichte nystagmusslagen verzwakt 
werden. Werd dan de rechter gehoorgang met koud water gespoeld
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en de linker gehoorgang met warm water, dan ontstond een nor
male nystagmus naar links. Al deze proeven tonen aan, dat die 
reactieverminderingen niet zijn ontstaan door vermoeidheid van 
het perifere orgaan, doch door een proces dat centraal zijn werking 
heeft.

Ook Mittermaier (1955) vond een reactievermindering van de 
nystagmus na herhaalde calorische prikkeling van het labyrint. Hij 
veronderstelde, dat de vermoeidheid van het labyrint misschien wel 
een rol kon spelen bij dit verschijnsel, maar dat die van zeer onder
geschikte aard was. Het essentiële ervan moet centraal gezocht 
worden.

Lidvall (1961) ging bij 50 proefpersonen, die otologisch en neu
rologisch geen afwijkingen vertoonden, na hoe hun nystagmus- en 
duizeligheidsreacties waren bij herhaalde calorische prikkelingen. 
Iedere proefpersoon werd onder dezelfde voorwaarden onderzocht 
nl. één gehoorgang werd in totaal negen maal geïrrigeerd met water 
van 30° C. De eerste irrigatie was een routinetest. Na 24 uur of 
langer werd die gehoorgang vier maal achter elkaar, met een inter
val van 8 minuten, geïrrigeerd. Na enige dagen werd dezelfde 
gehoorgang weer vier maal achter elkaar gespoeld met water van 
dezelfde temperatuur, met een interval van 8 minuten tussen iedere 
irrigatie. Er trad een duidelijke reactievermindering op, zowel wat 
de nystagmus als de sensatie betreft. Ook hij concludeerde, dat het 
adaptatiemechanisme centraal gelegen moet zijn. Lidvall heeft even
eens bij een groep gezonde mensen één gehoorgang enige malen 
achter elkaar, met een interval van 10 minuten tussen twee irri
gaties, gespoeld met water van dezelfde temperatuur (b.v. 30° C). 
De hierdoor opgewekte nystagmus, die naar één zijde gericht was 
en de naar dezelfde zijde gerichte draaisensatie, werden ten gevolge 
van de herhaalde irrigaties duidelijk verzwakt. Werd dan dezelfde 
gehoorgang gespoeld met water van 44° C, dan ontstonden een 
normale nystagmus en draaisensatie, die naar de andere zijde ge
richt waren.

Crampton (1962) liet katten herhaaldelijk in dezelfde richting 
draaien, totdat een duidelijke reactievermindering van de hierdoor 
opgewekte nystagmusslagen ging optreden. Werden de katten in de
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andere richting gedraaid, dan ontstonden normale nystagmusslagen 
in de tegenovergestelde richting. Er heeft dus geen „transfer” 
plaats gehad. Hieruit blijkt dat er een specifiek verband bestaat 
tussen de richting, waarin de cupula is afgebogen en de draairich
ting waarvoor „habituation” is ingetreden (Lidvall 1962).

Mowrer (1934) en Halstead e.a. (1937) zagen echter, dat bij 
herhaalde draaiproeven in één richting een reactievermindering 
optrad, wat de nystagmus betreft, voor rotaties in beide richtingen. 
Waarschijnlijk zijn door hen zodanige prikkels gebruikt, dat de 
cupulae in beide richtingen werden afgebogen, waardoor een 
reactievermindering ontstond voor rotaties in beide richtingen.

Het is een bekend verschijnsel, dat voor zeeziekte ongevoelig ge
worden zeelieden de verworven adaptatie verliezen kunnen, indien 
zij enige tijd niet gevaren hebben. Bij iedere nieuwe aanmonstering 
kunnen zij reageren met een korte periode van zeeziekte, om dan 
weer aan de scheepsbewegingen te gewennen. Een analoog voor
beeld illustreert het volgende geval:

Korp. Vlieger Tel. X. had in een periode van drie maanden achtereenvolgens 
3-4 uur per dag gevlogen. Aanvankelijk had hij veel last van luchtziekte, maar 
geleidelijk aan verminderden de klachten, totdat hij geheel ongevoelig werd voor 
de luchtziekte. Na een vliegrustperiode van zes maanden werd hij geplaatst op de 
„Karei Doorman”. Van zeeziekte had hij geen last. Maar bij het vliegen had hij 
opnieuw last van luchtziekte, echter adapteerde hij weer na enige dagen vliegen.

De periode van „retention” is individueel zeer verschillend.
Dat het verdwijnen van de „retention” ook cupulometrisch aan

toonbaar is, zag Krijger bij vliegers die in lange tijd niet gevlogen 
hadden.

Hij vond nl. dat hun sensatie- en nystagmuscurven, die t.g.v. de 
vliegoefeningen vlakker werden, de oorspronkelijke /7/A waar
den (waarde van vóór de vliegtraining) herkregen, indien zij ge
ruime tijd niet gevlogen hadden.

De Wit (1957) vermeldde een eigenaardig verschijnsel, dat drie 
ervaren zeelieden, die ongevoelig voor zeeziekte waren, vertoonden. 
Na een ernstige influenza-infectie bleven zij lang klagen over 
duizeligheid en tijdens het varen klaagden zij ernstig over zee
ziekte. Toevallig was van één van deze zeelieden een cupulogram
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van vóór de influenzaperiode bekend; de sensatiecurven waren 
vlak en gelijk ( 77/A waarden waren laag). Na de influenzaperiode 
vertoonden audiogram en calorigram lichte afwijkingen en werden 
bij neurologisch onderzoek lichte loopstoornissen gevonden. Het 
sensatiecupulogram van deze zeelieden was „onrustig”, zoals De 
Wit het noemde. De curven vielen niet samen (a-symmetrische 
curven).

De auteur vermeldde niet of deze zeelieden later nog gingen 
gewennen aan de scheepsbewegingen.

Waarschijnlijk heeft de influenza-infectie een lichte stam-encefa- 
litis veroorzaakt, waardoor het adaptatiemechanisme gestoord 
werd.

Ook zag De Wit dit soort cupulogram bij chronisch zeezieken, 
die in de anamnese een commotio cerebri of een B-hypovitaminose 
hadden doorgemaakt (niet specifieke zeezieken: zie volgend hoofd
stuk).
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HOOFDSTUK IV

ONDERZOEKINGEN, VERRICHT BIJ VLIEGERS 
ENZEELIEDEN, DOORMIDDEL VAN KINETISCH 

OF CALORISCH LABYRINTONDERZOEK

Door toepassing van de in hun tijd gebruikelijke methode voor 
vestibulair onderzoek, hebben verschillende onderzoekers vliegers 
en zeelieden onderzocht en hun conclusies als volgt weergegeven.

1. Van Wulfften Palthe (1921) onderzocht volgens de methode 
van Bäräny 63 vliegers, die onderverdeeld werden in zeer goede 
(13), normale (37) en slechte (13) vliegers. De gemiddelde postro- 
tatoire nystagmusduur bij de goede, normale en slechte vliegers was 
resp. 21, 20,4, en 24.9 sec. Hij concludeerde, dat een ongevoelig 
labyrint de vliegprestaties niet behoeft te beïnvloeden.

Vervolgens constateerde hij (1922) dat, indien een vlieger bij 
herhaalde draaiproeven een voortdurende toename van zijn nystag- 
musslagen vertoonde, dit een vrijwel zeker teken was voor het 
uitbreken van de luchtziekte bij een volgende vlucht.

2. Bruns (1926) vond dat personen die zeer gevoelig waren 
voor zeeziekte, indien zij aan draaibewegingen werden blootgesteld, 
zeer gemakkelijk bewegingsziek gemaakt konden worden, in tegen
stelling tot hen die gewend waren aan de scheepsbewegingen.

3. Malan (1936) onderzocht ruim 11000 vliegers volgens de 
methode van Bäräny. Hij zag dat de postrotatoire nystagmusduur 
verminderde naarmate de vliegervaring toenam. De meerderheid 
van de goede vliegers vertoonde een postrotatoire nystagmusduur 
van minder dan 25 sec.

4. Morton, Cipriani en McEachern (1947), onderzochten de
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vestibulaire reacties bij piloten door calorische prikkeling van de 
evenwichtsorganen. Zij vonden dat de nystagmusreactie en de 
draaisensaties geen antwoord gaven op de vraag of een piloot ge
voelig is voor luchtziekte of niet.

5. Van Egmond, Groen en De Wit (1954) onderzochten 60 
chronisch zeezieken cupulometrisch volgens de methode van Van 
Egmond, Groen en Jongkees. Zij vonden bij hen een duidelijk 
langere postrotatoire sensatieduur, vergeleken met die van normale 
personen en niet-zeezieken. Het gemiddelde sensatiecupulogram 
(fig. 2) was dan ook veel steiler.

SPEC. ZEEZIEKEN

Ld 10

HOEKSNELHEID IN 7s

Fig. 2
Gem. sensatiecupulogrammen

De grens voor de f7/A waarden van de sensatiecurve tussen 
personen die gewend zijn aan de scheepsbewegingen en degenen die 
er gevoelig voor zijn, is 11 seconden. 80 % der zeezieken had een 
hogere II/[\ waarde; allen, die ongevoelig voor zeeziekte waren, 
hadden een lagere. Deze 80 % zeezieken werden als specifieke 
zeezieken betiteld, terwijl de overige 20 % de niet-specifieke zee
zieken genoemd werden. Deze laatsten onderscheidden zich van de 
specifieke zeezieken door afwijkingen in het cupulogram, in tegen
stelling tot de specifieke zeezieken, die alleen maar een steil cupulo
gram vertoonden. Hun definitie luidt dan ook:

a. Een specifieke zeezieke is een individu dat het vermogen tot
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inhiberen van sterke labyrinthaire prikkels mist, zodat deze impul
sen ongeremd de hogere centra kunnen bereiken (hypothalamus, 
cortex).

b. Een niet-specifieke zeezieke is iemand bij wie een defect, hoe 
klein dat ook moge zijn, in het vestibulaire systeem bestaat.

Anamnestisch hadden de niet-specifieke zeezieken een vitamine- 
deficiëntie, een influenza of een commotio cerebri doorgemaakt.

Cupulogrammcn van niet-specifieke zeezieken. 
Commotio cerebri Vitamine deficiëntie

SE NS AT IE VOOR KEUR ONRUSTIG40 - 40 -

HOEKSNELHEID IN/sec HOEKSNELHEID IN /sec

Fig. 3

Hun conclusie luidde: Een normaal vestibulair apparaat bezit 
het vermogen tot adapteren. Bij personen die tot de specifieke 
zeezieken behoren, ontbreekt deze eigenschap.

Voornoemde onderzoekers vermeldden niet of de niet-specifieke 
zeezieken ook deze eigenschap missen.

6. Krijger (1954) onderzocht leerlingvliegers cupulometrisch 
voordat zij gingen vliegen en vond een gemiddelde El /1\ waarde 
voor de sensatiecurve van 8 seconden. Na 40 vlieguren werd bij 
een herhaald cupulometrisch onderzoek een daling van die waarde 
van de sensatiecurve gevonden (6 sec). Het minimum perceptibele 
was iets naar de ongevoelige kant verschoven. De waarde van de 
77/A van de nystagmuscurve bleef ongeveer dezelfde. Werden de
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cupulogrammen van deze leerlingvliegers, die geen van allen lucht
ziek waren, met die van ervaren vliegerinstructeurs vergeleken, dan 
bleek, dat de 77/A waarde van de sensatiecurve gelijk was, maar 
dat de 77/A waarde van de nystagmuscurve bij de ervaren vliegers 
lager was. Het minimum perceptibele voor de sensatie en de 
nystagmus was naar de ongevoelige zijde verschoven. De cupulo
grammen van zes vliegers die niet gewenden aan de bewegingen 
van het vliegtuig, vertoonden een hogere 77 / A waarde, zowel 
voor de nystagmus- als voor de sensatiecurven, resp. 20 en 15 
seconden. Het minimum perceptibele was ook lager dan normaal. 
Vervolgens beschreef hij een geval van een jonge man, die sinds 
zijn jeugd veel last had van bewegingsziekte. Het audiogram en 
de otologische bevindingen vertoonden geen afwijkingen. Het 
cupulogram vertoonde zowel voor de sensatie als voor de nystag
mus een voorkeur voor één zijde. Dit werd beschouwd, mede uit 
het calorische onderzoek, als een latent syndroom van Menière. 
Hoewel de jongen nog niet had gevlogen, werd hij ongeschikt 
geacht voor de vliegdienst. Genoemde onderzoeker meende, dat 
een kandidaat-vlieger, bij wie uit het cupulogram blijkt, dat er een 
sensatie- en/of een nystagmusvoorkeur voor één zijde bestaat, ook 
al heeft hij helemaal geen klachten, a priori afgekeurd dient te 
worden voor de vliegdienst. Tenslotte concludeerde hij, dat de 
sensatie meer toegankelijk is voor de centrale verwerking (adap
tatie) dan de nystagmus: „Ieder die het vermogen mist of in onvol
doende mate bezit, om een centrale invloed uit te oefenen op de 
verwerking van labyrinthaire prikkels, is potentieel een lijder(es) 
aan bewegingsziekte”.

7. Aschan (1954) onderzocht cupulometrisch 94 vliegers, die 
gemiddeld 1200 vlieguren hadden. Die vliegers werden in drie 
groepen verdeeld, nl. in leerlingvliegers, gevorderde vliegers en 
zeer ervaren jachtvliegers, die geen van allen luchtziek waren. 
De gemiddelde sensatiecurven werden vlakker naarmate de vlieg- 
ervaring toenam. Bij de jachtvliegers was het minimum perceptibele 
van die curve hoger dan bij niet-vliegers. 33 van het totale aantal 
onderzochte vliegers vertoonden op hun cupulogram een duidelijke 
a-symmetrie, zowel van de sensatie- als van de nystagmuscurve,
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(22 hiervan behoorden tot de groep der ervaren jachtvliegers) 18 
van deze vliegers vertoonden een nystagmusvoorkeur naar rechts 
en 15 een nystagmusvoorkeur naar links. 15 vliegers met een 
nystagmusvoorkeur naar rechts prefereerden tijdens het vliegen 
een draaiing naar links en 11 vliegers met een nystagmusvoorkeur 
naar links prefereerden een draaiing naar rechts bij het vliegen. 
Nadat de vliegers geruime tijd niet hadden gevlogen werd op
nieuw een cupulogram van hen gemaakt. Het bleek dat de cupulo- 
grammen in het algemeen de normale steilheid gingen aannemen. 
Bovendien bleek - en wel in het bijzonder voor de nystagmus- 
curven - dat de tevoren bestaande richtingsvoorkeur praktisch 
verdwenen was. Deze „normalisatie” van de curven was voor de 
sensatie minder uitgesproken.

Eén jachtvlieger die door een ongeval een totale uitval kreeg 
van één labyrint kon, nadat hij hersteld was van de gevolgen van 
dat trauma, zijn werk als piloot zonder klachten voortzetten, hoe
wel dat labyrint onwerkzaam bleef.

8. Preber (1958) onderzocht 50 leerlingvliegers calorisch vol
gens de methode van Hallpike en cupulometrisch volgens de 
methode van Van Egmond, Groen en Jongkees, bij een hoeksnel- 
heid van 60°/sec. Bij beide onderzoekmethoden werden de 
nystagmus- (elektronystagmografisch) en de sensatieduur geregis
treerd. Tevens werd de huidweerstand i.c. de verlaging ervan elek
trisch gemeten, zijnde een graadmeter voor de vegetatieve reacties 
van de proefpersoon op vestibulaire prikkels. Na een ruime vlieg- 
periode werd de groep opnieuw onderzocht en verdeeld in:

a. de niet-luchtzieken,
b. zij die 1 ä 2 maal luchtziek werden en dan adapteerden,
c. zij die ernstig luchtziek werden en geruime tijd nodig hadden 

om te adapteren.
Het bleek, dat de verlaging van de huidweerstand van de 

leerlingvliegers, die zeer gevoelig voor luchtziekte waren signi- 
ficanter was dan die van de vliegers, die weinig last hadden 
van luchtziekte en dan voornamelijk bij het calorische en min
der bij het kinetische onderzoek. Een groep chronisch zeezieken 
vertoonde dezelfde uitkomsten als de ernstig luchtzieke leerling
vliegers. Opmerkelijk was, dat de ernstig luchtzieke vliegers, nadat
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zij eenmaal geadapteerd waren, geen daling van de huidweerstand 
vertoonden bij calorisch en kinetisch vestibulair onderzoek. Hij 
concludeerde, dat indien bij personen bij calorisch onderzoek 
volgens de methode van Hallpike, een daling van de huidweerstand 
optreedt, deze beschouwd mogen worden als gevoelig voor be- 
wegingsziekte. Indien er geen daling van de huidweerstand op
treedt, zijn zij ongevoelig voor bewegingsziekte.

Tevens bleek, dat na de beëindiging van de vliegtraining de 
reactie op de draaiprikkel van 60°/sec, zowel wat de sensatie-als de 
nystagmusduur betreft, verminderd was, vergeleken met deze reactie 
vóór de vliegtraining. Ook hier was de postrotatoire sensatieduur 
meer verkort dan de postrotatoire nystagmusduur (tabel no. 8).

9. Lidvall (1962) onderzocht, circa 3-6 maanden na hun laatste 
zeereis, 79 ervaren zeelieden, die het vermogen hebben aan de 
scheepswegingen te gewennen, vestibulair. Bij het elektronystagmo- 
grafische onderzoek met gesloten oogleden werd in 9 gevallen 
(11%) een spontane- resp. positienystagmus gevonden. De vertigo- 
duur en de nystagmusslagen (ENG) werden na monaurale calori
sche prikkeling, met water van dezelfde temperatuur, bepaald. Die 
prikkeling werd vier maal achtereen, met een interval van 8 minu
ten, herhaald, waardoor een reactievermindering ging optreden 
zowel van de nystagmus als van de sensatie.

Hij meende, dat er verband bestaat tussen het vermogen van die 
zeelieden om te gewennen aan de scheepsbewegingen en het ver
mogen van hun vestibulaire systemen om met een reactieverminde
ring te reageren op herhaalde labyrinthaire prikkelingen.

10. Eigen onderzoek.
Gedurende een vijftal jaren werd door ons volgens de methode 

van Van Egmond, Groen en Jongkees cupulometrisch* personeel 
van de Koninklijke Marine onderzocht, dat matige of slechte ge
wenning vertoonde aan de bewegingen van het vaartuig. Alle 
personen hadden tenminste een jaar gevaren, omdat er dan pas 
gesproken kan worden over het al of niet aanwezig zijn van ver

* Voor uitvoeriger informatie betreffende de cupulometrie verwijzen wij naar 
de publicaties van Van Egmond, Groen, Jongkees en Hulk.
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mogen tot gewennen aan de scheepsbewegingen. Het bleek 
dan, dat gedurende dat jaar onder praktisch alle weersomstan
digheden gevaren was. Alle chronisch zeezieken werd gevraagd 
wanneer de onlustgevoelens bij het varen begonnen, o.a. bij 
welke weersomstandigheden en op welk soort schepen (grote 
of kleine); of zij het werk moesten staken of niet en of do, 
onlustgevoelens aan het begin en het einde van de reis dezelfde 
waren gebleven. Dit is nodig om een indruk te krijgen in hoe
verre gesproken kan worden van een tekort aan adaptatiever
mogen. Ook werd hun gevraagd of zij een hersentrauma of een 
ernstige influenza-infectie hadden doorgemaakt. Als maatstaf voor 
zeer slechte gewenning aan de scheepsbewegingen geldt: indien de 
zeeziekte op alle schepen, groot of klein, en bij alle weersomstan
digheden optreedt, waardoor de normale werkzaamheden gestaakt 
moeten worden. Indien de zeeziekte alleen uitbreekt op kleinere 
schepen wordt gesproken van matige gewenning. Deze zeelieden 
werden vervolgens otologisch en audiometrisch onderzocht. Het 
neurologische onderzoek beperkte zich tot de neurologische loop- 
proeven (Unterberger, Marche en étoile), de proef van Romberg en 
de vinger - neus proef. In de draaikamer, waarin de onderzochte 
zich met twee onderzoekers bevond, werden de cristae van de 
horizontale booggangen van de betrokkene geprikkeld door de 
draaikamer bij bepaalde hoeksnelheden, die met subliminaire ver
snellingen bereikt werden, plotseling te laten stoppen. De postrota- 
toire sensatie- en nystagmusduur werden bij die bepaalde hoek
snelheden bepaald. De nystagmus werd door de bril van Frenzel, 
die de onderzochte voor de ogen had, geobserveerd en de duur 
ervan bepaald.

Op deze wijze werden 70 chronisch zeezieken door ons onder
zocht (tabel no. 4). Hiervan bleken 8 zeelieden een matige gewen
ning te vertonen (matig chronisch zeeziek), terwijl bij de overige 
62 zeelieden totaal geen gewenning aan de scheepsbewegingen op
trad (ernstig chronisch zeeziek).

De gemiddelde postrotatoire sensatieduur bij een hoeksnelheid 
van 60°/sec bij de ernstig zeezieke zeelieden is 31 sec en de ge
middelde 77/A waarde voor de sensatiecurve is 11 sec (voor de 
nystagmus zijn deze waarden respectievelijk 30 en 15 sec). Voor
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de matig chronisch zeezieken is de gemiddelde postrotatoire sen- 
satieduur bij een hoeksnelheid van 60°/sec 24 sec en de gemid
delde il/A waarde voor de sensatiecurve is 11 sec (voor de 
nystagmus zijn deze waarden respectievelijk 28 en 19 sec).

Als controlegroep onderzochten wij 49 leerlingscheepswerktuig- 
kundigen (tabel no. 5) op dezelfde manier. De gemiddelde postro
tatoire sensatieduur bij een hoeksnelheid van 60°/sec is bij deze 
groep 26 sec, terwijl de gemiddelde II / A waarde voor de sensatie 
9,5 sec bedraagt.

Om twee redenen lijkt het ons niet juist om de i7/A waarde 
van de sensatiecurve ais criterium aan te nemen, zoals Van Eg- 
mond, Groen en De Wit deden bij de beoordeling van het al of 
niet gevoelig zijn voor zeeziekte:

1. Het is soms moeilijk uit de meetpunten van het cupulogram 
een betrouwbare waarde voor de i7/A te vinden.

2. Uit dit onderzoek is gebleken, dat de gemiddelde TI /A 
waarde van de sensatie bij een willekeurige groep circa 9,5 sec is 
en bij de chronisch zeezieken circa 11 sec bedraagt, een verschil 
dat nauwelijks significant is.

Wij hebben de 49 leerlingscheepswerktuigkundigen in de don
kere draaikamer elektronystagmografisch onderzocht, alvorens met 
het cupulometrische onderzoek te beginnen. Alle proefpersonen 
werden met gesloten oogleden onderzocht, daar reeds het openen 
der ogen een duidelijke onderdrukking van de nystagmus veroor
zaakt. Twee van de onderzochten hadden een spontane nystagmus 
naar links, vier proefpersonen hadden een spontane nystagmus naar 
rechts. Deze zes proefpersonen hebben wij, nadat zij tenminste een 
jaar hadden gevaren, aangeschreven. Van vijf van hen hebben wij 
als antwoord gekregen, dat zij gewend zijn aan de scheepsbewe- 
gingen. Twee van hen hebben nooit enige last van zeeziekte gehad, 
terwijl de overigen slechts éénmaal zeeziek geweest zijn.
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HOOFDSTUK V

PROBLEEMSTELLING

Uit het voorgaande is duidelijk gebleken, dat het verloop van de 
bewegingsziekte afhangt van de mate van het vermogen van het 
vestibulaire systeem om de prikkels die het ontvangt te verwerken 
(adaptatievermogen).

Hebben wij aan de ene zijde personen die ongevoelig zijn voor 
de bewegingen van het schip resp. vliegtuig, hetzij van nature of 
verworven, hetzij doordat zij niet in staat zijn de labyrinthaire prik
kels te ontvangen (labyrintlozen), aan de andere zijde staan indi
viduen, die nooit aan deze bewegingen gewennen. Tussen deze 
twee uitersten bevinden zich de groepen van personen, die gradaties 
vertonen in adaptatievermogen.

Van Egmond, Groen en De Wit vonden voor een groep chro
nisch zeezieken een 11/ A waarde van de sensatiecupulogrammen 
van circa 11 seconden en hoger.

Vervolgens beschreven Van Egmond, Groen en De Wit gevallen 
van niet-specifieke zeeziekte, omdat de betrokken lijders in het 
cupulogram een sensatie- en/of nystagmusvoorkeur hadden voor 
één zijde. Krijger achtte een kandidaat-vlieger ongeschikt voor de 
luchtdienst, louter en alleen omdat hij cupulometrisch een sen
satie- en nystagmusvoorkeur vertoonde voor één zijde (het niet in 
balans verkeren van de vestibulaire systemen). Daarentegen zag 
Aschan bij 33 (zeer) ervaren vliegers, die allen een nystagmusvoor
keur vertoonden, geen verschijnselen van luchtziekte.

Bij het elektronystagmografische onderzoek van 230 vliegers en 
kandidaat-vliegers werd door Lansberg (1960) bij 8 % van hen 
een idiopathische nystagmus gevonden, die niet geconstateerd werd 
bij onderzoek met de bril van Frenzel. Al deze proefpersonen wer-
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den in het donker onderzocht, terwijl hun oogleden gesloten waren, 
daar reeds het openen der oogleden een duidelijke onderdrukking 
van de nystagmus veroorzaakt (Henriksson 1955).

Het ligt voor de hand uit deze bevindingen een parallel te trekken 
met de richtingsvoorkeur, die bij het calorische resp. kinetische 
onderzoek in een bepaald percentage der gevallen gevonden wordt 
(Jongkees 20% 1948, Petermann 1 % 1953, Andersen 1954, 
Aschan 30 % 1954, Hamersma 1957, Preber 20 % 1958, eigen 
onderzoek 23 %).

Ook wij hebben 78 leerling-scheepswerktuigkundigen met ge
sloten oogleden elektronystagmografisch onderzocht en vonden in 
8 gevallen (10 %) een idiopathische nystagmus. Van 6 van de 8 
betrokkenen die wij aanschreven, kregen wij, nadat zij tenminste 
een jaar gevaren hadden, bericht dat zij ongevoelig waren voor 
zeeziekte.

Wat de vliegers betreft, staan dus de conclusies van Krijger lijn
recht tegenover die van Aschan welke op waarnemingen berusten, 
terwijl de conclusies van Van Egmond, Groen en De Wit bij niet- 
specifieke zeezieken in strijd zijn met onze waarneming.

Wij vragen ons dus af of iemand inderdaad een (potentiële) 
lijder(es) is aan een chronische bewegingsziekte, indien in het 
cupulogram een nystagmus- en/of sensatievoorkeur voor één rich
ting bestaat.

Aschan, Preber en Krijger vonden bij alle vliegers die vóór en 
na hun vliegtraining cupulometrisch onderzocht werden, een duide
lijke reactievermindering op dezelfde prikkel, wat sensatie- en 
nystagmusduur betreft, zodra die vliegers aan de bewegingen van 
het vliegtuig gewend waren.

De Wit liet een ervaren zeeman gedurende 90 minuten roteren 
bij een bepaalde hoeksnelheid (60°/sec). Op bepaalde tijdstippen 
gedurende die 90 minuten werd de sensatieduur postrotatoir bij die 
hoeksnelheid bepaald. Er trad een geleidelijke verkorting op van 
de postrotatoire sensatieduur, terwijl een ernstig chronisch zee
zieke zeeman, die op dezelfde wijze werd onderzocht, nauwelijks 
een reactieduurbekorting vertoonde.

Wij hebben verondersteld, dat die reactievermindering een 
zekere maat is voor de adaptatie, waarbij „vermindering” in de

52



meeste gevallen gezien moet worden in de zin van „bekorting”. 
Het is namelijk gebleken, dat er na herhaalde toediening van één 
en dezelfde prikkel een bekorting van de reactieduur plaats vindt, 
echter met behoud van de reactiegrootte aan het begin. Het even- 
wichtssysteem blijft dus aanvankelijk kwantitatief gelijk reageren, 
maar de reactieduur wordt daarna sterk bekort. Echter zijn er ook 
gevallen waarbij de reactiegrootte eveneens gereduceerd wordt 
(zie boven, Henriksson), waardoor het begrip „vermindering” 
zowel ten aanzien van de grootte als van de duur van toepassing is.

Het is in de cupulometrie bekend, dat bij toediening van sterke 
prikkels (voor de mens is dit een prikkel van meer dan 60°/sec), 
een relatief kortere postrotatoire sensatieduur op de toegediende 
stimulus optreedt, die moet worden verklaard door de aanvullende 
hypothese der centrale adaptatie. Van deze eigenschap hebben wij 
gebruik gemaakt door een door ons ontwikkelde methode toe te 
passen, de „belastingsproef” (die in het volgende hoofdstuk be
schreven wordt), waarbij het centrale zenuwstelsel grote hoeveel
heden sterke prikkels ontvangt, waardoor het adaptatievermogen 
aangesproken zal worden.

Het verschil in reactie (i.c. reactiebekorting) op dezelfde prikkel, 
vóór en na de „belastingsproef”, moet dan een maat voor de adap
tatie zijn. Indien er tussen chonisch zeezieken en hen, die wel aan 
scheepsbewegingen kunnen gewennen, een verschil in adaptatie
vermogen bestaat, hebben wij ons afgevraagd of dit verschil aan te 
tonen is met behulp van de „belastingsproef”. Wij hebben dan ook 
die „belastingsproef” toegepast op:

a. een groep leerlingscheepswerktuigkundigen, die ten dele wel 
en ten dele nooit gevaren heeft en intern, oftalmologisch en 
otologisch geen afwijkingen vertoont;

b. een groep chronisch zeezieken, die eveneens intern, oftalmo
logisch en otologisch geen afwijkingen heeft;

c. ervaren zeelieden, die niet zeeziek zijn, maar wel akoestische 
en/of vestibulaire afwijkingen hebben.

Het gedrag van de sensatie- en nystagmusduur van die groepen 
op de „belastingsproef ” wordt in de volgende hoofdstukken be
sproken.
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HOOFDSTUK VI

EIGEN ONDERZOEK 

§ 1 De belastingsproef.

Henriksson e.a. constateerden, door bij proefdieren het labyrint 
herhaaldelijk calorisch te prikkelen, bij de meeste een duidelijke 
reactievermindering op de toegediende prikkels. Door deze her
haalde calorische prikkeling krijgt het vestibulaire systeem der 
dieren een grote hoeveelheid prikkels toegediend, die centraal ver
werkt worden. Hierdoor wordt een mechanisme geactiveerd, dat 
de reactie op de toegediende prikkels onderdrukt (adaptatie).

In de cupulometrie is het bekend dat bij toediening van sterke 
prikkels (voor de mens is dit een prikkel van meer dan 60°/sec) 
een relatief kortere postrotatoire sensatieduur en nystagmusduur 
optreden, die verklaard moeten worden door de aanvullende hypo
these der centrale adaptatie. Dat een draaiimpuls van 60°/sec de 
maximaal toelaatbare is om nog juiste informatie te krijgen van het 
evenwichtsorgaan zonder vervorming, kon Groen concluderen uit 
zijn berekeningen van de cupulabewegingen van de rog, waarvan 
de booggangsystemen in fysisch opzicht overeenkomen met die van 
de mens.

Door uit te gaan van deze waarnemingen, hebben wij een 
methode ontwikkeld om, door gebruik te maken van de cupulo
metrie, een indruk te krijgen van het adaptatievermogen van nor
male gezonde proefpersonen aan draaibewegingen. Bij proefper
sonen worden de postrotatoire sensatie- en nystagmusduur bij een 
hoeksnelheid van 60°/sec in wijzer- en in tegenwijzerrichting ge
meten (deze hoeksnelheid wordt bereikt door gebruik te maken 
van subliminaire hoekversnellingen). Deze prikkel is voor de proef
persoon een duidelijk waarneembare. Vervolgens wordt, door de 
hoeksnelheid op te voeren tot 100°/sec, het vestibulaire systeem
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van zeer sterke prikkels voorzien. Bij deze hoeksnelheid wordt 
gedurende drie minuten geroteerd, waarbij het hoofd zo nu en dan 
eens actief op en neer bewogen en gedraaid wordt. Door deze 
bewegingen worden de andere booggangen en de otolithen ook nog 
geprikkeld, waardoor nog meer signalen in het centrale zenuw
stelsel arriveren. Na die drie minuten wordt de hoeksnelheid weer 
teruggebracht tot 60°/sec en zo lang bij die hoeksnelheid gedraaid, 
totdat de proefpersoon de indruk heeft niet meer te draaien. Dan 
wordt, door plotseling (binnen twee seconden) te stoppen, de post- 
rotatoire sensatieduur weer bepaald. Indien een duidelijke reactie- 
bekorting op dezelfde prikkel van 60°/sec is ingetreden, moet dit 
o.i. toegeschreven worden aan de adaptatie, die ontstaan is doordat 
het adaptatiemechanisme gedurende die drie minuten actief is ge
worden. Deze methode noemen wij de „belastingsproef” en deze 
wordt zowel in wijzer- als in tegenwijzerrichting uitgevoerd.

§ 2 Controle-groep.

Een groep gezonde leerlingscheepswerktuigkundigen, bestaande 
uit 29 personen (tabel no. 6), die oftalmologisch, intern en otolo- 
gisch geen afwijkingen vertoonden, werd door ons onderzocht. 
Veertien leden van deze groep hadden reeds gevaren, waarvan 
twaalf geen last van zeeziekte bleken te hebben; de overigen hadden 
nog nooit gevaren.

Alvorens met het experiment te beginnen, vertelden wij de 
proefpersoon duidelijk wat er met hem zou gaan gebeuren, zodat 
hij niet onvoorbereid aan de proef zou deelnemen. Door de bril 
van Frenzel, die de proefpersoon werd opgezet, werd de nystagmus 
geobserveerd en de postrotatoire duur bepaald bij een hoeksnel
heid van 60°/sec, zowel in wijzer- als in tegenwijzerrichting. 
Tevens werd de postrotatoire sensatieduur bij dezelfde snelheid 
bepaald. De gemiddelde postrotatoire sensatieduur is circa 26 sec; 
de gemiddelde postrotatoire nystagmusduur is circa 24 sec.

Dan onderging de proefpersoon de „belastingsproef”, zowel in 
wijzer- als in tegenwijzerrichting en werd de reactieduur postrota- 
toir bij de hoeksnelheid van 60°/sec opnieuw bepaald. Na de
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„belastingsproef” bleek de gemiddelde postrotatoire sensatieduur 
circa 16 sec en de gemiddelde postrotatoire nystagmusduur circa 
19 sec te zijn. De reactiebekorting voor de sensatie en de nystag
mus is respectievelijk 10 sec en 5 sec.

Indien wij in een grafische voorstelling op de abscis de waarde 
van de postrotatoire sensatieduur van alle proefpersonen aangeven 
en op de ordinaat de daarbij behorende reactiebekorting na de 
„belastingsproef”, krijgen wij de volgende curve (fig. 4).

'o

REACTIE BEKORTINGSDI AGRAM
seconden

VOOR DE SENSATIE BIJ NORMALE PERSONEN

O individuele meting

(•) gemiddelde per groep

60 seconden

sensatieduur voor de belasting

Fig. 4

Hieruit blijkt, dat hoe korter de postrotatoire sensatieduur vóór 
de „belastingsproef” is, des te geringer de reactiebekorting is na de 
„belastingsproef”. Deze waarde van de reactiebekorting wordt 
groter naarmate de postrotatoire sensatieduur vóór de „belastings-
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proef” langer is voor personen die geen last van bewegingsziekte 
hebben.

Van de postrotatoire nystagmusduur, vóór en na de „belastings- 
proef”, wordt op analoge wijze een grafische voorstelling gemaakt 
<ïig. 5).

REACTIEBEKORTINGSDIAGRAM
seconden

VOORDE NYSTAGMUS BIJ NORMALE PERSONEN

O individuele meting

© gemiddeldtper groep 

ï spreiding °

-fe—©- 60 seconden

nystagmusduur voor de belasting

Uit het verloop van deze curve blijkt eveneens, dat er een toe
name van de reactiebekorting te zien is naarmate de postrotatoire 
nystagmusduur langer is.

Worden beide curven met elkaar vergeleken, dan blijkt dat de 
toename van de reactiebekorting voor de sensatie groter is dan die 
voor de nystagmus.

§ 3 Ernstig chronisch zeezieken.

In een periode van omstreeks anderhalf jaar werden door de 
Medische Dienst der Koninklijke Marine achtereenvolgens vijftien 
zeelieden naar ons verwezen, omdat zij, na tenminste een jaar 
gevaren te hebben, geen gewenning vertoonden aan de scheeps- 
bewegingen (ernstig chronisch zeezieken). Zij werden op de ge
bruikelijke wijze onderzocht (tabel no. 7). De gemiddelde postrota
toire sensatieduur bij een prikkel van 60°/sec bleek 32,5 sec te 
zijn. Na de „belastingsproef” was de gemiddelde postrotatoire sen
satieduur bij een prikkel van 60°/ sec 30 sec, hetgeen een reactie- 
vermindering betekent van 2,5 sec.

Indien wij de individuele metingen in een grafische voorstelling
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weergeven, zoals wij dat deden voor de groep in paragraaf 2, ziet 
de curve er als volgt uit.

REACTIEBEKORTINGSDI AGRAMseconden
VOOR DE SENSATIE BIJ CHRONISCH ZEEZIEKEN

O individuele meting 

® gemiddelde per . groep

spreiding

sensatieduur vóór. belasting

Fig. 6

Hieruit blijkt, dat de reactiebekorting klein is en dat de toename 
ervan gering is naarmate de postrotatoire sensatieduur langer is.

Het is hoogstwaarschijnlijk dat de curve de abscis zal snijden en 
niet door de oorsprong zal gaan zoals in fig. 4.

Indien wij de reactiebekorting van de nystagmusduur van de 
chronisch zeezieken op dezelfde wijze grafisch weergegeven, ziet de 
curve er als volgt uit.

REACTIEBEKORTINGSDI AGRAM
seconden

VOOR DE NYSTAGMUS BIJ CHRONISCH ZEEZIEKEN

O individuele metini

gemiddelde per groep

spreiding

60 seconden

nystagmusduur voorde belasting

Fig. 7

Hieruit blijkt, dat de reactiebekorting geringer is dan die voor 
normale personen. Ook hier zal hoogstwaarschijnlijk de curve de 
abscis snijden en niet door de oorsprong gaan.
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§ 4 Conclusie.

Door toepassing van de „belastingsproef” kunnen wij zowel bij 
een groep vestibulair normale personen als bij een groep chronisch 
zeezieken een verschil in reactiebekorting op dezelfde stimulus 
(hoeksnelheid van 60°/sec) aantonen.

Door de reactiebekorting in een grafische voorstelling weer te 
geven, kunnen wij een curve construeren, die wij reactiebekortings- 
diagram noemen.

Indien wij van een groep personen de reactiebekortingscurven 
van de sensatie vergelijken met die van de nystagmus, dan blijkt 
dat de curve van de sensatie steiler verloopt dan die van de nystag
mus, hetgeen betekent dat de reactiebekorting voor de sensatie 
aanzienlijk groter is dan die voor de nystagmus.

Vergelijken wij de reactiebekortingscurven van de sensatie van 
de groep normalen met die van de groep chronisch zeezieken, dan 
blijkt dat de reactiebekorting van de laatste groep aanmerkelijk 
geringer is dan die van de eerste groep, zodat die curve ook vlakker 
verloopt. Dit verschil is uitgesproken significant.

Wordt de reactiebekortingscurve van de nystagmus van normale 
personen vergeleken met die curve van de chronisch zeezieken, 
dan blijkt eveneens dat de reactiebekorting van de laatsten geringer 
is dan die van de eersten.

De „drempelwaarde” van die curven voor de chronisch zee
zieken ligt hoger dan die voor normale personen, hetgeen betekent 
dat hun adaptatievermogen eerder uitgeput is.

Worden de vier curven met elkaar vergeleken, dan kunnen wij 
concluderen dat - om een indruk te krijgen van het verschil in 
vestibulair adaptatievermogen tussen normale personen en chro
nisch zeezieken - het gedrag van de sensatie ons betere informatie 
geeft dan het gedrag van de nystagmus op de „belastingsproef”.

§ 5 Voorbeeld van onderzoek.

Telegrafist X. Geboren 28-5-1940. Datum onderzoek 10-6-1963.
Betrokkene diende reeds IV2 jaar bij de Marine Vliegdienst. In 

het begin van zijn vliegtraining had hij met luchtziekte te kampen,
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maar gewende aan de bewegingen van het vliegtuig naarmate hij 
langer vloog. Na een vliegrustperiode van 6 maanden werd hij weer 
luchtziek bij de aanvang van de volgende vliegperiode. Na enige 
tijd vliegen gewende hij weer aan de bewegingen van het vliegtuig. 
Hij is nooit ziek geweest en heeft nooit een commotio cerebri 
gehad. Het otologische onderzoek bracht geen afwijkingen aan het 
licht. De neurologische loopproeven leverden geen afwijkingen op. 
Het audiogram en calorigram waren normaal. De postrotatoire 
sensatieduur bij een hoeksnelheid van 60°/ sec voor draaien in 
wijzer- en tegenwijzerinrichting was 21 sec. Na de „belastings- 
proef” waren deze waarden resp. 14 en 13 sec, hetgeen een duide
lijke bekorting betekent.

Telegrafist Y. Geboren 3-11-1945. Datum onderzoek 17-5-1963.
Betrokkene diende reeds twee jaar bij de Marine Vliegdienst. 

Tijdens zijn opleiding bemerkte hij dat hij luchtziek werd, onaf
hankelijk van de aard der bewegingen welke het vliegtuig maakte, 
maar tevens bemerkte hij, dat hij praktisch niet meer luchtziek 
werd naarmate hij een langere tijd had gevlogen. Na een vliegrust
periode van enige maanden herhaalden deze verschijnselen zich 
bij de aanvang van een volgende vliegperiode. Ernstige ziekten 
heeft hij nooit gehad, evenmin een schedeltrauma. Het otologische, 
audiometrische, calorische en neurologische onderzoek leverden 
geen afwijkingen op. De postrotatoire sensatieduur bij een hoek
snelheid van 60°/sec voor draaien in wijzerrichting was 30 sec, 
voor draaien in tegenwijzerrichting 27 sec. Na de „belastings- 
proef’ bedroegen deze waarden resp. 14 en 13 sec, hetgeen een 
duidelijke bekorting betekent.

Conclusie.
Wij hebben hier twee telegrafisten van de vliegdienst, die op de 

„belastingsproef” met een duidelijke reactiebekorting reageren. 
Uit de anamnese blijkt ook, dat zij wel degelijk het vermogen 
hebben om aan de bewegingen van het vliegtuig te gewennen.

Dat zij de verworven adaptatie zo snel verliezen, is waarschijn
lijk te wijten aan de korte periode van „retention”.
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HOOFDSTUK VII

ZEELIEDEN MET GEHOOR- EN/OF EVEN- 
WICHTS AFWIJKINGEN

Wegens een vermoedelijke aandoening van het akoestische en/of 
vestibulaire systeem, werden zeelieden naar ons verwezen voor een 
audiometrisch en vestibulair onderzoek. Op de van hen gemaakte 
röntgenfoto’s volgens Stenvers werden geen afwijkingen gezien.

§ 1 Niet-zeezieken.

Marine-man A. Geboren 11-7-1920. Datum onderzoek 2-10-1963. 
De anamnese luidt, dat betrokkenne 8 jaar geleden plotseling een 
kort durende aanval van duizeligheid kreeg, die gepaard ging 
met misselijkheid, braakneiging en uitbreken van koud zweet; 
zonder bewustzijnsdaling. Deze aanvallen herhaalden zich nog 
enige malen. Sinds de eerste aanval was het gehoor rechts iets ver
minderd. Daarna was de gehoorsfunctie rechts wisselend. Last van 
zeeziekte heeft hij nooit gehad.
Bij spiegelonderzoek werden geen afwijkingen gevonden aan keel, 
neus en oren. Bij onderzoek door de bril van Frenzel werden geen 
nystagmusafwijkingen gevonden. De neurologische loopproeven 
werden normaal uitgevoerd.

Audiologisch onderzoek:
Audiogram: Links is er een perceptieverlies van 10-20 db; rechts 

is het perceptieverlies voor de baszone circa 60 db en voor de 
hogere frekwenties 40 db. Geen recruitment is aantoonbaar vol
gens de methode van Fowler. De proef van Weber vertoont een 
lateralisatie naar links voor alle frekwenties.
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Calorigram: Nystagmusvoorkeur naar links.
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Fig. 10

Diagnose: vermoedelijk centrale aandoening van het akoestische 
en vestibulaire systeem rechts.
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De postrotatoire sensatieduur bij een impuls van 60°/sec voor 
draaien in wijzerrichting is 40 sec; de postrotatoire sensatieduur 
bij een impuls van 60°/sec voor draaien in tegenwijzerrichting is 
37 sec. Na belasten zijn deze waarden resp. 19 en 18 sec, hetgeen 
op een duidelijke reactiebekorting duidt.

Marine-man B. Geboren 26-4-1926. Datum onderzoek 6-9-1963.
Anamnese: 1 jaar tevoren was betrokkene plotseling duizelig ge

worden met misselijkheid en braken, hetgeen een half uur duurde. 
Na circa 1 jaar kreeg hij opnieuw een aanval van duizeligheid en 
misselijkheid, die gepaard ging met oorsuizen en gehoorsverlies 
links; er trad geen bewustzijnsdaling op. Hij heeft geen last van 
zeeziekte.

Bij spiegelonderzoek van keel, neus en oren werden geen afwij
kingen gevonden. Bij onderzoek door de bril van Frenzel werd een 
spontane 3e graads nystagmus gevonden naar rechts, bij ligging 
op de linker zijde (positie-nystagmus).

De neurologische loopproeven werden normaal uitgevoerd.

Audiologisch onderzoek:
2000 8000 Hz

Fig. 11

Audiogram: Afgezien van het hoge tonen verlies voor beide 
gehoororganen is er voor de linker gehoorsfunctie een duidelijk 
groter basperceptieverlies dan voor de rechter gehoorsfunctie. De
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proef van Weber geeft voor de lagere frekwenties een lateralisatie 
naar rechts aan. Recruitment en diplacusis zijn positief bij de 
frekwentie van 1000 Hz, volgens de methode van Fowler gemeten.

Calorigram: Het linker labyrint is iets minder prikkelbaar dan het 
rechter.

30°C L- R j 2

44-C ^

Cupulogram:

-ï—2—1—
1 2

Fig. 12

1 0 sec 

4 sec 

4 sec 

4 sec

Fig. 13

Diagnose: Vermoedelijk een aandoening van het perifere cochleo- 
vestibulaire apparaat (Menière?) links, waarbij de mogelijkheid 
van een meer centrale complicatie niet uitgesloten is.

Postrotatoire sensatieduur bij de impuls van 60°/ sec in wijzer- 
richting is 13 sec; postrotatoire sensatieduur bij de impuls van
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60°/ sec in tegenwijzerrichting is 12 sec. Na belasten zijn deze 
waarden 10 sec. Er is dus een geringe reactiebekorting, doordat 
het adaptatievermogen reeds sterk aangesproken is.

Marine-man C. Geb. 28-11-1936. Datum onderzoek 26-6-1963.
Vijf jaar en vier jaar geleden heeft betrokkene aanvallen gehad 

van draaiduizeligheid, gepaard gaande met misselijkheid en braken. 
Enige malen heeft hij een valneiging naar rechts gehad. Sinds 
kort is hij links wat hardhorend geworden, met oorsuizen links. 
Hij heeft nooit otitis media gehad, noch een commotio cerebri of 
interne ziekten. Hij heeft nooit last van zeeziekte gehad.

Bij spiegelonderzoek van keel, neus en oren werden geen afwij
kingen geconstateerd. Er werden geen nystagmus-afwijkingen ge
vonden door de bril van Frenzel. De neurologische loopproeven 
vertoonden een deviatie naar rechts.

Audiologisch onderzoek:
Audiogram: Er is een perceptieverlies van 20-40 db voor het 

linker gehoororgaan. De proef van Weber vertoont een lateralisatie 
naar rechts voor de frekwenties 500-8000 Hz. Recruitment en 
diplacusis zijn positief bij de frekwentie van 500 Hz, volgens de 
methode van Fowler gemeten.

8000 Hz2000

Fig. 14
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Calorigram: Het linker labyrint is minder prikkelbaar dan het 
rechter.

w I I T7 I
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Fig. 15

Cupulogram: /A 1 7 sec
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Fig. 16

Diagnose: Vermoedelijk Morbus Menière links.
De postrotatoire sensatieduur bij een impuls van 60°/sec na 
draaien in wijzerrichting is 30 sec; de postrotatoire sensatieduur 
bij een impuls van 60°/sec na draaien in tegenwijzerrichting is 
27 seconden. Na de belasting zijn deze waarden respectievelijk 15 
en 17 seconden, hetgeen een duidelijke reactiebekorting is.

Marine-man D. Geb. 24-10-1916. Datum onderzoek 6-10 1963.
Een jaar geleden werd plotseling de linker gelaatshelft verlamd, 

hetgeen gepaard ging met een gehoorsvermindering en oorsuizen 
links. Betrokkene was toen niet duizelig en had geen huiduitslag
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aan het linker oor. Later kreeg hij zo nu en dan eens aanvallen van 
evenwichtsverlies, waarbij hij „naar rechts werd getrokken”. Hij is 
niet misselijk geweest en heeft niet gebraakt. Hij heeft geen last van 
zeeziekte.

Bij spiegelonderzoek werden aan keel, neus en oren geen afwij
kingen gevonden. Er bestond geen facialis verlamming meer. De 
farynxspieren reageerden goed. Bij onderzoek door de bril van 
Frenzel werd een spontane 3e-graads nystagmus naar links ge
vonden in alle posities. De proef van Romberg vertoonde een val- 
neiging naar rechts.

Audiologisch onderzoek:
Audiogram: Er bestaat rechts een gering perceptieverlies; links 

is het perceptieverlies groter. De proef van Weber vertoont voor 
alle frekwenties een lateralisatie naar rechts. Recruitment en dipla- 
cusis zijn negatief, bij de frekwentie van 1000 Hz.

2000

R R R R R R

Fig. 17

Calorigram: Er is een nystagmusvoorkeur naar links.
30°C L L- 

R

2 3 4

Fig. 18
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^ X “ 9 sec

Cupulogram: - 9 sec

NA BELASTEN0—&-

Fig. 19

Diagnose: Extra-labyrinthair proces links; centrale aandoening? De 
postrotatoire sensatieduur bij een impuls van 60°/sec in wijzer- 
richting is 8 sec en in tegenwijzerrichting 11 seconden. Na be
lasten zijn die waarden teruggebracht tot 8 seconden: een geringe 
reactiebekorting, doordat het adaptatievermogen reeds sterk is aan
gesproken.

Marine-man E (luchtvaartdienst). Geboren 22-9-1945. Datum 
onderzoek 12-6-1963.

Anamnese: Een jaar geleden heeft betrokkene éénmaal een 
aanval van heftige duizeligheid gehad, die gepaard ging met oor- 
suizen links, dat een gehele namiddag duurde. Na die aanval hield 
het oorsuizen op, terwijl er een gehoorsverlies links optrad. Deze 
aanval heeft zich niet meer herhaald. Hij is nooit ernstig ziek en 
nooit luchtziek geweest.

Bij spiegelonderzoek werden geen afwijkingen gevonden aan 
keel, neus en oren. Door de bril van Frenzel werd een spontane 
3e-graads nystagmus naar rechts gezien voor alle posities. Bij de
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neurologische loopproeven werd een deviatie naar rechts geconsta
teerd.

Audiologisch onderzoek:
Audiogram: Er is een perceptieverlies voor alle frekwenties 

links van circa 50 db. De proef van Weber vertoont voor alle 
frekwenties een lateralisatie naar rechts. Recruitment en diplacusis 
zijn positief bij de frekwentie van 1000 Hz.

8000 Hz2000

5)—8)—(?)—(?)—?)-

Fig. 20

Calorigram: Onprikkelbaar labyrint links.
Bij irrigaties met water van 20° C is het labyrint links nog wel 
prikkelbaar.
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Cupulogram:
X • = It sec 

^ X = 10 sec

10 sec

30 -

NA BELASTEN10 -

HOEKSNELHEID IN 7sec 

Fig. 22

Diagnose: Zeer waarschijnlijk embolus van de arteria auditiva 
interna sinistra.

De postrotatoire sensatieduur bij een impuls van 60°/sec na 
draaien in wij zerr ichting is 15 sec en in tegenwijzerrichting 28 
seconden. Na belasten zijn deze waarden 13 sec, hetgeen een 
duidelijke reactiebekorting betekent.

Conclusie: Wij hebben hier dus vijf leden van de Koninklijke 
Marine, die ernstige akoestische en/of vestibulaire afwijkingen 
vertonen, terwijl zij niet zeeziek zijn en een a-symmetrisch sensatie- 
en/of nystagmuscupulogram hebben.

Uit de „belastingsproeven” blijkt, dat zij een duidelijke reactie
bekorting vertonen, met uitzondering van de marine-mannen B 
en D, wier adaptatievermogen reeds vóór de „belastingsproef” 
sterk aangesproken was.
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2 Zeezieke(n).

Marine-man F. Geb. 25-12-1939. Datum onderzoek 17-5-1963.
Anamnese: Deze officier diende reeds vijf jaar bij de Koninklijke 

Marine en bemerkte dat hij zeer spoedig zeeziek werd, zodat hij 
zijn werkzaamheden aan boord niet naar behoren kon vervullen. 
Hij voelde zich misselijk worden en ging dan braken. Er trad geen 
gewenning op aan de scheepsbewegingen. Hij heeft geen bijzondere 
ziekten of traumata in zijn leven gehad.

Bij spiegelonderzoek werden aan keel, neus en oren geen afwij
kingen gevonden. Door de bril van Frenzel werden geen nystag- 
musafwijkingen gezien. Bij de neurologische loopproeven werd een 
deviatie naar links geconstateerd.

Audiologisch onderzoek:
Audiogram: Vertoont geen afwijkingen. Proef van Weber ver

toont geen lateralisatie.
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Calorigram: Het rechter labyrint is minder prikkelbaar dan het 
linker.
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Cupulogram:

Fig. 25

Diagnose: Extra-labyrinthair proces rechts? Neuronitis vestibularis 
rechts?

De postrotatoire sensatieduur bij een impuls van 60°/sec na 
draaien in wijzerrichting is 31 sec; in tegenwijzerrichting 21 sec. 
Na belasten zijn deze waarden respectievelijk 28 seconden en 20 
seconden, hetgeen een geringe reactiebekorting betekent.

Aangezien de diagnose ons niet geheel bevredigde, doch uiteim 
delijk gesteld werd op zowel de afwijkingen van de loopproeven 
als het calorigram en cupulogram, hebben wij geadviseerd een 
volledig neurologisch en intern onderzoek te verrichten en be
trokkene na een half jaar nog eens vestibulair te onderzoeken.

Op 24-9-1964 werd betrokkene weer door ons onderzocht. Gewen
ning aan de scheepsbewegingen was nog steeds niet ingetreden. 
Ook thans werden bij spiegelonderzoek geen afwijkingen ge
vonden. De neurologische loopproeven waren normaal, evenals 
het calorigram en audiogram.
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Cupulogram:
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Fig. 26
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De plateauvorm, die in het vorige cupulogram zowel voor de 
nystagmus als de sensatie na draaien in tegenwijzerrichting ont
stond, is in dit cupulogram niet meer aanwezig.

De postrotatoire sensatieduur bij een impuls van 60°/sec na 
draaien in wijzerrichting is 29 sec en na draaien in tegenwijzer
richting 34 sec. Na de „belastingsproef” zijn deze waarden res
pectievelijk 28 en 31 sec, hetgeen slechts een geringe reactie- 
bekorting betekent.

§ 3 Samenvatting en conclusie.

In dit hoofdstuk zijn zes zeelieden beschreven met afwijkingen in 
het vestibulaire en/of akoestische systeem.
Het volgende diagram geeft de geconstateerde afwijkingen over
zichtelijk weer.
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Afwijking
akoest.syst.

Afwijking
calorigram

Afwijking
cupulogram

Reactie
bekorting

Chronisch
zeeziek

A + + + + —
B + -h + pseudo — —
C + + + + —
D + + + pseudo — —
E + + + + —
F' — + + — +
F" — — — — +

Hieruit blijkt, dat de chronische zeeziekte niet verklaard kan 
worden uit een onbalans van de vestibulaire systemen.

Wel blijkt, dat die zeelieden (A, C en E), die ongevoelig voor de 
zeeziekte zijn, een duidelijke reactiebekorting vertonen na de 
„belastingsproef”. Dat de zeelieden B en D hierop een uitzonde
ring maken, wordt verklaard door het feit dat hun reacties op de 
rotatieprikkel van 60°/sec reeds vóór de „belastingsproef” zo 
zwak zijn, dat er geen verdere bekorting meer te verwachten is. Zij 
zijn permanent sterk geadapteerd.
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HOOFDSTUK VIII

DISCUSSIE EN CONCLUSIE

In dit onderzoek, dat in hoofdzaak de chronische zeeziekte betreft, 
is ook enige aandacht geschonken aan een andere vorm van be- 
wegingsziekte, nl. de luchtziekte. Wij menen, dat er geen bezwaren 
tegen zijn aan te voeren de gedragingen van de verschillende onder
delen van de bewegingsziekte met elkaar in verband te brengen, 
aangezien de grondslag voor alle vormen van bewegingsziekte 
bestaat uit het onvermogen (al of niet tijdelijk) om de abnormale 
vestibulaire prikkels centraal te verwerken.

Door gebruik te maken van de cupulometrie wisten Van Eg- 
mond, Groen en De Wit een onderscheid te maken tussen: a) 
chronisch zeezieke zeelieden, b) personen die nooit gevaren hebben, 
c) voor zeeziekte ongevoelige zeelieden. De gemiddelde il/A 
waarde voor de sensatie is bij deze groepen respectievelijk >11 
sec, circa 8 sec en circa 5 sec.

Bij ons onderzoek van 70 chronisch zeezieken vonden wij een 
gemiddelde 17/A waarde voor de sensatie van 11 sec, terwijl die 
waarde voor een groep, bestaande uit 49 adspirant zeelieden 
zonder neiging tot zeeziekte in de anamnese, 9,5 sec was. Deze 
getallen komen tamelijk wel overeen met de door Van Egmond c.s. 
gegeven waarden, maar verschillen onderling toch weer zo weinig, 
dat er onzes inziens moeilijk een duidelijk criterium voor gevoelig
heid voor zeeziekte aan te ontlenen is.

Wij menen, dat het onderzoek op gevoeligheid voor zeeziekte 
doelmatiger en ook korter kan geschieden door de reactieduur op 
een bepaalde impuls te meten vóór en na een serie zeer sterke vesti
bulaire prikkels.

Wij vonden de postrotatoire reactieduur bij een draaiimpuls van 
60°/sec een betrouwbaar criterium voor ons onderzoek, omdat die
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prikkel voor de proefpersoon duidelijk waarneembaar is en nog 
juist geen aanleiding tot alineaire verschijnselen geeft blijkens de 
door Groen verrichte berekeningen van de cupulabewegingen van 
de rog, waarvan de booggangsystemen in fysisch opzicht overeen
komen met die van de mens. Hij concludeerde, dat een prikkel van 
60°/sec de maximaal toelaatbare is om nog juiste informaties te 
krijgen van het evenwichtsorgaan zonder vervorming.

De gemiddelde postrotatoire sensatieduur bij die draaiimpuls 
voor een groep van 78 adspirant zeelieden is 26 seconden, terwijl 
die duur voor 77 ernstig chronisch zeezieken 31,5 seconde is. 
Ook hier zijn de verschillen in reactieduur niet groot genoeg om 
direct als criterium gehanteerd te kunnen worden. Wel zal blijken, 
dat de verandering in die duur significante verschillen in gedrag 
zal opleveren.

Preber, die dezelfde prikkel gebruikte, vond bij 50 adspirant 
vliegers een gemiddelde postrotatoire sensatieduur van 26,5 sec 
(tabel no. 8).

Nadat deze vliegers hun vliegtraining hadden volbracht en onge
voelig waren geworden voor de luchtziekte, zag hij een duidelijke 
reactiebekorting optreden op dezelfde prikkel bij een herhaald 
cupulometrisch onderzoek. Van deze groep vliegers bleken tijdens 
hun opleiding 6 personen zeer gevoelig te zijn geweest voor de 
luchtziekte. De gemiddelde waarde van de postrotatoire sensatie
duur vóór en na de vliegtraining van deze 6 vliegers was respec
tievelijk 45 sec en 30 sec, hetgeen een bekorting betekent van 
33 % (voor de nystagmus is deze bekorting 25 %), zie tabel no. 8.

Ook Aschan en Krijger konden een reactiebekorting op dezelfde 
prikkel waarnemen bij vliegers vóór en na de vliegtraining.

Die reactiebekorting moet dus een zekere maat zijn voor de 
adaptatie, die ingetreden is tijdens de periode van de vaar- c.q. 
vliegtraining. Deze adaptatie i.c. gewenning aan scheeps- resp. 
vliegtuigbewegingen kan dan ontstaan als het vermogen tot adap
teren in voldoende mate bestaat.

Het bezit van adaptatievermogen toonde De Wit bij een ervaren 
zeeman aan door die zeeman in de draaikamer gedurende 90 
minuten te roteren bij een hoeksnelheid van 60°/sec (zie hoofd
stuk V).
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Uit proeven van Henriksson e.a., die proefdieren enige malen 
achter elkaar calorisch vestibulair onderzochten, bleek dat er 
geleidelijk aan een reactievermindering van de nystagmus ont
stond op de toegediende prikkels. In principe kregen de proef
dieren een grote hoeveelheid labyrinthaire prikkels te verwerken, 
waardoor het centrale zenuwstelsel tot adapteren werd geprovo
ceerd.

Door middel van de „belastingsproef”, waarbij het centrale 
zenuwstelsel eveneens een grote hoeveelheid labyrinthaire prikkels 
te verwerken krijgt, hebben wij de reactiebekorting van de postrota- 
toire sensatie- en nystagmusduur nagegaan bij een draaiprikkel van 
60°/sec, voor een groep van 29 adspirant zeelieden (controle
groep). Wij zijn ons bewust, dat wij hiermee geen kwantitatief goed 
bekende prikkel aan het evenwichtssysteem toedienen. Echter 
menen wij, dat het belangrijker is het gehele evenwichtscomplex 
sterk te provoceren, dan een bepaald gedeelte hieruit een goed 
gedefinieerde prikkel toe te dienen.

De provocatie van het geheel, die tot onfysiologische en daar
door overrompelende belasting voert, is onzes inziens het belang
rijke element in het uitlokken van adaptatieneigingen van het 
vestibulaire systeem. Uit ons onderzoek blijkt, dat zowel voor de 
sensatie als voor de nystagmus een reactiebekorting intreedt ten 
gevolge van de „belastingsproef”; echter blijkt de reactiebekorting 
voor de sensatie groter te zijn dan die voor de nystagmus. Dit ver
schijnsel werd ook geconstateerd door Krijger en Preber bij vliegers 
die vóór en na hun vliegtraining cupulometrisch werden onder
zocht.

Evenals Krijger, die de nystagmus via de bril van Frenzel, als 
Preber, die de nystagmus elektronystagmografisch observeerde, 
concluderen wij, dat de nystagmus centraal minder te beïn
vloeden is dan de sensatie. Dit is in overeenstemming met de 
opvatting, dat de sensatie sterker onder invloed staat van het 
adaptatiemechanisme dan de nystagmus, welke meer het karakter 
van een reflexuiting is.

De gemiddelde nystagmusduur van de voornoemde groep vóór 
de „belastingsproef” is 24 sec, terwijl die duur erna 19 sec is, 
hetgeen een procentuele bekorting van circa 21 % is.
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De gemiddelde sensatieduur van die groep vóór de „belastings- 
proef’ is 26 sec en erna 16 sec, hetgeen een bekorting betekent 
van circa 39 %.

Aangezien door Van Egmond e.a. verondersteld wordt, dat 
chronisch zeezieken een insufficiënt vestibulair adaptatievermogen 
hebben, werd een groep van 15 ernstig chronisch zeezieken even
eens aan de „belastingsproef” onderworpen en de reactiebekorting 
van hen vergeleken met die van de controle-groep. Het blijkt, dat 
de reactiebekorting van de chronisch zeezieken na de „belastings
proef” aanmerkelijk geringer is dan die van de controle-groep. De 
gemiddelde nystagmusduur vóór de „belastingsproef” is voor de 
chronisch zeezieken 36 sec en erna 32 sec, hetgeen een bekorting 
betekent van 11 %. De gemiddelde sensatieduur bij hen vóór en 
na de ,belastingsproef” is respectievelijk 32,5 en 30 sec, hetgeen 
een bekorting is van 7,5 %.

De personen uit de controle-groep, die reeds een korte post- 
rotatoire sensatie- respectievelijk nystagmusduur hebben, vertonen 
na de „belastingsproef” eveneens een geringe reactiebekorting. Dit 
moet echter niet toegeschreven worden aan een gering adaptatie
vermogen, daar dit vermogen bij die personen reeds sterk is aan
gesproken. Schierbeek vond nl. ook - zonder een conclusie eraan 
te verbinden - bij een groep geroutineerde balletdanseressen een 
zeer vlakke sensatiecurve bij cupulometrisch onderzoek. Deze 
meisjes waren gewend pirouettes te draaien, waarbij hoeksnel- 
heden optreden van meer dan 300°/sec. Het sensatiecupulogram, 
gemaakt vóór en na het draaien van pirouettes, analoog aan onze 
„belastingsproef”, was gelijk. Deze danseressen waren onzes inziens 
vestibulair maximaal geadapteerd door hun dagelijkse oefeningen, 
zodat er weinig of geen reactiebekorting meer te verwachten is.

De Japanse onderzoekers Fukuda en Hinoki (1961) zagen even
eens, dat dansers een aanzienlijk zwakkere nystagmusreactie ver
toonden op draaiprikkels dan niet-dansers. Zij demonstreerden 
ook, dat dieren die herhaaldelijk aan sterke draaiprikkels onder
worpen waren een aanzienlijk geringere vestibulaire reactie op 
rotaties vertoonden dan dieren die nooit die draaiprikkels onder
vonden hadden. Zelfs na één enkel onderzoek volgens Bäräny 
trad reeds een duidelijke reactievermindering op.
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Voorts hebben wij nagegaan in hoeverre de niet-specifieke zee
ziekte verklaard kan worden door het feit, dat bij die zeezieken een 
niet-symmetrisch cupulogram behoort of, zoals Van Egmond c.s. 
het veronderstellen, dat er dan een defect - hoe klein dat ook moge 
zijn - in de vestibulaire systemen bestaat.

Wij hebben vijf zeelieden, die duidelijke afwijkingen vertonen 
aan hun evenwichtssystemen, vestibulair onderzocht. Hun cupulo- 
grammen waren niet symmetrisch. Toch waren die zeelieden ge
wend aan de scheepsbewegingen. Zij reageerden dan ook op de 
,,belastingsproef” met een duidelijke reactiebekorting.

Indien men het begrip „niet-specifieke zeeziekte” wil handhaven, 
dan zouden wij daarmede die gevallen willen betitelen, waarbij het 
adaptatievermogen tijdelijk of blijvend gestoord is, door een onge
val of ziekte bij te voren voor zeeziekte ongevoelige personen.

Aangezien uit de experimenten van Henriksson e.a. blijkt, dat 
de adaptatie een proces is, dat centraal en waarschijnlijk, wat de 
nystagmus betreft, in het tegmentum pontis (Hernandez-Péon en 
Brust-Carmona, 1961) plaats vindt, kunnen wij ons voorstellen, dat 
het adaptatievermogen gestoord kan zijn door aandoeningen van 
de hersenstam. Dit kan tijdelijk, echter ook permanent zijn.

Onze conclusie luidt:
le De opvatting van Van Egmond, Groen en De Wit, dat 

chronisch zeezieken een insufficiënt vestibulair adaptatievermogen 
hebben of het vermogen tot inhiberen van sterke labyrinthaire prik
kels missen, is juist. Dit geldt ook voor de „niet-specifieke” zee
zieken. Echter menen wij hun opvatting te moeten bestrijden, dat 
de steilheid van het cupulogram op zichzelf al een voldoende 
criterium is voor het kenmerk van de potentiële chronische zee
ziekte. Wij stellen hier tegenover, dat de mate van verandering van 
de steilheid van het cupulogram een goede maatstaf is voor het 
vermogen tot adaptatie, dus voor het vermogen tot het onderdruk
ken van de verschijnselen van bewegingsziekte.

2e Door middel van de „belastingsproef” kan een indruk wor
den verkregen van de grootte van het vestibulaire adaptatiever
mogen. Wij menen te mogen stellen, dat een normale reactie
bekorting voor de sensatie na de ,belastingsproef” van de orde van
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grootte van tenminste 30 % moet zijn, terwijl een bekorting van 
10 % of minder de onderzochte stempelt tot een potentieel chro
nisch bewegingszieke, indien de postrotatoire sensatieduur vóór de 
„belastingsproef” een waarde heeft van > 26 sec.

Een reactiebekorting van omstreeks 20 % wijst op een adap
tatievermogen dat voldoende kan zijn voor lichte zeegang aan 
boord van een groot schip, maar bij zwaar weer kan dit in gebreke 
blijven. Wij mogen deze methode algemeen aanbevelen, daar zij 
een tamelijk eenvoudige apparatuur vereist en in korte tijd (circa 
15 minuten) uitvoerbaar is.

seconden

____—10%

60 seconden

sensatieduur vóór de belasting

Fig. 27

Overzicht van de resultaten, verkregen voor de sensatieduurbekorting voor nor
malen (zie fig. 4) en voor bewegingszieken (zie fig. 6), in verband met de 
voorgestelde criteria van 30 % en 10 % bekorting. De 30 % criteriumlijn snijdt 
de normale bekortingscurve bij een waarde van 26 sec; deze moet als de gemid
delde normale sensatieduur gezien worden, hierbij behoort een bekorting van 
circa 8 sec. Normale proefpersonen met een sensatieduur van korter dan 26 sec
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zijn klaarblijkelijk meer dan normaal geadapteerd, reden waarom de bekorting 
verminderd is t.o.v. 30%.
Voor sensatieduren langer dan 26 sec zou dan gelden, dat de adaptatie minder 
dan normaal zou zijn, reden waarom de bekorting groter dan 30 % zou zijn.

Hoewel wij ons ervan bewust zijn, dat de zeeziekte ontstaat door
dat de prikkels die in de maculae staticae opgewekt worden, de 
vegetatieve kernen stimuleren, hebben wij in dit onderzoek nage
gaan, hoe de reactie is van ernstig chronisch zeezieken ten opzichte 
van normale proefpersonen op prikkels, die in de booggangen 
opgewekt worden.

Wij mogen tot verdediging van deze gevolgde methodiek de 
opvatting van Van Egmond, Groen en De Wit aanhalen, dat het 
in het algemeen wel zeer onwaarschijnlijk zal zijn, dat er een groot 
verschil bestaat tussen het adaptatievermogen voor rechtlijnige 
versnellingen en dat voor hoekversnellingen. Een groot voordeel 
van het gebruik maken van de booggangprikkel is, dat men die 
prikkel zo nauwkeurig kan doseren en de reacties erop zo goed 
kan meten, in tegenstelling tot lineaire prikkels, die men weliswaar 
goed kan doseren, maar waarvan de reacties veel moeilijker en 
onnauwkeuriger bepaald kunnen worden.

Dat wij door de „belastingsproef” bij draaien in één richting 
geen reactievermindering zouden krijgen na draaien in de andere 
richting is niet waarschijnlijk, daar bij die proef alle booggangen 
geprikkeld worden. Wij hebben dit echter bij onze proeven niet 
nagegaan, maar hebben consequent de „belastingsproef” voor 
rotaties in beide richtingen uitgevoerd.

Het feit dat Crampton aangetoond heeft, dat men geadapteerd 
kan zijn voor draaiingen in één richting, zonder dat men dan voor 
draaiingen in de andere richting geadapteerd behoeft te zijn, het
geen in wezen overeenkomt met de bevindingen van Henriksson 
e.a. en Lidvall, leidde bij ons tot de veronderstelling dat er ook een 
verschil in adaptatie(vermogen) kan bestaan voor draaiingen in 
beide richtingen. Met deze veronderstelling zouden wij de a-speci- 
fieke zeeziekte van Van Egmond c.s. kunnen verklaren en de 
chronische zeeziekte van die zeeman, die in tabel no. 7 als no. 75 
is aangeduid. In die gevallen zou men dan te maken hebben met 
een insufficiënt adaptatievermogen voor rotaties in één richting.
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Tenslotte zou ook het grote aantal door Aschan cupulografisch 
aangetoonde gevallen van richtingsvoorkeur voor de sensatie en 
de nystagmus bij ervaren vliegers met die hypothese verklaard 
kunnen worden. Hierbij dient dan te worden opgemerkt, dat bij die 
vliegers de beide vestibulaire systemen sufficiënt maar niet gelijk 
geadapteerd zijn. Het gehele vestibulaire adaptatievermogen echter 
is ruimschoots voldoende.
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HOOFDSTUK IX

SAMENVATTING

Tot de fysiologische eigenschappen van elk zintuigsysteem - dus 
ook van het vestibulaire - behoort het adaptatievermogen. Van dit 
adaptatievermogen zal gebruik gemaakt worden, indien er behoefte 
tot adapteren bestaat. Eenzelfde prikkel, die aan het vestibulaire 
systeem wordt toegediend, zal ten gevolge van een ingetreden adap
tatie in het algemeen een verkorte reactie teweegbrengen. Deze 
reactiebekorting, respectievelijk -vermindering, is dan een maat 
voor de ingetreden adaptatie en toont tevens aan, dat het systeem 
adaptatievermogen bezit.

Van Egmond, Groen en De Wit veronderstellen, dat een chro
nisch zeezieke, d.w.z. iemand die niet aan de bewegingen van het 
schip op zee kan wennen, een insufficiënt vestibulair adaptatie
vermogen heeft, in tegenstelling tot personen die wel aan die be
wegingen kunnen wennen (het blijkt nl., dat circa 2 % van de 
mensheid niet kan wennen aan de scheepsbewegingen op zee en 
dus (potentieel) chronisch zeeziek is). Zij vonden cupulometrisch 
bij chronisch zeezieken een hogere 17/A waarde (11 sec) voor 
de sensatie dan bij vestibulair normale personen (circa 8 sec) en 
bij personen die ongevoelig zijn voor zeeziekte (circa 5 sec).

Wij vinden bij cupulometrisch onderzoek van 70 chronisch zee
zieken een gemiddelde 77/A waarde voor de sensatie van circa 
11 sec, terwijl die waarde voor een groep van 49 leerlingscheeps- 
werktuigkundigen circa 9,5 sec is. Dit verschil is niet significant. 
Voor de tweede groep is echter een daling van die waarde te ver
wachten (Krijger, Preber, Aschan) naarmate de vaartijd toeneemt, 
aangezien het adaptatievermogen dan zal worden aangesproken, 
terwijl voor de eerste groep geen daling meer te verwachten is,
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omdat het adaptatievermogen klaarblijkelijk gering of afwezig is.
Wij hebben een methode bedacht om de aanwezigheid van 

vestibulair adaptatievermogen op te sporen. Deze methode noemen 
wij de „belastingsproef”. Bij een proefpersoon wordt de postrota- 
toire sensatie- en nystagmusduur bij een hoeksnelheid van 60°/sec 
gemeten. Dan wordt deze persoon gedurende drie minuten ge
roteerd met een hoeksnelheid van 100°/sec, waarbij zo nu en dan 
het hoofd actief op en neer wordt bewogen. De bedoeling is het 
centrale zenuwstelsel van vele labyrinthaire prikkels te voorzien, 
waardoor een mechanisme wordt geactiveerd, dat onderdrukkend 
werkt op de reacties op de toegediende prikkels. Wordt dan de 
postrotatoire sensatie- en nystagmusduur bij een hoeksnelheid van 
60°/sec opnieuw bepaald, dan blijkt in het algemeen een reactie- 
bekorting t.o.v. de eerste waarde te zijn opgetreden. Door deze 
reactiebekorting, zowel van de sensatie- als van de nystagmusduur, 
van een groep van 29 gezonde leerlingscheepswerktuigkundigen in 
een grafische voorstelling weer te geven, krijgen wij een curve zoals 
die afgebeeld is in fig. 4 en 5. Een groep van 15 ernstig chronisch 
zeezieken wordt eveneens aan de „belastingsproef” onderworpen 
en de reactiebekorting op dezelfde wijze in een grafische voorstel
ling weergegeven (fig. 6 en fig. 7). De curven van deze twee groepen 
vertonen bij vergelijking duidelijke verschillen. Overigens blijkt, 
dat de reactiebekorting van de sensatieduur significanter is dan die 
van de nystagmusduur, hetgeen klopt met de conclusies van Krijger 
en Preber, dat de nystagmus centraal minder te beïnvloeden is dan 
de sensatie.

Ook menen wij met deze „belastingsproef” te kunnen aantonen, 
dat in bepaalde gevallen een verschil in adaptatie(vermogen) voor 
rotaties in beide richtingen bestaat, hetgeen overeen zou komen 
met de waarnemingen van Bäräny en de conclusies uit de experi
menten van Henriksson e.a., Lidvall en Crampton.

Wij vermoeden, dat de z.g. a-specifieke zeeziekte, die volgens 
Van Egmond, Groen, De Wit en Krijger gekenmerkt wordt door 
een a-symmetrie van de cupulogrammen, in wezen berust op een 
verschil in adaptatievermogen voor rotaties in beide richtingen.

84



RÉSUMÉ

La faculté d’adaptation est une propriété physiologique de tout 
système sensoriel, done aussi du système vestibulaire. Cette faculté 
sera mis en oeuvre quand la nécessité d’adaptation se présente. La 
stimulation du système vestibulaire produira, grace au phénomène 
de 1’adaptation, une réaction de plus courte durée. Cette diminution 
de la réaction démontre que le système possède des facultés d’adap
tation, et est en même temps une mesure pour le degré d’adap
tation.

Un malade de mer chronique, c.a. d. une personne qui ne peut 
pas s’habituer aux mouvements d’un bateau sur mer, aurait, selon 
Van Egmond, Groen et De Wit, des facultés d’adaptation vestibu
laire insuffisantes, ceci par opposition au cas de ceux qui sont 
capables de s’accoutumer.

II parait en effet qu’environ 2 % de l’humanité ne sont pas 
capables de s’habituer aux mouvements d’un bateau sur mer et 
qu’ils sont dès lors potentiellement des malades de mer chroniques 
(genuines). Ces auteurs trouvaient en examen cupulométrique, que 
la courbe de sensation chez des malades de mer chroniques mon- 
trait une valeur 77/A plus élevée ( > 11 sec) que chez des indi- 
vidus normaux (8 sec) ou chez des personnes qui ne sont pas 
sujettes au mal de mer (5 sec).

En pratiquant 1’examen cupulométrique nous avons trouvé une 
valeur 77/ A moyenne de 11 sec dans une groupe de 70 marins, 
tous malades de mer chroniques graves.

Dans une groupe de 49 élèves d’une école navale cette valeur 
était de 9.5 sec.

Cette différence n’est pas significative. Dans la 2e groupe néan- 
moins on peut s’attendre ä une baisse de cette valeur (Krijger,
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Preber, Aschan) ä mesure que le séjour sur mer se prolonge, parce- 
que la les facultés d’adaptation entrent en jeu. Dans la première 
groupe on ne peut pas s’attendre ä cette baisse parceque les facultés 
d’adaptation n’y existent pas.

Nous avons congu une méthode pour découvrir si un sujet pos- 
sède des facultés d’adaptation. Cette méthode nous 1’avons appelé 
„1’épreuve de provocation”. On note chez un individu la durée du 
nystagmus et de la sensation postrotatoire ä la suite d’une vitesse 
angulaire de 60°/sec. Ensuite le sujet est tourné pendant 3 minutes 
avec une vitesse angulaire de 100°/sec, tandisqu’il bouge active- 
ment la tête dans diverses directions. De cette fagon de nombreuses 
stimulations sont présentées au système nerveux central, ce qui 
active le méchanisme d’adaptation, c.ä.d. un méchanisme qui doit 
supprimer les réactions aux stimulations présentées. Puis on cherche 
a déterminer de nouveau la durée de nystagmus et de sensation 
postrotatoire ä la suite d’une vitesse angulaire de 60°/sec.

En général on observera une réaction de moindre durée qu’avant. 
La diminution de durée nystagmique et de sensation dans une 
groupe de 29 individus sains a été réproduite en courbe (fig. 4 et 
fig. 5). Une groupe de 15 marins, tous malades de mer chroniques 
graves, a été soumise également ä ,,1’épreuve de provocation”, et la 
diminution de réaction a été reproduite de la même facon (fig. 6 
et fig. 7). Les courbes de ces deux groupes sont sensiblement 
différentes. La diminution de durée de sensation se montre 
d’ailleurs beaucoup plus significative que celle de la durée nystag
mique.

Ceci est en accord avec la conclusion de Krijger et Preber, que 
l’influence centrale agit davantage sur la sensation que sur le 
nystagmus. Ensuite nous croyons qu’avec cette „épreuve de provo
cation” il est possible de démontrer dans certains cas une différence 
de faculté d’adaptation pour des rotations dans les deux sens. Ceci 
correspond avec les observations de Bäräny et avec les conclusions 
de Henriksson, Lidvall et Crampton.

Nous supposons que le „mal de mer aspécifique” de Van Eg- 
mond, Groen, De Wit et Krijger, qui se manifeste par une asym- 
métrie cupulographique, est basé sur une différence des facultés 
d’adaptation dans les deux sens.
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ZUSAMMENFASSUNG

Zu den physiologischen Eigenschaften jedes Sinnessytems, also 
auch des Gleichgewichtssystems, gehört das Adaptationsvermögen. 
Jenes Vermögen wird angewendet, wenn das Bedürfnis zu adap
tieren besteht. Derselbe Reiz, der am Gleichgewichtssystem ver
setzt wird, wird infolge einer eingetretenen Adaptation in allge
meinen eine verkürzte Reaktion verursachen. Jene Reaktions
verkürzung bzw. Vermindering ist dann ein Mass für die einge
tretene Adaptation und zeigt, dass das System Adaptationsver
mögen besitzt.

Van Egmond, Groen und De Wit nahmen an, dass ein chroni
scher Seekranker, das heisst, jemand, der sich nie an die Schiffs
bewegungen auf See gewöhnen kann, ein nicht hinreichendes 
vestibuläres Adaptationsvermögen besitzt, im Gegensatz zu Per
sonen, die sich diesen Bewegungen anpassen können. Etwa 2 % 
der Menschheit kann sich nicht an die Schiffsbewegungen auf See 
gewöhnen und ist ihrer körperlichen Veranlagung nach chronisch 
seekrank. Sie fanden kupulometrisch bei chronischen Seekranken 
einen höheren 77/A Wert ( ^ 11 sec) für die Drehempfindung als 
bei vestibulär normalen Personen (ca 8 sec) und bei Personen die 
unempfindlich sind für Seekrankheit (ca 5 sec).

Wir finden bei der kupulometrischen Forschung bei 70 chroni
schen Seekranken einen Mittelwert der 77/A für die Drehemp- 
finding von ca 11 sec, weil jener Wert für eine Gruppe von 49 
Schiffsmechanikerlehrlingen ca 9,5 sec beträgt. Dieser Unterscheid 
ist unwesentlich. Aber für die II. Gruppe ist eine Verminderung 
jenes Wertes zu erwarten (Krijger, Preber, Aschan), falls die 
Fahrzeit zunehmen wird, da das Adaptationsvermögen dann ange-
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wendet wird, weil für die I. Gruppe keine Verminderung zu erwar
ten ist, da das Adaptationsvermögen zu gering oder abwesend ist.

Wir haben eine Methode bedacht um die Anwesenheit des Adap
tationsvermögens ermitteln zu können. Jene Methode nennen wir 
den „Provokationsversuch”. Bei einer Versuchsperson wird die 
postrotatorischen Drehempfindungs- und Nystagmusdauer bei 
einer Winkelgeschwindigkeit von 60°/sec gemessen. Nachher 
wird jene Person während 3 Minuten rotiert mit einer Winkel
geschwindigkeit von 100°/sec, wobei auch das Haupt dann und 
wann aktiv auf und nieder bewegt wird. Der Zweck ist es, das 
Zentralnervensystem mit vielen labyrinthären Reizen zu versehen, 
um damit einen Mechanismus zu aktivieren, der mässigend auf die 
Reaktion der versetzten Reize wirkt. Wurden dann die postrotato
rischen Drehempfindungs- und Nystagmusdauer bei einer Winkel
geschwindigkeit von 60°/sec aufs neue bestimmt, dann zeigt sich 
daraus im allgemeinen eine Reaktionsverkürzung hinsichtlich des 
ersten Wertes.

Durch jene Reaktionsverkürzung, sowohl der Drehempfindung 
als auch des Nystagmus einer Gruppe von 29 gesunden Schiffs
mechanikerlehrlingen graphisch darzustellen, bekommen wir eine 
Kurve wie sie abgebildet ist in Figur 4 und Figur 5. Eine Gruppe 
von 15 schwer chronischen Seekranken wurde auch dem „Provo
kationsversuch” unterworfen und die Reaktionsverkürzung auf 
gleiche Weise graphisch dargestellt (Figur 6 und 7).

Die Kurven jener zwei Gruppen weisen beim Vergleich deut
liche Unterschiede auf. Es zeigt sich deutlich, dass die Reaktions
verkürzung der Drehempfindungsdauer wesentlich deutlicher her
vortritt als jene der Nystagmusdauer, was mit der Feststellung von 
Krijger und Preber übereinstimmt, dass der Nystagmus zentral 
weniger zu beeinflussen ist als die Drehempfindung.

Übrigens sind wir der Ansicht mit dem „Provokationsversuch” 
anzeigen zu können, dass in bestimmten Fällen ein Unterschied 
besteht in Adaptation(svermögen) für Drehungen in beiden Rich
tungen, was im Einklang ist mit der Wahrnehmung Bäränys und 
den Experimenten Henrikssons, Lidvalls und Cramptons.

Wir vermuten, dass die sogenannte a-spezifische Seekrankheit, 
die Van Egmond, Groen und DeWit gemäsz,von einer Asymmetrie
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der Kupulogramme gekennzeichnet wird, im wesentlichen auf den 
Unterschied im Adaptationsvermögen für Drehungen in beiden 
Richtungen beruht.
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SUMMARY

The faculty of adaptation is one of the physiological properties of 
the entire sensorial system, including the vestibular. If the necessity 
to adapt occurs this faculty becomes active. Owing to the adapta
tion of the vestibular system repeated stimulations usually will 
produce reduced responses as compared with the situation before 
adaptation. This reduced response proves that the system possesses 
the ability of adaptation and it may also be considered as a measure 
of the degree of adaptation.

According to Van Egmond, Groen and De Wit chronically 
seasick persons, i.e. human beings who never become accustomed 
to a ship’s movement on sea, have an insufficient vestibular adapta
bility in contrast with persons who are not susceptible to seasick
ness. It appears that about 2 % of mankind are potentially sufferers 
of chronic seasickness. These investigators found by aid of cupulo- 
metric tests that the average 77/A value of the sensation curve 
for chronically seasick sailors is slightly more than 11 seconds. 
That value for persons with normal vestibular systems is 8 seconds 
and for hardened sailors 5 seconds.

We made cupulograms of a group of 70 chronically seasick 
sailors and found an average 77/A value of the sensation curves 
of about 11 seconds, whereas for a group of 49 pupils of a naval 
school that value was 9,5 seconds. The difference is not striking. 
However for the last named group a decrease of that value is to be 
expected (Krijger, Preber and Aschan) in line with the lengthening 
of sailing experience of the pupils, because then a call will be made 
upon their ability of adaptation. For the first named group no 
further decrease may be expected as their capacity for adaptation
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is too small or even non existent. We have devised a method to 
establish a person’s ability to adapt, which method we call the 
“provocation test”. The duration of the sensation and the nystag
mus of a test subject after sudden stopping (within 2 seconds) at a 
rotation speed of 60°/sec is measured. Subsequently the subject 
is rotated during 3 minutes at an angular speed of 100°/sec, now 
and again moving his head activily in various directions. In this 
way a great number of stimulations will influence the central 
nervous system, activating the mechanism of adaptation, which is 
supposed to suppress reactions on the offered stimulations. Finally, 
the duration of nystagmus and sensation after sudden stopping at 
a rotation speed of 60°/sec is measured again. In general a 
response decline is found as compared with the value measured 
prior to the “provocation test”. The response decline of sensation 
and nystagmus for a group of 29 healthy trainee sailors is pictured 
graphically in fig. 4 and fig. 5. A group of 15 severely chronically 
seasick sailors was equally subjected to the “provocation test” and 
the response decline is pictured in an analogous way (fig. 6 and 
fig. 7).

The curves for both groups show striking differences. Further
more, the response decline of the sensation is considerable more 
than that of the nystagmus, which is in accordance with the con
clusions of Krijger and Preber that the central influence on nystag
mus is less than on sensation.

Finally, we are of opinion that the “provocation test” can serve 
to distinguish a difference of adaptability to rotations in either 
direction which is in accordance with the observations of Bär any 
and the conclusions of Henriksson c.s., Lidvall and Crampton.

We presume that the a-specific seasickness, which according to 
Van Egmond, Groen, De Wit and Krijger is characterized by an 
a-symmetric cupulogram, actually is governed by a difference of 
adaptability to rotations in both directions.
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no.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
36

Tabel 4

Ernstig chronisch zeezieken, 
iminste een jaar gevaren hebben en niet adapteren, 
is de methode van Van Egmond, Groen en Jongkees bepaald) 

Duur: in seconden

mus sensatie opmerkingen

///A duur
60°/sec ///A

• Z O X 0 X

12 12 21 21 8 8
13 12 35 27 10 7
9 9 33 22 9 7

15 15 33 30 12 12
14 13 35 33 13 12
15 15 42 35 13 13
9 8 30 30 9 9

14 14 27 28 8 8 schommelziek en treinziek
28 28 32 40 14 17
24 36 40 40 12 12
20 10 25 18 8 4 commotio cerebri
12 15 38 25 11 11
13 13 27 25 13 13
14 14 38 30 12 9
13 13 30 35 7 13 wagenziek
15 11 30 25 15 11
13 13 35 55 ? ?
13 15 32 38 12 12 wagenziek
38 25 22 30 ? ?

? ? 35 22 ? ?
23 17 25 25 6 6
13 13 37 44 13 15
23 13 35 35 18 18 wagenziek
12 16 20 20 ? ?
23 23 30 30 13 13
12 13 22 25 8 9 luchtziek

8 8 25 28 9 9 wagenziek
20 20 25 25 8 8

9 8 23 20 7 6 wagenziek
30 20 51 37 ? ? spontane nystagmus

naar links
8 8 25 22 10 10

23 23 22 25 8 8
6 8 30 28 16 16 wagenziek

23 23 30 33 18 18
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nystagmus sensatie

duur
60°/sec i7/A duur

60°/sec 77/A
no. • z • z 0 X 0 X

38 25 25 21 21 26 30 8 9 wagenziek
40 30 36 15 13 31 22 10 6
41 25 20 8 10 25 30 8 10 wagenz. commotio cerebri
42 26 28 9 9 32 20 16 ? wagenziek
43 30 24 14 8 25 25 ? 10
44 30 20 16 10 30 25 12 8
45 25 35 8 14 30 32 ? ? wagenziek
46 25 25 8 8 33 33 12 12
49 30 35 15 15 33 30 9 9
50 23 20 6 6 37 35 ? ?
51 25 25 9 9 27 28 9 9
52 26 26 11 11 30 32 9 9 wagenziek
53 30 30 10 10 28 28 10 10 luchtziek
55 30 30 11 11 32 32 9 9
56 30 25 12 10 27 28 10 10
57 32 32 15 15 23 25 ? ? wagenziek
58 38 40 27 27 45 55 12 15
59 23 23 26 26 50 35 20 17
61 25 35 20 23 32 37 11 11
62 42 38 21 15 35 38 12 13
63 32 42 13 20 25 35 9 13 spontane nystagmus naar

rechts (3 e graads)
64 40 35 18 16 35 33 11 11 2x commotio cerebri
65 40 40 18 18 38 50 16 ? luchtziek
66 35 28 13 12 45 45 15 15
67 18 25 10 20 40 35 14 12 commotio cerebri
68 25 20 8 8 24 30 8 10 wagenziek
69 22 22 7 7 25 30 ? 10
70 33 35 12 13 43 37 14 13

Gemiddelde nystagmusduur 29 ± 5 sec. 
Gemiddelde sensatieduur 31 ± 6 sec.

Gemiddelde 77/A nystagmus 15 sec. 
Gemiddelde IJ/sensatie 11 sec.
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Tabel 4 (vervolg) 

Matig chronisch zeezieken.

nystagmus sensatie opmerkingen

duur
60°/sec ///A duur

60°/sec ///A
no. • 1 • Z 0 X 0 X op grote schepen geen last 

van zeeziekte

13 33 25 16 9 24 20 8 7 >>
19 26 26 11 11 32 28 12 9
37 36 30 18 16 20 25 8 10 >>
39 30 30 19 19 20 20 8 8 »
47 28 28 28 28 26 29 13 13 99

48 19 20 13 13 25 26 13 13 99

54 30 30 26 26 28 25 13 13 99

60 28 30 25 20 17 17 10 10 99

Gemiddelde nystagmusduur 28 ± 3 sec. 
Gemiddelde sensatieduur 24 ± 4 sec.

Gemiddelde 11/[\ nystagmus circa 19 sec. 
Gemiddelde 77/sensatie circa 11 sec.
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no.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Tabel 8

L. Preber

50 Leerlingvliegers, die nog nooit gevlogen hebben.
De nystagmusduur werd elektronystagmografisch geregistreerd. 

Draaiprikkel: 60°/sec hoeksnelheid.

Duur: in seconden

vóór de vli
nystag
mus

ïgopleiding

sensatie

na de vliegopleiding

reactiebekorting

duur duur duur duur

• X 0 X luchtziek • X

Xo

28 31 27 27 ?
35 38 26 22 ?
24 25 20 22 niet
35 38 31 35 ernstig
32 32 16 22 niet
30 37 26 29 ernstig
35 35 38 38 ernstig
28 34 21 20 niet
45 43 50 52 zeer ernstig luchtziek geweest 7 2 1 2
33 30 19 22 niet
20 27 16 19 niet
23 22 16 17 niet
33 22 16 15 niet
45 27 17 15 1 a 2 maal
30 33 19 21 niet
44 40 45 44 ernstig
22 26 22 22 1 ä 2 maal
38 42 40 45 zeer ernstig luchtziek geweest 8 11 18 25
36 30 49 42 zeer ernstig luchtziek geweest 8 0 21 12
33 32 35 30 zeer ernstig luchtziek geweest 8 8 8 8
16 18 18 18 1 ä 2 maal
38 35 21 25 niet
35 32 24 24 ?
40 36 30 30 ?
28 26 18 17 ?
50 30 31 30 1 ä 2 maal
30 35 18 19 niet
22 25 18 19 ?
25 34 23 23 1 ä 2 maal
35 37 20 21 niet
41 40 25 25 ?
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(vervolg tabel 8)

no.

vóór de vlu
nystag

mus

ïgopleiding

sensatie

na de vliegopleiding

reactiebekorting

duur duur duur duur

• 1 0 X luchtziek • z 0 X

32 35 40 25 25 1 ä 2 maal
33 30 30 37 40 zeer ernstig luchtziek geweest 0 3 12 19
34 28 30 20 20 niet
35 20 20 18 19 1 ä 2 maal
36 24 26 21 20 niet
37 30 38 18 21 ?
38 37 35 20 20 niet
39 74 65 62 60 zeer ernstig luchtziek geweest 39 30 30 30
40 28 22 30 29 1 ä 2 maal
41 38 32 24 23 ?
42 43 40 32 34 niet
43 31 35 40 40 1 ä 2 maal
44 27 19 19 27 niet
45 25 25 22 25 niet
46 24 25 22 21 ?
47 30 33 35 36 1 ä 2 maal
48 42 40 20 20 ?
49 29 37 21 22 niet
50 48 36 28 25 niet

Gemiddelde nystagmusduur 32,5 ± 6 sec. 
Gemiddelde sensatieduur 26,5 ± 9 sec.
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STELLINGEN

I

Het is mogelijk om, door toepassing van de „belastingsproef’ bij 
het cupulometrische onderzoek, een indruk te krijgen van de 
grootte van het inhibitie-(adapatatie-)vermogen van het vestibulaire 
systeem, hetgeen voor de zeevaart en de luchtvaart, ten aanzien van 
de keuringseisen, van belang zou kunnen zijn.

Proefschrift.

II

Het is aan te bevelen om bij patiënten met posttraumatische 
duizeligheidsklachten van centrale oorsprong het vestibulaire on
derzoek uit te breiden met de „belastingsproef”.

Proefschrift.

III

Hulpverlening aan ontwikkelingslanden heeft alleen dan waarde, 
indien voldoende waarborgen bestaan om de beoogde doeleinden 
te kunnen verwezenlijken.

iv
Het verdient aanbeveling de pseudo-arthrose van het os naviculare 
manus, indien er functiestoornissen bestaan, te behandelen volgens 
de methode van Matti-Russe.

Mulder, J. D. (1962) Ned. Tijdschr. v. Gen. 106, 20, 1020.

V

Het klakkeloos voorschrijven van antibiotica is een handelwijze, die 
voor de volksgezondheid schadelijke gevolgen kan hebben.

VI

De dalende belangstelling van de medische student voor de alge
mene praktijk, is een „teken aan de wand”.





VII

De intraveneuze nefrografie is een belangrijke aanwinst voor de 
urologische diagnostiek.

F. C. Maus (1964) Proefschrift Groningen.

VIII

Indien bij proefnemingen - ter beoordeling van de werking van 
farmaca, die beogen de vestibulaire functies te onderdrukken - van 
meerdere labyrinthaire prikkelingen gebruik wordt gemaakt, dient 
men rekening te houden met de reactieverminderende eigenschap 
van het vestibulaire systeem op die toegediende stimuli.

W. J. Oosterveld. Ned. K.N.O. Ver. 1964, 1783.

IX

De wezenlijke kracht van een moderne strijdmacht - zeker van een 
grote natie - ligt niet meer in de omvang en kwaliteit van zijn con
ventionele-, maar in die van zijn nucleaire bewapening.

x
Behandeling van patiënten met een hersenembolie met anticoagu- 
lantia is alleen raadzaam bij het bestaan van een incomplete laesie.

Barham Carter A (1965) Lancet II. 7411, 514.

XI

Het intakt laten van de vliezige gehoorgang bij de reconstructieve 
oorchirurgie (tympanoplastiek) heeft in bepaalde gevallen zekere 
voordelen.

14 december 1965 I. C. D. van Maanen
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