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VOORWOORD

Bij het tot stand komen van dit proefschrift heeft de constante „Vis a 
tergo” die uitging van mijn leermeester Professor Verbiest een essen
tiële rol gespeeld. Zijn aandeel in het proefschrift is dan ook zeer groot. 
Hij heeft mij verantwoording gevraagd over praktisch iedere alinea van 
dit manuscript, waardoor ik ruimschoots heb kunnen profiteren van zijn 
uitgebreide kennis en zijn kritische geest.

Dit proefschrift handelt over problemen uit het grensgebied van de 
neuro-fysiologie en de otologie. Ik zou mij in dit gebied niet hebben 
durven wagen zonder de hulp van mijn tweede promotor, Professor 
Groen. Zijn diepgaande kennis van de audiologie en zijn grote routine 
in het experimentele werk waren voor mij een onmisbare steun.

Beide promotoren stonden steeds voor mij klaar; er was hun niets te 
veel en ik heb nooit de indruk gehad dat ik hun kostbare tijd in beslag 
nam. Het spijt mij dat ik mijn gevoelens van erkentelijkheid slechts op 
een gebrekkige wijze kan verbaliseren.

De studie van de optokinetische nystagmus vergde een speciale proef
opstelling. Hiervoor kon ik steeds rekenen op de gastvrijheid en de hulp 
van Professor Ter Braak en Dr. van Vliet. Voor deze hulpvaardig
heid ben ik hun veel dank verschuldigd. Ik acht mij gelukkig dat ik het 
hoofdstuk over de optokinetische nystagmus heb kunnen bespreken met 
een zeer deskundig persoon als Professor ter Braak.

Van Dr. Stenvers heb ik te allen tijde veel geleerd. Hij heeft een 
enorme ervaring ook van de problemen die in dit proefschrift zullen be
sproken worden. Ik ben dankbaar dat ik van deze ervaring heb mogen 
profiteren. De momenten dat wij samen patiënten onderzochten en dat 
hij mij wegwijs maakte in het onderzoek van de optomotorische reacties, 
behoren tot de aangenaamste herinneringen uit mijn Utrechtse opleidings- 
tijd.

Voor de uitvoering van de grafieken en tekeningen mocht ik rekenen 
op de voortreffelijke hulp van de heer H. C. van Duivenbooden, terwijl 
collega Bakker mij hielp met de Engelse vertaling van de samenvatting; 
aan beiden mijn hartelijke dank.
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INLEIDING

In 1923 werd door Dandy de hemispherectomie uitgevoerd als een 
mogelijke behandeling voor tumor cerebri. Hij beschreef een geval waar, 
samen met de hersenschors, ook de basale gangliën werden verwijderd; 
de grote bloedvaten waren onderbroken bij hun oorsprong.

Alle neurochirurgen die de ingreep later herhaalden respekteerden echter 
de basale gangliën in hun geheel of verwijderden alleen het laterale ge
deelte ervan. Bij het onderbreken van de grote bloedvaten werd er steeds 
voor gezorgd dat de vaatjes naar de grijze kernen gerespekteerd werden. 
Deze ingreep zou men dus eigenlijk een „hemi-decorticatie” moeten noe
men. Ondanks deze gewijzigde techniek wordt de ingreep nog steeds een 
hemispherectomie genoemd. Dit woord is nu zó ingeburgerd in de vak
literatuur, dat niemand nog aanstoot neemt aan zijn onnauwkeurigheid. 
In de verdere hoofdstukken hebben wij dus ook dit woord gebruikt, al 
wordt hiermee steeds een hemi-decorticatie bedoeld.

De door Dandy voorgestelde ingreep vond, ook in zijn gewijzigde vorm, 
weinig navolging. Al gauw was men tot de vaststelling gekomen dat een 
dergelijke grote ingreep geen betere vooruitzichten bood bij de behande
ling van de hersengezwellen.

De hemispherectomie kwam weer in de belangstelling te staan toen 
Krynauw (1953) een serie gevallen had gepubliceerd van infantile hemi- 
plegie behandeld met een hemispherectomie. De ingreep kreeg nu een 
nieuwe, wel omschreven indicatie en de ervaring werd uitgebreid met de 
series van Cairns, Mac Kissock, Gros, Laine, Obrador, Carmichael 
en andere.

Gelijktijdig ontstond ook een uitgebreide literatuur over de neurologi
sche toestand van deze geopereerde patiënten; voornamelijk de motoriek 
en de sensibiliteit in al zijn kwaliteiten werden bestudeerd. Het is onge
twijfeld een ingreep die heeft bijgedragen tot een betere kennis van de 
cerebrale fysiologie. Het ligt niet in onze bedoeling hier verder uit te 
weiden over de betekenis, de resultaten of de indicaties van de ingreep 
zelf. Evenmin komt het technische aspekt van deze operatie hier ter 
sprake.

De door ons onderzochte patiënten hadden deze ingreep om een of

3



andere reden ondergaan; hun ziektegeschiedenissen hebben wij achterin 
in een addendum samengevat, ten einde herhalingen in de verschillende 
hoofdstukken te vermijden.

Bij onze patiënten hebben wij de funktie van het gehoor en van de 
evenwichtsorganen en de optokinetische nystagmus onderzocht. De reden 
waarom wij onze keuze bepaalden tot deze funkties is, dat in de bestaande 
literatuur hieraan weinig aandacht is besteed, in tegenstelling tot de steeds 
bestudeerde motoriek en sensibiliteit. Bovendien liggen deze onderwerpen 
in de traditie van de Nederlandse onderzoekers.

Ons aantal patiënten is klein, aangezien de indicatie tot deze ingreep 
slechts in een gering aantal gevallen gerechtvaardigd is. Bij de infantile 
hemiplegie is namelijk de beschadiging meestal niet beperkt tot één hemi- 
spheer. Bij de tumoren is de hemispherectomie alleen geïndiceerd bij de 
zeer uitgebreide intra-cerebrale tumoren die tot één hemispheer beperkt 
zijn. De mortaliteit van de ingreep is hoog en soms maakt de post-opera- 
tieve morbiditeit ieder verder onderzoek onmogelijk.

Een statistisch onderzoek is dit uiteraard niet geworden; het aantal is 
te klein. Wel is steeds gepoogd de gegevens bekomen tijdens dit onderzoek 
te toetsen aan de schaarse gegevens uit de literatuur.
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HOOFDSTUK I

OVER DE INVLOED VAN EEN HEM ISPHER- 
ECTOMIE OP DE FUNKTIE VAN 
HET AKOESTISCHE SYSTEEM

De veranderingen die ontstaan in het akoestische systeem na hemispher- 
ectomie bij de mens zijn tot nu toe slechts zelden bestudeerd. Dit komt 
enerzijds omdat de hemispherectomie, voornamelijk bij volwassen per
sonen, zelden verricht wordt, en anderzijds omdat het onderzoek van deze 
systemen hoge eisen stelt aan de aandacht en het concentratievermogen 
van deze patiënten, hetgeen na een dergelijke zware ingreep niet altijd 
mogelijk is. Wij zullen in dit hoofdstuk pogen onze bijdrage te leveren 
tot dit onderzoek.

ANATOMO-FYSIOLOGIE

Bij de anatomische studie van de centrale gehoorbanen - waarvan wij 
de beschrijving grotendeels ontleend hebben aan het werk van Ades (1959) 
- valt in de eerste plaats op, dat het gehele systeem van de geleidings- 
banen op verschillende plaatsen onderbroken wordt door tussengeplaatste 
kernen die als „relais” fungeren. Deze multipele onderbrekingen worden 
door de meeste auteurs verklaard als zijnde het gevolg van de fylogene
tische laattijdige opbouw van dit geleidingssysteem uit verspreide, in de 
hersenstam aanwezige elementen.

Bovendien bestaan er praktisch op ieder niveau verbindingen tussen de 
„relais” van beide kanten, zodat de gehoorprikkels van af het perifere 
orgaan van Corti tot aan de akoestische cortex vele mogelijkheden tot 
integratie hebben.

De zenuwvezels die komen uit het orgaan van Corti splitsen zich ter 
hoogte van de pons in twee bundels, waarvan de ene loopt naar de nucleus 
cochlearis ventralis en de andere naar de nucleus cochlearis dorsalis.

Vanuit de dorsale nucleus cochlearis vertrekt een bundel, die door de 
substantia reticularis en onder de fasciculus longitudinalis medialis loopt 
naar de nucleus olivaris superior van de contra-laterale kant.
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G u d d e n

nucleus cochlearis dorsalis

olivaris superior

Vanuit de ventrale nucleus cochlearis gaat een grote bundel door het 
ventrale gedeelte van de substantia reticularis over de mediaanlijn en 
vormt het corpus trapezoïdes dat opstijgt als lemniscus lateralis. Uit deze 
zelfde kern lopen ook vezels naar de nucleus olivaris superior van de 
contralaterale zijde. Deze bundels verliezen vezels enerzijds aan de sub
stantia reticularis die ze doorkruisen en anderzijds aan de ipsilaterale 
nucleus olivaris superior waarmede zij synaps vormen. Door dit feit bestaat 
er dus reeds ter hoogte van de pons een bilaterale geleiding van de gehoor- 
prikkels.

Enkele bundels worden niet door synapsen onderbroken, noch in de 
ipsi- noch in de contralaterale nucleus olivaris superior. Deze vezels eindi
gen dan meestal in de nucleus lemnisci lateralis of in de colliculus inferior. 
In het corpus trapezoïdes eindigen sommige vezels in de nucleus van het 
corpus trapezoïdes, van waaruit ook collateralen vertrekken naar de sub
stantia reticularis of de nucleus olivaris superior.

Vanaf het niveau van de nucleus olivaris superior tot aan het niveau 
van de colliculus inferior, zijn de gehoorbanen voornamelijk gegroepeerd 
in de lemniscus lateralis. Deze bevat dus vezels die rechtstreeks komen uit 
de nucleus cochlearis van de contralaterale kant, alsook vezels uit de 
ipsilaterale nucleus olivaris superior die afkomstig zijn uit de ipsi- of 
contralaterale nucleus cochlearis.

In deze belangrijke opstijgende bundel worden synapsen gevormd ter
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hoogte van de nucleus lemnisci lateralis, die de prikkel doorsturen naar 
de ipsilaterale colliculus inferior of de contralaterale colliculus inferior via 
de commissura van Probst. In de colliculus inferior eindigt het grootste 
deel van de vezels en slechts een klein gedeelte gaat er langs, rechtstreeks 
naar het corpus geniculatum mediale. De colliculus inferior is een grote en 
hoog georganiseerde kern, die door de commissura colliculi inferioris 
verbonden is met de contralaterale kern.

Via het brachium komen de vezels van de ipsi- en contralaterale colli
culus inferior, alsook de enkele rechtstreekse vezels uit de lemniscus 
lateralis, in het corpus geniculatum mediale aan, van waaruit zij via de 
radiatie auditiva de akoestische cortex bereiken.

De beide corpora geniculata medialia zouden nog onderling verbonden 
zijn door een tractus van Gudden. Door de onderzoekingen van Bremer, 
Stoupel en Terzuolo (1956) weten wij ook, dat de rechter akoestische 
schors rechtstreeks in verbinding staat met de linker via het corpus 
callosum.

Tn dit akoestisch geleidingssysteem zijn ook descenderende banen be
schreven. Alhoewel dit reeds vermoed werd door Cajal (1881), Lorente 
de Nó (1933), is dit systeem vooral door Rasmussen in 1946 en 1953 uit
voerig beschreven. Bij middel van Wallerse degeneratie toonde hij het 
bestaan aan van een olivo-cochleaire bundel (de bundel van Rasmussen) 
die begint in de nucleus olivaris superior, de mediaanlijn kruist even onder 
de bodem van de 4de ventrikel, over de trigeminuskern heenloopt en dan 
met de vestibulaire baan meegaat om via de vestibulo-cochleaire anasto
mose van Oort over te gaan in de n. acusticus. De baan eindigt bij de 
haarcellen van het orgaan van Corti.

Ook op hoger niveau zijn er descenderende vezels die vermengd liggen 
met de ascenderende. Hun vertrekpunt zou liggen in de akoestische schors 
en in het corpus geniculatum mediale. Deze descenderende vezels over
schrijden ook de mediaanlijn. De funktie van dit efferente systeem is nog 
slechts ten dele gekend. Algemeen wordt aangenomen dat dit systeem een 
regulerende invloed uitoefent op de gehoorfunktie. Door Galambos (1956) 
en Leibbrandt (1964) werd dit speciaal aangetoond voor de bundel van 
Rasmussen.

Wij weten evenmin welke waarde er moet toegekend worden aan het 
feit dat in de vermis van het cerebellum gehoorstimuli kunnen geregi
streerd worden. Het is niet bekend of wij hier met een ascenderende of met 
een descenderende baan te doen hebben.
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Het bestaan van de corticate projectie-area heeft men op velerlei 
manieren getracht aan te tonen. In de oude literatuur baseert men zich 
voornamelijk op klinische en anatomo-pathologische waarnemingen, terwijl 
deze in de laatste tijd aangevuld werden door de resultaten verkregen bij 
dierexperimenten in het domein van de elektro-fysiologie.

Munk (1881) was de eerste om bij een hond schorsextirpaties in het 
temporale gebied te verrichten. Zijn bedoeling was om de gehoorcortex 
aan beide kanten, volledig weg te nemen, doch tengevolge van technische 
moeilijkheden moest hij zich meestal tevreden stellen met partiële extir- 
paties. In enkele gevallen gelukte het hem het volledige gebied te extir- 
peren, hetgeen neerkwam op een boogvormige zone gelegen rondom de top 
van de fissura postsylvia. De schors werd over 2 mm diepte verwijderd.

Als gevolg van de bilaterale volledige extirpatie van dit gebied, waren 
de honden volledig doof; de smaak, de reuk en de visus waren intact. De 
hond blafte niet spontaan, maar begon wel te janken als hij pijnprikkels 
ontving.

Hetzelfde resultaat meende Munk te bekomen wanneer hij een unilaterale 
schorsextirpatie combineerde met een cochleavernietiging aan dezelfde 
kant; zijn honden bleven volledig doof.

Uit deze observaties - waarbij hijzelf aanstipt dat het gehoorfunktie- 
onderzoek bij zijn honden slechts met grove methodes kon uitgevoerd 
worden - concludeerde Munk nogal voortvarend: „Daraus geht hervor, 
dass jede Hörsphäre nicht bloss vorwiegend, sondern ganz ausschliesslich 
dem gegenseitige Ohre zugehört, dass die Schallempfindenden Centralen 
Elemente jeder Hörsphäre einzig und allein mit den peripherischen End
elementen des gegenseitigen Acusticus verknüpft sind”.

De onvolledige extirpaties brachten Munk tot de vaststelling, dat het 
waarnemen van bepaalde tonen verbonden was aan het behoud van be
paalde delen van de akoestische schors.

De experimenten van Munk werden bevestigd door de analoge experi
menten van Luciani en Seppili (1891), Ferrier en Goltz (1879), e.a. 
Alleen meenden deze auteurs dat de corticale auditieve zone veel uitge- 
strekter was dan Munk aanvankelijk had gedacht. Bovendien geloofden zij 
in de bilaterale projectie van de gehoorprikkels die uit één gehoororgaan 
afkomstig zijn.

Vele jaren later (1936) herhaalden Culler en zijn medewerkers de 
experimenten van Munk. Zij verrichtten echter een volledige hemispherec- 
tomie. Bij de kat vonden zij een gehoorverlies van 3 tot 5 decibel. Wanneer 
na deze hemispherectomie ook de contralaterale cochlea vernietigd werd, 
nam het gehoorverlies met nog 15 decibel toe. Statistisch bleek de akoes-
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tische waarde van de linker hemispheer heel weinig superieur aan dat van 
de rechter hemispheer. Wanneer na hemispherectomie de ipsilaterale 
cochlea vernietigd werd, betekende dit een toename van het gehoorverlies 
met 13 ä 14 decibel.

Minder overtuigend waren de experimenten van Schaefer, Sanger- 
Brown en Horsley (1888). Schaefer kon zelfs bij apen geen spoor van 
doofheid vaststellen na bilaterale resectie van de gyrus van Heschl. Toch 
werd histologisch een retrograde ontaarding van de corpora geniculata 
medialia gevonden.

Al deze vroegere onderzoekers hadden echter te kampen met één grote 
moeilijkheid, namelijk het objectief doseren van de gehoorprikkels en het 
objectief vergelijken van de waarneming bij het proefdier. Dit maakt hun 
resultaten onderling moeilijk vergelijkbaar.

Na de tweede wereldoorlog hebben vooral Neff en zijn medewerkers 
zich toegelegd op het trainen van proefdieren en het aanleren van gecondi- 
tionneerde reflexen. Hierdoor werd het mogelijk de gehoorfunktie van de 
proefdieren betrouwbaar te meten en te vergelijken na ingrepen op de 
akoestische cortex. Neff vond eveneens (1956) dat de lokalisatie van het 
geluid in de ruimte (stereo-akoestische waarneming) verdween na bilaterale 
extirpatie van de akoestische cortex.

De studie van de akoestische schors werd ook histologisch benaderd. 
Campbell in 1905, Kornmuller in 1937 en Bremer & Dow (1939) be
studeerden de cyto-architectuur van de temporale kwab en bestempelden 
als akoestische schors deze gebieden, die alle karakteristische eigenschapen 
hadden van een sensorische cortex. Woollard en Harpmann (1939) en 
Ades (1941) maakten laesies in het corpus geniculatum mediale en bestu
deerden nadien, bij middel van de Marchimethode, het verloop van de 
gedegenereerde vezels naar de cortex.

Een grote stap vooruit betekende de ontwikkeling van de elektro-fisio- 
logie; hierbij werden de elektrische actiepotentialen, die ter hoogte van de 
cerebrale cortex ontstonden na prikkeling van de cochlea, geregistreerd. Dit 
heeft een juiste topografie mogelijk gemaakt van de corticale projectiearea 
van het auditieve systeem.

De hond en vooral de kat, werden op deze wijze uitvoerig bestudeerd 
door Bremer c.s. (1939), Tunturi (1944), Rose & Woolsey (1949), 
Ades (1943) en anderen. De auditieve zone van deze proefdieren blijkt 
uit drie areas te bestaan. De eerste (auditieve area 1) komt overeen met de 
auditieve koniocortex van de anatomen en ligt bij de kat in de fissura 
Sylvii. Door retrograde degeneratie hebben Rose & Woolsey kunnen 
aantonen dat deze zone precies overeenkwam met de projectiearea van de
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Corpora geniculata medialia. Ook over de organisatie van de corticale 
Stimuli is meer bekend; zij toont een opvallende gelijkenis met de organi
satie van bijvoorbeeld de sensibele corticale projectie. Inderdaad streeft 
het somesthetische systeem er naar om de topografie punt per punt vanaf 
de periferie tot in de cortex te bewaren. Ook de auditieve stimulus heeft 
deze organisatie. Vanaf de periferie, in het orgaan van Corti, wordt bij een 
zwakke toon slechts een gedeelte van de membrana basilaris van de 
cochlea geprikkeld; de hoge tonen in het gebied van de basis en de lage 
bij de apex. Bij een hogere intensiteit wordt een groter gedeelte geprikkeld. 
Deze tonotopie wordt ook in de gehoorzenuw behouden en ook op de 
primaire auditieve cortex; de frequentie en de intensiteit van een toon 
zijn op de cortex vastgelegd op welbepaalde zones. Er bestaat een vrijwel 
orthogonale projectie van frequentie en intensiteit, die merkwaardigerwijze 
een grote gelijkenis toont met de afbeelding in het zogenaamde toonaudio- 
gram. De afmetingen zijn voor de abscis (frequentie) 20 mm en voor de 
ordinaat (intensiteit) 8 mm (Tunturi).

De tweede auditieve zone bij de hond en de kat ligt ventraal en dorsaal 
van de eerste zone. Volgens Bremer (1952) is het een (secundaire) asso- 
ciatiezone in relatie tot de primaire auditieve area door cortico-corticale 
vezels; alle activiteit verdwijnt dan ook uit deze zone zodra de primaire 
auditieve zone uitgeschakeld wordt.

Ten slotte vond Tunturi (1960) bij honden ook nog een derde audi
tieve zone, nl. in de voorpool van de temporale kwab. Deze zone is een 
projectiearea voor auditieve (lage tonen tot 800 Herz), vestibulaire en 
somesthetische prikkels. Het is dus een voorbeeld van een polysensorische 
area, die ter hoogte van de cortex verschillende afferente prikkels samen
bundelt.

Bij de mens en ook bij de aap, is men er alleen in geslaagd de primaire 
auditieve cortex (zone I) te bepalen. Deze ligt in de fissura Sylvii, in het 
middelste deel van de eerste temporale winding, genoemd de transversale 
gyrus van Heschl. Elektrische stimulatie van deze area veroorzaakt ge- 
hoorsensaties van elementaire klanken; scherp of dof, continu of discontinu, 
zonder enige symbolische waarde (Penfield 1941-1954). Ook in de men
selijke gehoorcortex zou een tonotopie aanwezig zijn. Men zegt dat de 
tonen met hogere frequentie gelokaliseerd zijn in het mediale gedeelte van 
de gyrus van Heschl en de tonen met lagere frequentie in het meer lateraal 
gelegen gedeelte van deze gyrus.
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PATHOLOGIE

In de literatuur is reeds heel wat gepubliceerd over de veranderingen 
van de gehoorfunktie na corticale laesies.

Fletscher Beach en Huguenin zouden bij gevallen van congenitale 
doofheid een atrofie geconstateerd hebben van de eerste temporale win
ding. Bilaterale laesies van de eerste temporale winding zijn echter zeer 
zeldzaam. Wernicke en Friedlander, Kussmaul en Kaufmann (1883) 
zagen een bilaterale persisterende doofheid bij een patiënt die achtereen
volgens bloedingen kreeg in beide temporale kwabben. Alcock en Edgren 
zagen hetzelfde na een trauma capitis. De corticale doofheid werd ook 
enkele malen unilateraal en gekruist vastgesteld (Hutin, Renvers, Alt); 
in een dergelijk geval was deze doofheid steeds van voorbijgaande aard. 
Deze schrijvers waren van mening dat de andere temporale kwab de gehele 
funktie overnam.

Zodra de toon-audiometrie toegepast werd bij het gehoor-onderzoek, 
verscheen een nieuwe literatuur over dit onderwerp; de verkregen resul
taten waren nu veel betrouwbaarder en vooral beter onderling vergelijk
baar.

Uit recente publikaties citeren wij o.a. deze van Greiner, Kantzer en 
Rohmer (1957). Bij 6 patiënten die een eenzijdige temporale lobectomie 
hadden ondergaan, onderzochten zij het gehoor aan de hand van een 
toon audiogram. Het bekomen resultaat is opvallend gering. Het beperkt 
zich na zekere tijd tot enige vermindering van de perceptie voor beide 
gehoororganen, vooral voor de hoge tonen. Andere onderzoekingsmetho
den, zoals de recruitment-test, of audiogram met maskerende toon, gaven 
weinig overtuigende resultaten. Echter dient er opgemerkt te worden dat 
deze auteurs hun patiënten onderzochten lange tijd na de operatie.

Ook enkele gevallen van hemispherectomie werden op deze manier 
onderzocht. Dandy (1933), die de eerste gevallen beschreef, verklaart 
nooit enige vermindering in de gehoorfunktie waargenomen te hebben. Hij 
maakte slechts éénmaal een toon-audiogram en wel vier uur na een ope
ratie voor hemispherectomie; de audiogrammen van beide gehoororganen 
waren normaal en symmetrisch. Dit heeft Dandy doen besluiten dat er 
geen corticale projectiezone voor de gehoorprikkels bestond. Sedert Dandy 
zijn er nog andere gevallen van hemispherectomie beschreven en neuro
logisch en otologisch gevolgd. Zo onderzochten Bell en Karnosh (1949) 
twee van hun vier patiënten met toon-audiometrie; zij vonden steeds een 
verlies van 5 ä 10 decibel voor lucht en beengeleiding op het contralaterale 
oor (dus perceptieve stoornis). In tegenstelling tot Dandy concluderen zij
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dus wel tot het bestaan van een akoestische cortex. Ieder gehoororgaan is 
volgens hen bilateraal vertegenwoordigd, maar de corticale projectie is het 
sterkst aan de contralaterale kant.

Tegenover deze twee gevallen, stellen wij de twee door Laine en 
Gros (1956) beschreven gevallen van hemispherectomie. Volgens hun 
verslag waren beide patiënten, die goed aan het onderzoek meewerkten, 
zeer zorgvuldig nagezien zowel met een tonale als met een vokale audio- 
metrie. De uitslagen van de audiometrie waren volkomen symmetrisch 
voor linker en rechter gehoororgaan.

Ook Carmichael, Dix en Hallpike (1954) onderzochten enkele pa
tiënten vóór en na de hemispherectomie (wegens epilepsie met infantiele 
hemiplegic) met toon-audiometrie. Zij konden evenmin, noch vóór, noch 
na de operatie, enige signifikante afwijking in het gehoor vaststellen.

Toch moeten er na wegname van een hemispheer zekere modificaties 
optreden in de gehoorsfeer van deze patiënten. De tot nu toe gebruikte 
methoden laten waarschijnlijk niet toe deze te ontdekken. Wanneer de 
patiënt A.P. (in de publikatie van Greiner c.s.) zegt dat hij rechts beter 
hoort dan links en dat de patiënt P.W. (publikatie Greiner) zegt dat hij 
de klanken rechts „anders” hoort, terwijl beide patiënten een linker tem
porale lobectomie hebben ondergaan, dan moet er toch iets aan de hand 
zijn, ondanks de symmetrische toon-audiogrammen.

De reden voor dit falen ligt ons inziens in het feit dat de gehoorfunktie 
alleen met een toon-audionator werd onderzocht; dit is een veel te weinig 
gedifferentieerde methode. Tenslotte ligt de belangrijkste funktie van het 
gehoororgaan bij de mens in het gebruik van de spraak als communicatie
middel. Het ligt dan ook voor de hand dat bij de mens het onderzoek van 
de spraak de beste test voor de gehoorfunktie is. Het gaat er dus om het 
analyserend en interpreterend vermogen van de spraak te meten. Een 
juiste analyse en interpretatie van het gehoorde (in casu de spraak) is 
slechts mogelijk als datgene wat ter waarneming aangeboden wordt aan 
de volgende voorwaarden voldoet:

1. Essentieel voor een goede verstaanbaarheid is het behoud van de 
formanten in hun karakteristieke frequentiegebieden en verder het be
houd van de onderlinge luidheids-verhoudingen en toonhoogte-inter- 
vallen. Bovendien moet het signaal voldoende luid zijn. Het behoud 
van de tijdrelatie van een signaal is zeer belangrijk (bij acusticustumoren 
kan dit gestoord zijn, waardoor het spraakaudiogram afwijkend wordt; 
de patiënt klaagt dan dat de klanken door elkaar lopen).

2. De aangeboden spraak moet in het centrale zenuwstelsel de door vroe
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gere ervaring verkregen cerebrale impressies oproepen. Deze cerebrale 
funktie is individueel wisselend en kan vooral bij kinderen door 
oefening sterk opgevoerd worden.

In de eerste plaats moeten wij dus bij ons onderzoek inschakelen de 
gewone spraakaudiometrie.

Hiervoor zijn interessant de twee gevallen van hemispherectomie onder
zocht door De Paula Santos en Correa (1957). Hun conclusies bij het 
gewone toonaudiogram waren, dat het gehoorveld iets inkrimpt vooral 
voor de hoge tonen, aan beide kanten maar vooral contralateraal. Deze 
auteurs hebben zich niet bepaald tot een toon-audiometrisch onderzoek. 
Zij verrichtten ook een spraak-audiometrisch onderzoek. De resultaten 
hiervan waren zeer boeiend, want het deficiet was hier veel groter. Volgens 
hen zou deze disproportie tussen de verkregen resultaten van de vokale 
en de tonale audiometrie karakteristiek zijn voor de corticale laesies. Hier
door zou de stoornis in het begrijpen veel omvangrijker zijn dan het tonale 
audiogram laat vermoeden. Misschien ligt hierin de uitleg voor de sub
jectieve klachten van de twee hierboven aangehaalde patiënten van 
Greiner.

In schijnbare contradictie hiermee zijn de reeds tevoren gemelde ob
servaties van Laine en Gros (1956); het spraakaudiogram was hier vol
komen normaal.

In 1956 onderzochten Goldstein, Goodman en King zes kinderen 
met een infantile hemiplegic. Vooraleer een hemispherectomie verricht 
werd, maakten zij een toon- en spraakaudiogram. Na de operatie werd 
dit onderzoek herhaald. De toonaudiogrammen waren steeds normaal, 
maar de spraakaudiogrammen toonden een belangrijk discriminatieverlies 
voor het contralaterale gehoororgaan.

In 1963 beschreven Mounier-Kuhn, Bonnefoy & Morgon vier ge
vallen van hemispherectomie; de indicatie tot de ingreep was in alle vier 
de gevallen een infantile hemiplegic. De toonaudiogrammen waren post
operatief voor alle patiënten normaal. Daarentegen was het spraakaudio
gram bij 3 van de 4 patiënten gestoord aan de contralaterale zijde. Het 
was éénmaal gestoord aan de ipsilaterale zijde.

Bij het onderzoek van de spraak kan men nog een stap verder gaan. 
In plaats van een gewoon spraakaudiogram te maken, kan men de aan
geboden spraak verminken door karakteristieke frequentiegebieden uit 
te zeven. Zo hebben Bocca, Calearo en Migliavacca (1955) het pro- 
pleem van de centrale gehoorstoornissen willen benaderen. Zij gaan uit 
van het principe dat het spraakdiscriminatievermogen een centrale funktie
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is, die werkt volgens het principe van de redundantie. Hiermee bedoelen 
zij, dat bij ieder woord een enorme hoeveelheid prikkels de akoestische 
schors bereikt en dat deze hoeveelheid ver boven het minimum ligt dat 
vereist is om het woord te identificeren. Deze identificatie wordt echter 
moeilijker wanneer het ter hoogte van de akoestische schors aangeboden 
signaal verminkt wordt (door b.v. verandering in frequentie, intensiteit, 
tijd enz.). Daarom wordt de discriminatie van een verminkte spraak - door 
uitzeven van bepaalde frequentiegebieden - bij een gehoorfunktie die 
corticaal beschadigd is, eerder gestoord dan bij de normale mens. Bocca 
e.a. hebben dan ook een auditieve disfunktie kunnen aantonen bij een 
cerebraal lijden. Zij gebruikten hiervoor tests die een hoge graad van 
gehoordiscriminatie vergden. Zodoende konden zij een gering, doch signi
fikant verlies vaststellen, wanneer de prikkel - een verminkte spraak - 
werd aangeboden aan het contralaterale gehoororgaan van een patiënt 
met een eenzijdige temporale haard.

De 18 door hen onderzochte patiënten waren allen gevallen met een 
temporale tumorale haard. Het akoestisch spectrum van de spraak werd 
gewijzigd door een akoestisch filter. Alle gevallen, zowel met de haard 
rechts als links, toonden een verminderde discriminatie aan het contra
laterale gehoororgaan. Dit bevestigt niet de opinie van Cajal, Cornil, 
Gastaut en Nielsen, als zou één hemispheer belangrijker zijn dan het 
ander voor het gehoor, en zouden laesies in deze hemispheer een groter 
gehoorverlies ten gevolge hebben.

Ongeveer 20 ä 30 dagen na de operatie verdween dit discriminatie- 
verlies; er trad dus een compensatie op.

Hoe interessant deze observaties ook mogen wezen, hun beschrijving 
is helaas heel onvolledig. Zo wordt o.a. niet vermeld wie links- of rechts
händig was. Ook is er uit hun beschrijving niet op te maken hoe groot 
de uitbreiding van het proces is, terwijl het operatieverslag zich meestal 
beperkt tot de opmerking „partial removal”. Is hierbij de gehele temporale 
kwab verwijderd, of blijft er nog cortexweefsel over? In verband met de 
latere compensatie is dit niet onbelangrijk.

Het zou dus niet nauwkeurig zijn deze resultaten te vergelijken met 
die verkregen na een hemispherectomie. Hier is de temporaalkwab wel 
degelijk en voor goed verwijderd.

Toch bieden de observaties van Bocca e.a. een nieuw gezichtspunt 
voor het onderzoek van de totale gehoorfunktie, waaronder het binaurale 
gehoor. Hun onderzoekingsmethode werd, voor zover mij bekend, niet 
toegepast bij gevallen van hemispherectomie.
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Men is de laatste jaren nog verder gegaan bij de studie van de centrale 
gehoorstoornissen, door het onderzoek van het binaurale gehoor. In het 
centrale zenuwstelsel ontstaat bij het binaurale horen een onderlinge 
samenwerking, waarvan één gevolg is het ruimtelijk horen (stereo-acousie 
- Sedee), en een ander een verhoogd discriminatievermogen door optel
ling van de individuele luidheden en een verhoogde frequentie-analyse.

Ten einde deze additie te onderzoeken neemt Matzker twee spraak- 
banden, die ieder voor zich onverstaanbaar zijn en geen frequentie met 
elkaar gemeen hebben (500-800 Hz en 1500-240 Hz), maar wel op 
natuurlijke wijze coherent zijn, doordat zij van dezelfde personen afkom
stig zijn. De beide banden, tezamen aan één gehoororgaan aangeboden, 
zijn wél verstaanbaar. Ook wanneer gelijktijdig ieder der twee spreek- 
banden aan een verschillend gehoororgaan aangeboden wordt, leidt het 
tot een integratie bij een normaal persoon. Volgens Matzker ontstaat 
dan de binaurale integratie. Voor zover mij bekend is, onderzocht 
Matzker geen gevallen van hemispherectomie.

Een zelfde betekenis hebben de proeven van Calearo. Een eenvoudige 
zin wordt alternerend aan beide gehoororganen aangeboden. De frequentie 
van omwisselen van gehoororgaan is regelbaar. Bij normale personen ont
staat er een totale integratie bij een omschakelingsfrequentie van meer 
dan 10 per sec. Bij een omschakelingsfrequentie van 1 tot 10 is er een 
sterk verminderde discriminatie met een duidelijk minimum bij 3 om
wisselingen per sec en bij nog lagere frequentie wordt de integratie weer 
totaal (Colin Cherry, Taylor, 1954).

De proefpersoon kan bij dergelijke omgeschakelde zinnen, de bron van 
de gehoorprikkel niet in één van beide gehoororganen lokaliseren zodra 
de schakelfrequentie boven de 10 per sec is.

Calearo heeft nooit een deficiet gezien bij letsels van de cerebrale 
cortex. De proef is een typische test voor het subcorticaal gelegen additie- 
vermogen.

In een recente publikatie heeft Bocca (1968) één geval van een tem
porale tumor beschreven: de CALEARO-test was normaal.

Hemispherectomie patiënten werden - zover mij bekend - nog niet op 
deze wijze onderzocht.
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EIGEN WAARNEMINGEN

Het onderzoek van onze patiënten met hemispherectomie vond plaats van 
enkele weken tot meerdere jaren na de ingreep. Ante operationem werd 
het akoustische en vestibulaire systeem niet onderzocht. Drie van de vijf 
patiënten hadden een hersentumor en moesten dringend geopereerd wor
den; de twee patiënten met hersenatrophie waren tengevolge van hun 
karakterstoornissen vóór de operatie praktisch onhandelbaar.

Bij het onderzoek hebben wij gepoogd om zo volledig mogelijk de cen
trale gehoorfunktie te onderzoeken. Allereerst werd bij deze patiënten 
een toon- en een spraakaudiogram gemaakt. Bij het spraakaudiogram 
werd ook de additie getest en éénmaal het richtinghoren. Bij drie van de 
vijf patiënten hebben wij vervolgens een binaurale spraakaudiometrische 
test volgens Matzker verricht. Hiervoor gebruikten wij de volgende 
methode:

De magnetische band met monosyllaben, zoals deze ook gebruikt wordt 
voor de normale spraakaudiometrie, werd afgespeeld door twee geschei
den kanalen, één met een frequentieband van 500-800 Hz en de andere 
van 1500-2400 Hz (wij waren genoodzaakt de tweede frequentieband 
hoger te kiezen, nl. 2000-3000 Hz, om overspreken van de kanalen te 
voorkomen). De eerste frequentieband werd aan het ene gehoororgaan, 
de tweede aan het andere gehoororgaan aangeboden. In beide kanalen was 
de sterkte in stappen van 5 db regelbaar. Eerst werd per gehoororgaan 
onderzocht; dan werden de monosyllaben binauraal aangeboden. Door 
het aanbieden van achtereenvolgens zowel de bas- als de diskantband 
werd dus het discriminatievermogen voor bas en diskant aan ieder gehoor
orgaan apart gemeten. Dit was dus een vorm van aanbieding van ver
minkte spraak, zoals Bocca heeft beschreven. Met het binaurale aan
bieden werd dan de additie onderzocht. Bij normale proefpersonen ont
staat er een volledige synthese, waarbij de monaurale waarnemingen op 
zichzelf nooit 100% verstaanvaardigheid geven en de binaurale wel.

In onze opstelling was het niet mogelijk de filters zodanig scherp te 
begrenzen, dat de kanalen ieder voor zich slecht verstaanbaar waren. Dit 
lukte wel met het baskanaal; het diskantkanaal gaf een foneempercentage 
bij normaal horenden van bijna 90%.

Geval I (N 16.764). T. G., vrouw van 26 jaar. Hemispherectomie rechts 
wegens tumor. Bij deze patiënte werd maar éénmaal een audiogram ge
maakt en wel 1J^ maand na de operatie. Dit audiogram was alleen tonaal. 
Het zag eruit als volgt:
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datum: 3 1 - 1 O -'5 7

O------- O lucht geleiding rechter oor

)(----------X I u c h t g e I e i d i ng linker oor

Q Q be e n g e Ie i d i n g rechter oor

□ □ b e e n g e lei d i n g linker oor

Conclusie: Normaal audiogram.
Otoscopie, Rinne, Schwabach en Weber normaal.
Bij latere controles was de psychische toestand van de patiënte achter

uit gegaan; ze concentreerde zich niet voldoende om een betrouwbaar 
audiogram op te laten nemen.

Geval II (N 17.277). G. H., vrouw van 29 jaar. Hemispherectomie 
rechts wegens tumor. Het eerste audiogram, een tonaal audiogram, werd 
gemaakt ongeveer een goede maand na de hemispherectomie. Het zag er
uit als volgt:

125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz

O-------- O I u c h t g e I e i d i n g rechter oor

X--------- X I u c h t g e I e i d i n g linker oor

C C beenge Ie i ding rechter oor

□ □ beengeleid i ng linker oor
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Conclusie: Dit audiogram is licht afwijkend en dan alleen nog voor 
het linker oor; er is een gering gehoorverlies van 30 db, vooral in de 
baszone. Op te merken is dat de beengeleiding beter is, ook aan het linker 
oor, zodat de afwijking tot de luchtgeleiding beperkt blijft. Dit audiogram 
lijkt erg op het audiogram dat men bekomt bij een lichte dysfunktie van 
het middenoor.

De otoscopie, de Rinne, Schwabach en Weber waren nochtans normaal.
Dezelfde patiënte werd 2y2 jaar later nogmaals onderzocht. Het toon- 

audiogram zag er toen uit als volgt:

datum: 3 - 3- 60

- r

-< >—(
>M< ,Cr?

y—e
:— C':

-

- 3---: -

- -

- -

- -

125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz

O--------O I u c h t g e I e i d i n g rechter oor

X-----X lu c h t g el e i d i ng linker oor

C C beengeleiding rechter oor

I] □ beengeleiding linker oor

Conclusie: Dit audiogram kon nu vrijwel geheel normaal genoemd wor
den, al was de linker kant over de gehele linie steeds iets minder gunstig. 
Speciaal werd ook nog gelet op de centrale samenwerking voor zuivere 
tonen voor linker en rechter oor; binaurale zwevingen werden bij 500 Hz 
duidelijk gehoord. De samenwerking was dus normaal.

In aansluiting hieraan werden spraakaudiogrammen (monosyllaben) 
gemaakt. Voor het rechter en voor het linker oor toonden ze een normaal 
verloop. Het linker oor was circa 4 db ongevoeliger dan het rechter oor. 
Bij binaurale waarneming van de spraak, bleek er een normale additie 
te bestaan (zie fig.).
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Ten slotte werd enkele maanden laer een binaurale spraakaudiometrische 
test volgens Matzker verricht.

datum: 3-3-60lijst : fonemen

100 1 10 d b-20 -10

X linker gehoororgaan 
O rechter gehoororgaan 
b binauraal

Proef I: Het nog verstaanbare diskantkanaal werd aan het rechter oor 
aangeboden; het baskanaal aan het linker oor. Vervolgens werden linker 
en rechter oor, ieder over hun eigen kanaal, binauraal onderzocht.

2 8 - 6 -'6 1lijst : f o n e men datum :

-20 -10 100 1 10 db

X linker gehoororgaan
O rechter gehoororgaan
b binauraal
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Conclusie: Het rechter oor gaf een vrijwel normale curve, die eigenlijk 
samenviel met de binaurale, hoewel deze laatste overtuigend 100% haalde 
en de rechter monaurale niet. Het linker oor kwam nauwelijks tot 60%.

Proef II: De kanalen werden omgewisseld: het linker oor ontving het 
diskantkanaal en het rechter oor het baskanaal.

datum: 28-6-’61fo n e men
1 0 0

“20 -10 O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 db

X linker gehoororgaan 
O rechter gehoororgaan 
b binauraal

Conclusie: Het goede rechter oor haalde nu 70% (tegenover het linker 
oor minder dan 60% in proef I). Het linker oor haalde aarzelend 85% 
over het diskantkanaal. Het linker oor stond dus in discriminatievermogen 
beslist achter bij het rechter oor. Binauraal telden de twee gehoororganen 
op tot 95%, waarbij de curve zeer gunstig kwam te liggen; hij viel prak
tisch met de normale curve samen. Er kwam dus binauraal een uitstekende 
additie tot stand.

Geval 111 (N 16.912). A. L., meisje van zeven jaar. Hemispherectomie 
rechts wegens tumor. Het patiëntje werd voor het eerst onderzocht on
geveer 3 maanden na de hemispherectomie. Het kind was toen nog erg 
jong, concentreerde zich moeilijk en we moesten ons tevreden stellen met 
de indruk dat het kind goed op beide oren hoorde. Ongeveer 4 jaar later 
werd ze opnieuw audiologisch onderzocht. Het toonaudiogram zag er toen 
uit als volgt:
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125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz

O------- O luc h t g e I ei d i n g rechter oor

)(---------X luchtgeleiding linker oor

C C bee n g e Ie i d i n g rechter oor

□ I] b e e n g e Ie i d i n g linker oor

Conclusie: Het toonaudiogram gaf een vrijwel normale hoorfunktie weer 
voor rechter en linker gehoororgaan. Indien men aan geringe verschillen 
een betekenis wil hechten, dan zou men kunnen zeggen, dat het linker 
gehoororgaan in de lage tonen tot 1000 Hz iets minder goed is, maar toch 
niet meer dan 5 db. Het hierbij gemaakte spraakaudiogram bleek veel 
interessanter:

8-2 -'6 1fonemen datum:lijst :
1 00

11 0 d b-20 -10
X linker gehoororgaan
O rechter gehoororgaan
b binauraal
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Conclusie: Hier was een duidelijk verschil tussen het linker en het rechter 
gehoororgaan. Het rechter gehoororgaan bleek voor fonemen een hoor- 
verlies van 15 ä 20 db te bezitten, maar geen discriminatieverlies; het kind 
behaalde 100% op het rechter oor. Het linker oor daarentegen behaalde 
nooit meer dan 85% discriminatie met een drempel bij 25 db. Belangrijk 
was het discriminatieverlies van 15% aan het linker gehoororgaan, dat 
hoofdzakelijk door medeklinkerverwisselingen (dicht - lift, non - nom, 
neef - lees) veroorzaakt werd. Binauraal was er geen additie. Er werden 
proeven met richtinghoren gedaan. Het bleek dat de patiënte de richting, 
waaruit het geluid tot haar kwam, uitstekend kon bepalen, zolang het ge
luid sterk genoeg was. Dit werd gemeten met de spraak, waarbij de onder
zoeker haar uit diverse richtingen zachtjes toesprak (circa 55 ä 60 db). 
Bij zachte geluiden (zuivere tonen) verwisselde zij links vaak met rechts. 
Dit geschiedde bij toonsterkten van 20 db en lager boven de normale 
gehoordrempel.

Tenslotte werd ook bij deze patiënte een spraakaudiometrische test 
volgens Matzker uitgevoerd. Zoals bij de vorige patiënte werd eerst het 
diskantkanaal aan het ene gehoororgaan, daarna het baskanaal aan het 
andere gehoororgaan aangeboden. Vervolgens werd met deze wijze van 
aanbieding een binauraal spraakaudiogram bepaald.

datum :lijst: fonemen

-20 -1 0 0 1 0 20 3 0 40 50 60 70 80 90 100 1 1 0 db

X linker gehoororgaan 
O rechter gehoororgaan 
b binauraal

Tenslotte werden de kanalen verwisseld. Nadat eerst weer monauraal de 
curven bepaald waren, werd de binaurale meting verricht:
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datum: 2-8- 67fonemenlijst :

1 00 1 1 O d b-20 - 1 O
X linker gehoororgaan 
O rechter gehoororgaan 
b binauraal

Conclusie: Zowel aan diskant- als baskanaal is het rechter gehoor
orgaan beter dan het linker. De additie komt in beide metingen tot stand, 
zij het in de tweede meting, waar het goede gehoororgaan (rechts) het 
diskantkanaal heeft, veel beter.

Geval IV (N 5526). M. v. d. S., een meisje van 13 jaar, werd op 
8-jarige leeftijd geopereerd wegens een atrophie van de rechter hemi- 
spheer; er werd een hemispherectomie rechts verricht. Het eerste audio- 
logisch onderzoek vond plaats 2y2 jaar na de operatie. Het kind was 
toen erg afleidbaar en de bekomen resultaten waren niet geheel betrouw-

10 - '5

125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz
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baar. Men had niettemin de indruk dat het gehoor over de gehele linie 
tussen 0 en 20 db lag voor het toonaudiogram, zodat we vrijwel een nor
male gehoorfunctie konden aannemen. Een spraakaudiogram werd toen 
niet gemaakt.

- -
-t >----- i 1

r:/
) -J, )-

- -

- -

- -

- -

125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz

Bij het tweede onderzoek, 6 jaar na de operatie, gaf het toonaudiogram 
wederom een normaal beeld voor rechter en linker gehoororgaan.

Het spraakaudiogram daarentegen toonde dat het linker gehoororgaan 
duidelijk minder goed was dan het rechter, al haalde het 100%. Bovendien 
werd bij het binaurale horen nooit een volledige additie bereikt.

lijst : fonemen datum: 2

-20 -10 100 1 1 0 db

X linker gehoororgaan
O rechter gehoororgaan
b binauraal
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Geval V (N 23.102). A. v. d. B., een meisje van 14 jaar, werd op 14- 
jarige leeftijd geopereerd wegens een porencephalie links; er werd een 
hemispherectomie links verricht. Het audiologisch onderzoek vond plaats 
3 weken na de operatie. Het tonale audiogram zag er uit als volgt:

—(fr

o—o
x—x 
c c 
3 3

luchtgeleiding 

lucht g elei d ing 

beengeleiding 

beeng eleid i ng

rechter oor 

linker oor 

rechter oor 

linker oor

125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz

Dit toonaudiogram wees dus op een gering verlies voor het rechter 
gehoororgaan, vooral in de baskant. Het spraakaudiogram was links en 
rechts normaal, zij het dat er systematisch discriminatieverlies van ruim 
10% rechts bleef bestaan bij toenemende intensiteit.

datum; 24-10-63lijst: fonemen

- 20 -1 0 0 1 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 db

X linker gehoororgaan
O rechter gehoororgaan
b binauraal

25



Het verstaanvaardigheidsonderzoek van de spraak volgens Matzker 
gaf de volgende resultaten: In I werd het diskantfilter aan het linker ge
hoororgaan aangeboden en het basfilter aan het rechter gehoororgaan.

lijst : band - fonemen 2 3- 1 O -datum:

-20 - 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 11 0 db

X linker gehoororgaan 
O rechter gehoororgaan 
b binauraal

In II werd het diskantfilter aan het rechter gehoororgaan aangeboden 
en het basfilter aan het linker gehoororgaan.

IC lijst: band - fonemen

-20-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 lOOIlOdb
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Conclusie: De prestaties van het contralaterale gehoororgaan (hier dus 
het rechter gehoororgaan) waren minder goed dan van het ipsilaterale. 
Vooral de discriminatieve funkties van het contralaterale orgaan waren 
duidelijk verminderd, hetgeen in het toon- en spraakaudiogram bijna niet 
tot uiting kwam. Het onderzoek naar de synthese van de gefilterde spraak 
volgens Matzker leverde een volledige optelling van het linker en rechter 
gehoororgaan. Wel bleken hier de discriminatieve tekortkomingen van het 
rechter oor ten opzichte van het linker oor weer duidelijk naar voren te 
komen.

Deze patiënte is de enige bij wie ook nog een CALEARO-test werd uit
gevoerd. Delen van zinnen werden alternatief aan beide gehoororganen 
aangeboden volgens een techniek die wij in het voorgaande hoofdstuk 
beschreven hebben. Zoals te verwachten was, waren de uitslagen van het 
onderzoek volledig normaal.

CONCLUSIES

De samenvatting van deze onderzoekingen leidt tot enkele o.i. niet 
onbelangrijke conclusies:

1. De toonaudiogrammen tonen op de 5 onderzochte patiënten, twee 
patiënten met volledig normale toonaudiogrammen. De andere drie pa
tiënten (geval II, III en V) hebben een licht gestoord toonaudiogram. Het 
verschil in geval III (5 db) is zó miniem dat niemand dit pathologisch 
zou durven noemen. In ons geval II werd de geringe stoornis van 30 db 
na de operatie, herleid tot 20 db ongeveer 2y2 jaar na de operatie.

Wij willen hieruit geen voorbarige conclusies trekken maar onder
strepen alleen dat, indien er afwijkingen waren - hoe minimaal ook - dit 
steeds voor het contralaterale gehoororgaan gold. En dit is toch het ver
melden waard, omdat dit overeenkomt met de bevindingen van Bell, 
Karnosh, de Paula Santos, Correa e.a., met dit verschil nochtans dat 
het perceptieverlies bij onze patiënten voor de bas-zone gold, terwijl zij 
het verlies steeds voor de hoge tonen vonden.

2. De spraakaudiogrammen werden, met uitzondering voor geval V, 
lange tijd na de operatie gemaakt. Vier patiënten werden aldus onder
zocht. Ons geval II toonde slechts een geringe asymmetrie (4 db), die 
wij alleen vermelden omdat het toch weer het contralaterale gehoororgaan 
was dat ongevoeliger was.

De gevallen III en IV gaven, ondanks het feit dat zij pas respectievelijk
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33/2 en 6 jaar na de operatie onderzocht werden, duidelijke afwijkingen. 
Ons geval III had voor het linker gehoororgaan een uitgesproken perceptie- 
verlies met bovendien een discriminatieverlies. Ons geval IV had links 
weliswaar een discriminatie van 100%, doch met een belangrijke drempel- 
verhoging.

Geval V toonde zowel een perceptieverlies als een discriminatieverlies
(10%).

De spraakaudiogrammen lieten dus duidelijk een verlies ten nadele van 
het contralaterale gehoororgaan aantonen. Deze test is dus veel duidelijker 
dan het gewone toonaudiogram en is bovendien nog belangrijk voor het 
bepalen van de sociale reïntegratiemogelijkheid.

3. De additie van de spraak was volledig normaal bij onze gevallen 
II en V. Bij geval IV ontbrak de additie, doch dit komt ook bij normale 
kinderen vaker voor. Onze gevallen II en V bevestigden deze additie ook 
nog bij de MATZKER-test. Bij geval III zagen wij bij de MATZKER-test een 
behoorlijke additie, alhoewel dit bij de spraakaudiometrie niet tot uiting 
was gekomen.

4. Maxzker meent dat de binaurale integratie pas tot stand kan komen 
indien de gekruiste zenuwbanen in het mesencephalon intact zijn. Er is 
bij onze gevallen II en V alle reden om aan te nemen dat deze inderdaad 
intact zijn. Sedee is van mening dat het corpus trapezoides in het mesen
cephalon de plaats is waar de prikkels uit beide gehoororganen „gecorre
leerd” worden. Hij illustreert dit met de beschrijving van enkele gevallen 
van hoog reikende syringobulbi, waarbij het richtinghoren gestoord was; 
zoals bekend is het richtinghoren een binaurale funktie. Eenmaal onder
zochten wij ook het richtinghoren bij ons geval III; dit was ook normaal.

De goede additie en binaurale integratie bij de MAXZKER-test van onze 
patiënten (geval II, III en V), die een volledige hemispheer missen, zou 
dus ook pleiten voor het feit dat deze funkties zich op een lager niveau 
voltrekken. Een extra argument hiervoor is het feit dat de CALEARO-test, 
die wij bij geval V uitgevoerd hebben, volledig normale resultaten op
leverde.

Als bevestiging hiervan verwachten wij dat ons geval IV op oudere 
leeftijd eveneens een normale additie zal krijgen.

Afgezien van deze informatie over de binaurale additie, was de 
MAXZKER-test voor ons nog zeer waardevol vanwege de resultaten be
komen bij het monaurale aanbieden van de uitgezeefde spraakband. Dit 
komt dan feitelijk neer op een eerder vermelde test die Bocca e.a. ont
worpen hebben.

28



Bij onze patiënte (geval II) was de uitslag zeer typisch. Ondanks het 
feit dat bij deze patiënte het toon- en spraakaudiogram binnen de grenzen 
van het normale vielen, bleek nu bij deze laatste test het discriminatie- 
vermogen van het linker gehoororgaan duidelijk minder te zijn dan van 
het rechter gehoororgaan. Dat dit bij het toon- en spraakaudiogram niet 
duidelijk tot uiting gekomen was, bewijst de waarde van deze Matzker- 
test. Bij geval III daarentegen waren stoornissen in de MATZKER-test reeds 
te voorspellen, gezien het sterk gestoorde spraakaudiogram. Bij geval V 
was dit eveneens het geval, zij het in mindere mate; de MATZKER-test 
was veel zwaarder gestoord dan het spraakaudiogram.

De conclusie betreffende bovengenoemde resultaten moet dus zijn, dat 
na een hemispherectomie wel degelijk altijd afwijkingen in de gehoor- 
functie aan te tonen zijn. Deze afwijkingen gelden steeds bij aanbieden 
van gecompliceerde signalen aan het contralaterale gehoororgaan. Zij zijn 
soms zo gering dat wij tot meer gedifferentieerde onderzoekingsmethoden 
onze toevlucht moeten nemen om ze op te sporen. Onze ervaring tot nu 
toe is wel dat zij nooit ontbreken. Zij bestaan in de vorm van een drempel- 
verhoging in db en van een discriminatieverlies. Wij kunnen dus wel met 
zekerheid zeggen dat ook met klinische methoden is aan te tonen, dat de 
gehoorzenuw een projectiezone heeft voornamelijk in de contralaterale 
hersenhemispheer gelegen. Dit bevestigt dus de elektro-fysiologische er
varing.

Uit onze waarnemingen blijkt ook duidelijk dat het zoeken naar een 
dysfunktie van de akoestische schors door middel van toonaudiometrie 
- zoals dit vele tientallen jaren is gebeurd - tot mislukken is gedoemd. 
Alleen woorden en zinnen - al of niet verminkt - zijn bruikbaar, omdat 
alleen zij o.a. symbolische, mnestische kwaliteiten bezitten die hun be
tekenis krijgen op corticaal niveau.

In hoeverre de afwijkingen zich met de tijd compenseren en op welke 
manier, kunnen wij niet nauwkeurig vaststellen aan de hand van onze 
waarnemingen, omdat de gedifferentieerde onderzoekingsmethoden slechts 
langere tijd na de ingreep werden toegepast. Wel zien wij dat na respec
tievelijk 3)/2 en 6 jaar (geval III en V) nog duidelijk afwijkingen zijn aan 
te tonen, en dit dan nog bij kinderen die normaliter een veel groter ver
mogen tot herstel hebben dan oudere patiënten. Wij betwijfelen dus de 
bewering van Greiner als zou de andere hemispheer de funktie geheel 
overnemen.

Wij hebben met dit onderzoek kunnen aantonen, dat er na een 
hemispherectomie een vermindering ontstaat in de totale akoestische sen
sorische discriminatie. De verschillende onderdelen van de waarneming,
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zoals discriminatie, rhythmiek, integratie van informatie en dergelijke, 
zijn na een totale verwijdering van de akoestische schors niet te bestuderen. 
Het betere inzicht in de fysiologie van de akoestische cortex berust noch
tans op een verder uitdiepen van deze onderdelen.

Misschien kan het dierexperiment hierbij een belangrijke rol spelen, 
want bij dieren is het mogelijk kleine, anatomisch omschreven letsels te 
veroorzaken die bovendien ook nog bilateraal kunnen zijn (Neff, 1968). 
De gegevens van de menselijke pathologie (tumoren, verwekingen, trau
matische letsels) zijn meestal anatomisch onnauwkeurig begrensd.

Eén groep nochtans zou m.i. op deze manier moeten onderzocht wor
den, namelijk de afasiepatiënten, ofschoon er geen eigen ervaring mee 
opgedaan is. De perceptieve of auditieve afasie is een entiteit die algemeen 
aanvaard wordt; deze patiënten verstaan dus het gesproken woord niet, 
of zeer gebrekkig, terwijl hun gehoorscherpte toonaudiometrisch intact is. 
Deze auditieve afasie zou mogelijk klinisch kunnen opgespoord worden 
en de studie hiervan zou ongetwijfeld nog meer informatie brengen over 
de gedifferentieerde funktie van de akoestische schors.
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HOOFDSTUK II

OVER DE INVLOED VAN EEN HEMLSPHER- 
ECTOMIE OP DE FUNKT IE VAN HET 

VESTIBULAIRE SYSTEEM

ANATOMO-FYSIOLOGIE

De labyrinthaire receptoren, die de prikkels ontvangen over de houding 
of beweging van het hoofd, sturen deze impulsen langs het ganglion van 
Scarpa naar de vestibulaire kernen in de pons: de nucleus vestibularis 
superior (Bechterew), de nucleus vestibularis lateralis (Deiters), de 
nucleus triangularis (Schwalbe) en de nucleus spinalis.

Sommige ascenderende vezels lopen rechtstreeks naar het cerebellum. 
Samen met vezels uit de nucleus vestibularis superior en waarschijnlijk 
ook uit de nucleus vestibularis lateralis vormen zij de fasciculus vestibulo- 
cerebellaris. Van uit de vestibulaire kernen lopen veel vezels mee met de 
fasciculus longitudinalis medialis van dezelfde en van de heterolaterale 
kant; aldus staan de kernen in rechtstreeks kontakt met de oogspierkernen. 
Een tweede bundel is de descenderende tractus vestibulo-spinalis, die zijn 
oorsprong heeft in de kern van Deiters. De fysiologie van dit vestibulaire 
systeem verloopt hoofdzakelijk sub-tentorieel en dit valt buiten het kader 
van ons onderzoek.

Wat ons interesseert is het bestaan van opstijgende banen eventueel tot 
in de hersencortex. Held beschreef reeds in 1897 een tractus lopende van 
de vestibulaire kernen naar de substantia reticularis en naar het laterale 
gedeelte van de ventrale thalamuskern. Withaker en Alexander (1932) 
vonden na destructie van de vestibulaire kernen degeneratie van deze 
vezels van de fasciculus longitudinalis, die liepen naar de nucleus ruber, 
de hypothalamische kernen en de nucleus proprius van Meynert. 
Godlewski (1936) beschreef eveneens een dergelijke ontaarding in de 
hypothalamus, de substantia reticularis en de mediane kern van de thala
mus. Hassler (1959) beschreef een baan naar de thalamus.

Dat er ook descenderende banen bestaan is reeds in 1961 door Gacek 
en in 1962 door Rossi en Cortesina (bij de cavia) aangetoond. Dit 
descenderende systeem is maar ten dele bekend. Onze kennis beperkt zich
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tot vezels die lopen van uit de hersenstam naar het labyrinth. Deze vezels, 
die van uit verschillende plaatsen vertrekken, komen samen en vormen 
één dikke bundel, die lateraal gelegen is van de tractus descendens nervi 
trigemini. Het grootste gedeelte hiervan behoort tot de olivo-cochleaire 
bundel van Rasmussen, die wij reeds bij de anatomie van het akoestische 
systeem besproken hebben. Via de vestibulo-cochleaire anastomose van 
Oort bereiken deze vezels het labyrinth. Dit efferente systeem is dus 
bekend tot aan de medulla oblongata; hoger op zijn deze efferente vezels 
tot nu toe niet aangetoond.

De vraag of de vestibulaire prikkels de hersencortex bereiken is lange 
tijd betwijfeld geworden. De vestibulaire impulsen zouden wij ons nor
maliter niet bewust worden; wel wanneer zij door ongewone prikkels 
(d.i. kunstmatig verwekte prikkelsituaties, zoals bij draaiprikkels, galva
nische of thermische prikkels) versterkt zijn. In dit opzicht kunnen wij 
dus de labyrinthaire receptoren vergelijken met de kinestetische proprio- 
receptoren in de spieren. Ongewone prikkeling van het labyrinth ontketent 
een reeks motorische reacties, die wel degelijk waargenomen worden: 
verandering in de stabiliteit, in lichaamsevenwicht, oogbewegingen en der
gelijke. Volgens sommige oudere auteurs worden dus niet de afferente 
labyrinthaire prikkels waargenomen, maar wel de door hen ontketende 
motorische reflexen. Zij twijfelen daarom aan het bestaan in de grote 
hersenen van een labyrinthaire projectiezone die deel uitmaakt van de 
sensoriele integratiemechanismen van de cortex.

Tegenwoordig wordt het bestaan van deze corticale projectiezone als 
bewezen geacht, doch er is een lange experimentele weg afgelegd voor
aleer men dit kon aantonen.

In de oudere literatuur worden corticale gebieden beschreven, die een 
invloed zouden uitoefenen op de motorische reflexen die door labyrin
thaire prikkels zijn veroorzaakt (nystagmus b.v.). Een typisch voorbeeld 
hiervan zijn de proeven van Barany, Vogt en Vogt (1907); het linker 
labyrinth wordt met koud water uitgespoten, waardoor een nystagmus 
naar rechts optreedt. Vervolgens wordt het rechter corticale frontale en 
occipitale blikcentrum gestimuleerd. De nystagmus wordt hierdoor geremd.

Analoog hieraan is de proef van Spiegel (1934): hij vernietigde eerst 
de vestibulaire kernen en prikkelde dan het blikcentrum. Hierbij ontston
den nu alleen bewegingen van de ogen van boven naar beneden, waaruit 
Spiegel concludeerde dat de vestibulaire kernen noodzakelijk zijn om de 
impulsen uit de corticale blikcentra te integreren. Deze corticale blik- 
centra schijnen dus hun invloed uit te oefenen via de vestibulaire kernen 
op de motorische kernen der oogbewegingen. Dit wijst wel op een verband
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tussen de hersencortex en de vestibulaire kernen, doch het geeft weinig 
inlichtingen over het bestaan van een corticaal vestibulair centrum.

In 1934 verrichtte Spiegel experimenten bij katten en honden, die heel 
wat overtuigender waren. Hij bestreek de cortex van de temporale kwab 
met strychnine en prikkelde daarna het labyrinth calorisch; epileptische 
aanvallen traden op. Spiegel verklaarde dit als zijnde het gevolg van een 
uitspreiding van de vestibulaire stimulus naar de motorische cortex. Als 
hij daarna de aktiepotentialen uit deze „strychnine-zone” afleidde vond 
hij een duidelijke toename na vestibulaire prikkeling.

Interessant is de studie van de corticale invloed op de compensatie- 
mechanismen. Wanneer bij het proefdier, en ook bij de mens, één laby
rinth vernietigd wordt, ontstaat er een reeks verschijnselen, die met de 
tijd geleidelijk aan gecompenseerd worden. Vermindert men nu de corti
cale excitabiliteit door narcose (Masera, Hahn) of door hypoglycemie 
(Gatteschi), dan treden de symptomen weer op. Andre Thomas zag de 
symptomen weer ontstaan bij een goed gecompenseerde hond, zodra de 
contralaterale gyrus sigmoideus weggenomen werd. Di Giorgio (1957) 
e.a. echter vonden de contralaterale frontaalkwab weer belangrijker. Ook 
hier kan men veronderstellen dat door het wegvallen van de corticale 
controle de oogspierkernen, nek en ledematen weer ontremd worden.

Sedert de ontwikkeling van de elektro-fysiologie is men er in geslaagd 
bij de kat een corticale projectie-area voor de vestibulaire prikkels aan te 
tonen en te omgrenzen. Andersson en Gernandt (1954), Mickle en Ades 
(1952), Walzl en Mountcastle (1949) konden met macro-elektroden 
een corticale receptor-area omschrijven, maar het zijn vooral Kornhuber 
en Da Fonseca (1964) die deze vestibulaire area in de hersenhemispheren 
hebben aangetoond.

Bij 41 katten, geprepareerd als „encéphale isolé”, hebben zij onder 
lokale anesthesie de elektrische aktiviteit van 575 neuronen, verspreid 
over de hersencortex, geregistreerd. Deze neuronen werden getest door 
middel van visuele, vestibulaire en akoestische stimuli. De vestibulaire 
prikkels waren galvanisch en calorisch. Twee types van antwoord werden 
ter hoogte van het corticale neuron bekomen: het „specifieke” type met 
een constante en korte latentietijd (circa 15 msec) en het „niet specifieke” 
met een wisselende en meestal lange latentietijd.

Bij hun experimenten vonden zij dat de specifieke antwoorden zowel op 
calorische als op galvanische stimuli gegroepeerd waren in de gyrus supra- 
sylvius anterior en in het voorste gedeelte van de gyrus ectosylvius. In 
dit gebied was de latentietijd zeer kort (5 msec) en waren de antwoorden 
krachtig en constant. In het gebied grenzend aan de gyrus supra sylvius
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werden eveneens specifieke antwoorden bekomen doch in veel geringer 
mate (zie fig.). In de andere onderzochte corticale zones waren de ant
woorden alleen van het niet specifieke type.

Schema van de hersencortex van een kat „encéphale isolé”. De kringetjes lokaliseren 
de plaats waar specifiek vestibulaire antwoorden bekomen werden 

(volgens Kornhubf.r).

Bij deze onderzoekingen is nog aangetoond, dat er geen verschil was in 
antwoord tussen ipsi- en contralaterale vestibulaire prikkeling. De neuronen 
in de cerebrale cortex schijnen dus afferente prikkels te krijgen uit beide 
labyrinthaire systemen.

Nu het hiermee vaststaat dat de vestibulaire prikkels de hersencortex 
bereiken, stelt men zich de vraag welke rol de hersencortex vervult in het 
vestibulaire systeem. Tot de oplossing van deze vraag heeft het werk van 
de Utrechtse neuro-fysiologische school (Magnus, Rademaker, De Kleyn, 
Dusser de Barenne) een belangrijke bijdrage geleverd.

Reeds in 1924 heeft Magnus aangetoond dat bij gedecorticeerde dieren 
de tonische labyrinthaire en halsreflexen waren op te wekken.

Rademaker (1931) vond dat de hond en de kat na wegname van beide 
hersenhemispheren, zich staande konden houden op een onderlaag die 
snel omhoog of omlaag werd bewogen. Er waren goede aanpassingsreacties, 
die door de labyrinthen tot stand gebracht werden (labyrinthaire aanpas
singsreacties). Ook alle andere labyrinthaire reacties waren bij dieren zon
der grote hersenen nog aanwezig.
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Bovendien kan men vaststellen dat uitvalsverschijnselen, die optreden 
na vernietiging van één labyrinth, ook optreden bij gedecorticeerde dieren.

Men kan hieruit vrijwel met zekerheid concluderen dat de cerebrale 
cortex geen onontbeerlijke rol speelt in de fysiologie van het vestibulaire 
systeem. De rol van de cortex zal dus van ondergeschikt belang zijn. Ten 
einde deze te bepalen deden Dusser de Barenne en De Kleyn (1923) 
een reeks experimenten, die eigenlijk als inleiding kunnen aangezien wor
den van het door ons voorgenomen klinisch onderzoek.

De aanleiding van hun studie was een publikatie van Bauer en Leidler 
(1911). Deze onderzochten de invloed van een hemispherectomie op de 
nystagmus bij konijnen. Het resultaat van het onderzoek van Bauer en 
Leidler was dat na bv. verwijdering van de rechter groot-hersenhemi- 
spheer, er een grotere nystagmus ontstond bij draaien naar links dan bij 
draaien naar rechts. Het verwijderen van een hersenhemispheer resulteerde 
volgens deze auteurs in een verhoogde prikkelbaarheid van het homo- 
laterale vestibulaire apparaat en te zelfder tijd in een mindere prikkelbaar
heid van het contralaterale vestibulaire apparaat. Zij voegden echter hier
aan toe, dat deze verhoogde prikkelbaarheid van het vestibulaire apparaat 
eigenlijk moest geïnterpreteerd worden als het gevolg van een verhoogde 
prikkelbaarheid der oogspierkernen. Dit laatste echter is een zuivere hypo
these en heden ten dage wordt deze verhoogde prikkelbaarheid toege
schreven aan het wegnemen van de inhibitie, die normaliter van de cortex 
uitgaat. Dusser de Barenne en De Kleyn hebben deze experimenten 
herhaald en aangevuld. Zij hebben vooral hun experimenteel materiaal 
uitgebreid en slechts proefdieren gebruikt waarvan het vestibulaire appa
raat te voren gelijk bleek te reageren op alle prikkelvormen. Niet alleen 
de draainystagmus, maar ook de calorische nystagmus werd onderzocht. 
De uitslagen van hun proeven waren soms analoog met de resultaten van 
Bauer en Leidler, doch enkele malen constateerden Dusser de Barenne 
en De Kleyn ook, dat het wegnemen van een groothersenhemispheer in 
het geheel geen invloed had op de prikkelbaarheid van het vestibulaire 
systeem. Meestal echter vonden zij een nystagmus naar de geopereerde 
zijde. De hypothese van Bauer en Leidler over de vermeerderde, res- 
pektievelijk verminderde prikkelbaarheid van de labyrinthen durfden zij 
niet te onderschrijven. Zij spraken veeleer van „Nystagmusbereitschaft” 
naar de geopereerde zijde.

Deze terminologie heeft ingang gevonden in de medische literatuur; in de 
Angelsaksische literatuur spreekt men van „directional preponderance”. 
Wij zullen de term nystagmus-voorkeur gebruiken.

Spiegel c.s. deden analoge experimenten bij honden en katten. Zij
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verrichtten hetzij een hemispherectomie, hetzij een lobectomie. Na een 
frontale en een occipitale lobectomie vonden ze reeds een nystagmusvoor- 
keur naar de geopereerde zijde. Dezelfde nystagmusvoorkeur trad bij 
temporale en parietale laesies slechts op indien deze laesies voldoende 
diep waren. Een eenzijdige hemidecorticatie veroorzaakte een langdurige 
nystagmus naar de gelaedeerde zijde.

Dit alles zou dus wel pleiten voor een actie van de cerebrale cortex op 
de vestibulaire reflexen, zonder echter het mechanisme van deze werking 
te verklaren.

PATHOLOGIE

Bij het nagaan van de literatuur over de menselijke pathologie, vinden 
we verschillende auteurs die uit hun observaties concluderen tot het bestaan 
van een corticaal vestibulair centrum of tot een invloed van de cerebrale 
cortex op het vestibulaire systeem.

Volgens Foerster (1936) ligt er een vestibulair centrum in de fissura 
interparietal is. Dit leidde hij af uit een geval van draaiduizeligheid, ver
oorzaakt door een cyste in deze fissura gelegen. Bovendien heeft hij door 
elektrische stimulatie van de sulcus interparietalis draaiduizeligheid kunnen 
opwekken.

Dusser de Barenne en De Kleyn hebben „Nystagmusbereitschaft” vast
gesteld bij enkele patiënten met uitgebreide, unilaterale laesies in cerebro. 
Dezelfde studie werd op nog grotere schaal (73 patiënten) uitgevoerd door 
Carmichael, Dix en Hallpike (1954). Ze onderzochten de nystagmus
voorkeur bij calorisch geprovoceerde nystagmus (water ä 30 en 44° C) 
van patiënten met uitgebreide en ook met kleine eenzijdige gelokaliseerde 
haarden. Voor alle haarden die gelokaliseerd waren in het gebied aange
geven op het hieronder afgebeelde schema, kon een nystagmusvoorkeur 
naar de geopereerde zijde aangetoond worden. Tumoren buiten deze zone 
gelegen toonden deze nystagmusvoorkeur niet. In hun conclusie aan
vaarden ze dan ook het bestaan in het achterste gedeelte van de temporale 
kwab van een corticaal centrum, dat via cortici-fugale banen een regule
rende werking zou uitoefenen op de vestibulaire kernen in de hersenstam.

Later (1961) herhaalden zij dit onderzoek bij hemispherectomie-patiën- 
ten en kwamen tot dezelfde vaststellingen. Zij onderzochten ook de invloed 
van de optische fixatie op de nystagmusvoorkeur; deze resultaten zullen 
we verder bespreken.
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Uit Carmichael c.s.; tumoren gelegen in het met zwart aangeduide gebied 
veroorzaken een nystagmusvoorkeur.

De Kleyn en Versteeg hebben een geval beschreven van een abces, 
gelokaliseerd in de frontale kwab met een nystagmusvoorkeur naar de 
gelaedeerde zijde. Rohmer en Greiner (1951) en ook Kirstein en 
Preber (1954) komen tot de conclusie, dat een nystagmusvoorkeur een 
weinig betrouwbaar symptoom is voor de temporale lokalisatie van een 
haard. In het statistisch onderzoek van Kirstein en Preber trad de nys
tagmusvoorkeur op zowel bij haarden in het frontale als in het temporale 
en parieto-occipitale gebied. Enkele gevallen daarentegen met een duide
lijke temporale haard, hadden geen nystagmusvoorkeur. Dit laatste ver
schijnsel is in de praktijk zelfs zeer frequent; hierop heeft Barre reeds 
gewezen. Patiënten met temporale laesies hebben vaak spontane draai- 
sensaties en duizeligheid, terwijl men er niet in slaagt met welke proef ook 
een vestibulaire dysfunktie te provoceren. Deze paradoxale toestand heeft 
Barre doen zeggen dat „les temporaux ne sont pas des vestibulaires 
comme les autres”.

Hulk (1949) onderzocht cupulometrisch twee gevallen van hersen
tumoren; de eerste was links frontaal gelegen en op het cupulogram 
correspondeerde hiermee een nystagmusvoorkeur naar links. De andere 
tumor lag links hoogparietaal; hier was de sensatiekromme abnormaal in 
die zin dat eerst bij hoge impulsen (boven 30°/sec) kortdurende sensaties 
verkregen werden. De gevoeligheid voor impulsen in wijzerrichting was iets
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groter dan die in tegenwijzerrichting. Hulk onderzocht een patiënt die 
een frontale lobectomie had ondergaan: het cupulogram was volledig nor
maal. Penfield (1954) heeft in zijn uitgebreide serie van cortex-stimulaties 
slechts tweemaal een geval van duidelijke draaisensaties gezien. De stimu
lus was toegediend op een punt gelegen in de fossa Sylvii en aangrenzend 
aan de gyrus van Heschl. Eén patiënt had de indruk heen en weer ge
slingerd te worden; de andere patiënt meende dat zijn lichaam ronddraaide. 
Herhaling van de stimulus gaf vaak een inconstant resultaat, of zelfs in 
het geheel geen antwoord meer. De nystagmus kon tijdens deze korte 
periode niet onderzocht worden.

En hoe is het in geval van een hemispherectomie? Hier is de literatuur 
uiterst beperkt. Dandy (1923) in zijn publikatie over de eerste hemisphe
rectomie vermeldt niets over het vestibulaire systeem. Laine, Fontan, 
Delandtsheer en Mw Delandtsheer (1953) beschrijven een geval van 
hemispherectomie wegens tumor in de basale gangliën; 4 maanden na de 
operatie worden het rechter en linker oor uitgespoten alleen met koud 
water. Er is een normale prikkelbaarheid van het rechter labyrinth. Dit is 
- zo schrijft Laine c.s. - in tegenspraak met zijn andere bevindingen bij 
hemispherectomie. Die andere bevindingen worden nergens nader ge
specificeerd. Wel publiceerde dezelfde Laine in samenwerking met Gros 
in 1956 een monographic over hemispherectomie. Hierin vinden we het 
protocol van het vestibulaire onderzoek van 2 patiënten. Er is niet vermeld 
hoe lang dit onderzoek na de operatie plaats vond. Beide oren werden met 
koud en warm water uitgespoten; andere vestibulaire proeven werden niet 
gemaakt. Het eerste geval (een hemispherectomie rechts wegens encepha- 
lopathie) gaf als resultaat: een bilaterale hypo-excitabiliteit van de laby- 
rinthen. Het tweede geval (een hemispherectomie rechts wegens tumor) 
toonde een hypo-excitabiliteit van het linker labyrinth.

Onder de weinige andere auteurs, die nog over vestibulair onderzoek 
na hemispherectomie geschreven hebben, vermelden we nog De Paula 
Santos en Correa (1957). Zij spoten de oren alleen uit met koud water; 
éénmaal werd een hyper-excitabiliteit van het linker labyrinth gevonden, 
terwijl het rechter labyrinth normaal prikkelbaar was; dit was 16 maanden 
na de operatie. Het andere geval toonde dat beide labyrinthen gelijk prik
kelbaar waren; dit was 4 maanden na de operatie.

Kirstein en Preber (1954) hebben één geval van hemispherectomie 
calorisch onderzocht. Zij vonden wel een nystagmusvoorkeur naar de 
geopereerde zijde. Zij vermelden niet hoeveel tijd na de ingreep het onder
zoek werd uitgevoerd.

Als we dus de literatuur van dit onderwerp samenvatten kunnen we
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zeggen dat hier geen algemene lijn in te trekken valt. Alleen Carmichael, 
Dix en Hallpike schijnen zeker van de nystagmusvoorkeur naar de ge
opereerde zijde, maar hun waarnemingen worden door niemand anders zo 
enthousiast onderschreven.

Over de gevallen van hemispherectomie die gepubliceerd werden, is een 
opvallend gemis aan eensgezindheid. Hier heerst grote tegenstrijdigheid. 
Daarom meenden wij dat het nuttig zou zijn onze vijf gevallen van hemi
spherectomie aan een vestibulair onderzoek te onderwerpen.

EIGEN WAARNEMINGEN

Alvorens onze eigen resultaten te vermelden en te vergelijken met de 
gegevens uit de literatuur, willen wij in het kort de methode omschrijven 
die toegepast werd bij dit onderzoek in de otologische kliniek van de 
Stichting Academisch Ziekenhuis te Utrecht. Deze methode komt voor het 
calorigram neer op de standaardmethode, voorgesteld door Cawthorne, 
Fitzgerald en Hallpike.

De patiënt ligt zó, dat het hoofd een hoek maakt van 60° met de hori
zontale, waardoor dus het horizontale kanaal vertikaal is gebracht.

Ieder oor wordt tweemaal uitgespoten met 100 cc water; eenmaal van 
30° C en eenmaal van 44° C. De duur van het uitspuiten is 20 sec. De 
nystagmus wordt gemeten vanaf het begin van het uitspuiten. De patiënt 
heeft een bril van Frenzel op. Tussen de twee opeenvolgende uitspuitingen 
is een interval van 6 minuten.

De nystagmusvoorkeur wordt berekend als volgt: (I + IV) — (II + III) 
waarin

I = de duur van de reactie bij 30° C in linker oor
II = de duur van de reactie bij 30° C in rechter oor

III = de duur van de reactie bij 44° C in linker oor
IV = de duur van de reactie bij 44° C in rechter oor

Het cupulografisch onderzoek werd uitgevoerd volgens de methode van 
Van Egmond, Jongkees en Groen (cupulometrie). Deze methode berust 
op het principe dat de tijd, waarin de cupula na het toedienen van een 
draaiimpuls tot zijn evenwichtsstand terugkeert, evenredig is met de loga- 
rithme van deze impuls. Optische prikkels worden uitgeschakeld door de 
proef in het donker of met gesloten ogen te verrichten als het er om gaat 
om de nasensatie te meten.

De postrotatoire nystagmus wordt uitgezet in een grafiek, met als ordi
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naat de duur van de nystagmus in seconden en als absis de logarithme van 
de hoeksnelheid in graden per seconde. De nystagmus wordt geobserveerd 
via de bril van Frenzel. Bij normale personen horen alle waarden op een 
rechte lijn te liggen. Het minimum perceptibile ligt gewoonlijk bij 5 ä 
18 o/sec. De nystagmuscurven voor beide draairichtingen vallen geheel 
samen. Op dezelfde wijze kan ook de postrotatoire sensatie grafisch uitge
zet worden; ook hier horen alle waarden op een rechte lijn te liggen.

De nystagmuscurve is steiler dan de sensatiecurve, zodat beide curven 
elkaar snijden.

Wij hebben in de grafische voorstellingen gebruik gemaakt van de ge
bruikelijke afkortingen; de curve die met X is aangegeven wordt bekomen 
bij draaien in tegenwijzerrichting. Aangezien bij de cupulometrie gelet 
wordt op de nareactie na het tot stilstand brengen, zou deze curve be
trekking hebben op het rechter labyrinth (volgens Ewald). De curve aan
gegeven met 0 geldt uiteraard voor rotatie in tegengestelde richting.

Geval / (16.764). T. G., vrouw van 26 jaar. Hemispherectomie rechts 
wegens tumor. Het eerste onderzoek gebeurde 1)^ maand na de operatie.

L
30° 1—1—1—I—lT U 1--- 1—I—I 1—1---- 1

X R

44° I—1—1——1—I—1—1—I—1—1—I
P o’ 1' 2' 3' 4'

Conclusie: Het calorigram moeten we als normaal beschouwen. De 
lichte predominantie van het rechter labyrinthair systeem valt binnen de 
grenzen van de eventuele meetfout.

Bij de cupulometrie werd alleen een nystagmus-cupulogram gemaakt. 
De sensatiekromme leek ons bij deze patiënte niet betrouwbaar.

Op het cupulogram zien we een sterke ontremming van beide laby- 
rinthaire systemen. Deze ontremming is dus het sterkst aan de rechter 
zijde. De nystagmuscurven zijn evenwijdig. Dit kan geïnterpreteerd worden 
als een predominantie van het rechter labyrinthair systeem of als een 
nystagmusvoorkeur naar rechts.
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CUPULOGRAM
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Ongeveer een half jaar na de operatie werd opnieuw een cupulogram 
gemaakt. Slechts enkele metingen konden gemaakt worden. Men kan er 
hoogstens uit concluderen dat er nog steeds ontremming is. De curven 
zijn wel symmetrisch geworden; dus is er compensatie. Later hebben we 
deze patiënte niet meer kunnen onderzoeken, daar haar toestand steeds 
achteruitgegaan is.

CUPULOGRAM

1 2 4 8 10 20 40 80 100 %ec

Nyst. Sens.

• o "\
I X v.
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Geval II (N 17277). G. H., vrouw van 29 jaar. Hemispherectomie rechts 
wegens tumor. Het eerste vestibulaire onderzoek - een calorigram - werd 
gemaakt één maand na de operatie.

L
3 0° I—\—I—I—I—I I II H—\—I—I—I

X R

/ L
44° \ I—1—1—I—1—1——1—I—1—1—I

P o' 1' 2' 3' 4'

Conclusie: Beide labyrinthen zijn normaal prikkelbaar. Er is geen 
asymmetrie.

Nog één maand later werd een cupulogram gemaakt.

CUPULOGRAM

2=29sec

8 10

Nyst . Sens.

• o "N
I X ^

Conclusie: De steile en symmetrische curve wijst op een gebrek aan 
controle en inhibitie. Een half jaar na de operatie was het calorigram en 
het cupulogram nog onveranderd.
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CUPULOGRAM
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In maart 1960, dit is 2^ jaar na de ingreep, werd deze patiënte op
nieuw nagekeken.

CUPULOGRAM

1 2 4 8 10 20 40 80 100 %ec

Nyst. Sens.

• o '“\
I X

De cupulogrammata van nystagmus en sensatie wezen nu op een nor
maal functioneren van het evenwichtssysteem. Ten aanzien van de prikkel- 
verwerking bleek er nu een verschil te bestaan ten opzichte van twee jaar
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geleden: voor prikkels beneden 30°/sec was er nu zelfs een normale 
prikkelverwerking. Er was weer controle, remming, inhibitie mogelijk. 
De sterkere prikkels gaven nog te lange reactietijden voor de sensatie, 
speciaal voor die prikkels, die afkomstig waren van het rechter labyrinth. 
De nystagmus moest als normaal beschouwd worden, in tegenstelling tot 
2 jaar geleden, toen voor de nystagmus abnormaal lange reactietijden 
gevonden werden.

Geval III (N 16.912). A. L., meisje van 7 jaar. Hemispherectomie rechts 
wegens tumor cerebri. Het eerste vestibulair onderzoek, 3 maanden na de 
operatie, mislukte. Het tweede onderzoek, 4 jaar later, leverde de volgende 
resultaten op:

L
3 0° <(^ I—I—I—I—I—l1-!—I—I—I—I—I—I

X R

/ L
4 4° \ I—1—1——1—1—I—1—1—I

R O' l' 2' 3' 4'

Calorigram: normale reactietijden voor beide labyrinthen. Kleine nystag- 
musvoorkeur naar links.

CUPULOGRAM
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Cupulogram: dit cupulogram toont normale nystagmuscurven. Indien 
men waarde wil toekennen aan de geringe verschillen tussen de reacties 
op draaiing in wijzer- en tegen-wijzerrichting, dan zou er hier een voorkeur 
naar links bestaan. De sensatiecurve is normaal.

Geval IV (N 5526). M. v. d. S., meisje van 13 jaar. Hemispherectomie 
rechts wegens atrophie van de rechter hemispheer. Het eerste vestibulaire 
onderzoek vond plaats 3Y2 jaar na de operatie.

L

3 0° [—1—I—I—I—I—|-ï-l—I—I—I—I—I
X R

44° T I I I I r 1, 1 ' 1, 1 1 I,
P o' l' 2' 3' 4'

Het calorigram toonde een duidelijke nystagmusvoorkeur naar rechts, 
welke ook het cupulogram sterk beïnvloedde, waardoor er voor draaiing 
in wijzerrichting geen nystagmus meetbaar was.

CUPULOGRAM

1 2 4 8 10 20 40 80 100 %ec

Nyst. Sens.

• o
I X V.
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Ongeveer 6 jaar na de operatie werd het meisje opnieuw onderzocht.

30" <L I I I II' I I . . I

R

/ L
4 4° / I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I

R o' l' 2' 3' 4’

Calorigram: Beide labyrinthen bleken nu gelijk gevoelig te zijn. De 
nystagmusvoorkeur was verdwenen. Op het cupulogram echter was nog 
een resterende nystagmusvoorkeur aanwijsbaar van het rechter systeem.

CUPULOGRAM

1 2 4 8 10 20 40 80 100 %ec

Nyst. Sens.

• o 'A
I X ^

Geval V (N 23102). A. v. d. B., meisje van 14 jaar, werd op 14-jarige 
leeftijd geopereerd wegens porencephalie links; er werd een hemispherec- 
tomie links verricht. Het vestibulaire onderzoek gebeurde drie weken na 
de operatie. Er was een uitgesproken spontane nystagmus naar rechts.

46



L
O

30

44
O

<
R

R

I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—-f

pH 1—I 1 1—I 1—I 1 1 1—[
o' l' 2' 3' 4'

Eén jaar na de ingreep werd het onderzoek herhaald:

io° <3 0" < I—I—I—j-jH—\—)—I—I—I—I—I—{

R

4 4° I—I—I—I—l-ÏH—I---- 1—I—\—I—I—{
p O’ 1' 2' 3' 4'

Er was nog steeds een uitgesproken nystagmusvoorkeur naar rechts. 
Wanneer het calorisch onderzoek echter uitgevoerd werd zonder bril van 
Frenzel, dus met open ogen, was de nystagmusvoorkeur duidelijk naar 
links (zie bespreking verder).

O
30

44
O

L

<
R

R

I—1—1—I—|Jh—I—1—1—I—1—l—l

I—1—1—I —fr—*—\—1—1—I—I—-f
O' 1' 2' 3' 4'
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Op het cupulogram was een nystagmusvoorkeur aanwijsbaar van het 
rechter systeem.

CUPULOGRAM

1 2 4 8 10 20 40 80 100 %ec

Nyst. Sens.

• o •">
I X v.

CONCLUSIES

Vooraleer wij de resultaten van onze waarnemingen zullen interpreteren, 
moeten wij voor de gebruikte methodiek een zeker voorbehoud maken. 
Wat de interpretatie van het calorigram betreft, heeft Jongkees aange
toond, dat bij een zeker percentage van de normale individuën een lichte 
nystagmusvoorkeur aanwezig is. Daarom spreekt hij slechts van een pa
thologische nystagmusvoorkeur als het verschil meer dan 20% nystagmus- 
duur bedraagt. Volgens Greiner c.s. is dit zelfs nog onvoldoende; hij 
beschouwt alleen als pathologisch de gevallen, die meer dan 50% verschil 
tonen. Voor onze gevallen beperken wij ons, in overeenstemming met het 
in de otologische kliniek te Utrecht aanvaarde standpunt, tot het getal 
van Jongkees.

Voor wat het cupulogram betreft, hangt veel af van de medewerking 
van de patiënt. Het cupulogram bestaat eigenlijk uit twee delen: een paar 
nystagmuscurven en een paar sensatiecurven. De nystagmuscurven konden 
wij steeds betrouwbaar opnemen. Het bepalen van een sensatiecurve echter 
vereist een perfecte medewerking van de patiënt; bij kinderen zijn de 
antwoorden meestal onbetrouwbaar. Om deze reden vermelden wij in ons
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observatieverslag slechts uiterst zelden de bevindingen van de sensatie- 
curve; slechts als deze volkomen betrouwbaar leek, werd hij weergegeven. 
Bij de minste twijfel werd de sensatiecurve niet verder betrokken in onze 
beschouwingen.

Tenslotte moeten wij bij de interpretatie van onze gevallen rekening 
houden met het feit, dat deze patiënten preoperatief niet werden onder
zocht op grond van hun precaire toestand. Derhalve is het ons onbekend, of 
er preoperatief reeds enige asymmetrie bestond tussen beide labyrinthaire 
systemen.

De conclusie uit onze 5 gevallen hebben wij getrokken uit de synthese 
van calorigram en cupulogram. Allereerst zij onderstreept, dat het calori- 
gram en het cupulogram nergens tegenstrijdig zijn. Hoogstens is één van 
beide normaal en de andere pathologisch, maar nooit wijst de ene bijv. 
op een nystagmus-voorkeur naar links en de andere op een nystagmus- 
voorkeur naar rechts. De gevonden overeenstemming pleit zeker voor de 
betrouwbaarheid van de onderzoekingsmethode.

Verder valt op dat met de tijd een sterke neiging tot herstel van de 
verwerking der vestibulaire prikkel optreedt. De volgende punten menen 
wij uit deze waarnemingen naar voren te moeten brengen:

1. Geval I toont een normaal calorigram met geringe predominantie 
van het rechter labyrinthair systeem en evenwijdige nystagmuscurven met 
sterke ontremming. De evenwijdige nystagmuscurven worden door Hulk 
nog als typisch voor een nystagmusvoorkeur aangegeven. Door het onder
zoek in de Utrechtse kliniek is later gebleken dat een evenwijdige nystag- 
muscurve kan wijzen op 3 mogelijkheden:

a) een nystagmusvoorkeur (Hulk),
b) een éénzijdige ontremming van het vestibulaire systeem,
c) een éénzijdige (gehele of gedeeltelijke) labyrinth-uitval.

De nystagmuscurve kan slechts samen met het calorigram geïnterpre
teerd worden. Calorigram en cupulogram tonen een lichte predominantie 
van het rechter labyrinthair systeem; er is hier dus geen sprake geweest 
van nystagmusvoorkeur (er was ook geen spontane nystagmus). Na een 
half jaar is deze predominantie verdwenen; er is dus compensatie.

Het geval II toont noch predominantie noch nystagmusvoorkeur, maar 
wel sterke ontremming. Uit deze waarneming blijkt dus, dat bij verse ge
vallen van hemispherectomie de klassieke „Nystagmus-bereitschaft” niet 
altijd aanwezig is, althans niet bij onze volwassen patiënten.

2. Hetgeen het meest opvalt bij deze patiënten is de ontremming van 
beide labyrinthaire systemen; misschien aan de ipsilaterale kant iets meer
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dan aan de contralaterale kant. Geval I hebben wij niet lang genoeg kun
nen volgen, maar geval II toont duidelijk hoe deze ontremming met de 
jaren gecompenseerd wordt, zodanig dat bij het onderzoek 2y2 jaar na de 
operatie een normale nystagmuscurve verkregen wordt, terwijl de sensatie- 
curve alleen nog wat ontremd is bij hogere hoeksnelheden; het ipsilaterale 
(rechter) labyrinthair systeem bleek ook nu weer iets gevoeliger.

3. Ons geval III toont deze ontremming niet meer, waarschijnlijk omdat 
de cupulometrie pas 4 jaar na de operatie plaats vond; ook de sensatie- 
curve is normaal en dit in beide richtingen.

De nystagmuscurve en het calorigram echter tonen een nystagmusvoor- 
keur naar links, dus naar de contralaterale kant; deze richtingsvoorkeur is 
uiterst gering. De sensatiecurve toont deze richtingsvoorkeur niet.

4. Geval IV is het enige dat na de operatie een zeer duidelijke nystag- 
musvoorkeur naar de ipsilaterale kant toonde. Na2/ jaar is deze richtings
voorkeur geheel verdwenen op het calorigram en op het cupulogram over
heerst nog het rechter labyrinthair systeem.

5. Geval V daarentegen heeft van het begin af aan een duidelijke ny- 
stagmusvoorkeur aangegeven naar de contralaterale kant. Merkwaardig is 
de vaststelling dat deze nystagmusvoorkeur volledig van richting verandert, 
indien het onderzoek met open ogen wordt uitgevoerd. Op het cupulogram 
is deze nystagmusvoorkeur naar de contralaterale kant eveneens aantoon
baar. Bovendien is er een sterke ontremming van de nystagmuscurve in 
tegen-wijzerrichting.

Deze vijf punten leiden tot de volgende conclusie:

Na een verwijdering van een groot-hersenhemispheer zijn de labyrin- 
thaire reflexen goed op te wekken. Dit wil daarom niet zeggen dat het 
verwijderde hersenweefsel geen rol speelt bij het tot stand komen van deze 
reflexen. Integendeel zagen wij bij onze patiënten wel degelijk afwijkingen; 
voornamelijk een ontremming van beide systemen.

Deze centrale inhibitie van het vestibulair systeem werd in 1963 door 
Groen aangetoond bij neonati. Het cupulometrisch onderzoek van deze 
patiëntjes toonde een verlengde nystagmusduur, die geleidelijk aan ver
dween met de verdere ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel. Welk 
deel van het centrale zenuwstelsel voor deze inhibitie verantwoordelijk is, 
kon uit de proeven met neonati niet opgemaakt worden. Op grond van 
het onderzoek met hemispherectomie-patiënten kan men klaarblijkelijk 
aan de grote hersenschors een heel belangrijke rol van rem toekennen. 
Het aangrijpingspunt van deze centrale inhibitie ligt vermoedelijk in de
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supranucleaire innervatie van de oogspieren. Het duidelijkst is de ont- 
remming in het ipsilaterale labyrinth. In die zin is de cerebrale cortex dan 
niet een gebied dat labyrinthaire prikkels ontvangt of integreert, maar 
veeleer een gebied dat zijn werking laat voelen op de „final common path” 
(cf. Sherrington) van de vestibulaire reflex. Dat deze ontremming moet 
resulteren in het klassiek geworden beeld van de „Nystagmus-bereitschaft” 
naar de ipsilaterale zijde, lijkt ons overdreven. Wij konden dit ten minste 
niet afleiden uit onze waarnemingen.

Ons geval V leverde bovendien nog een merkwaardige vaststelling, nl. 
dat de nystagmusvoorkeur volledig van kant kan veranderen naargelang 
het onderzoek gebeurt met open of gesloten ogen.

Ook Carmichael, Dix, Hallpike en Hood (1961) hebben dit vast
gesteld en verklaren dit door het feit dat bij afwezigheid van een optische 
fixatie (dus bij gesloten ogen of bij onderzoek met een bril van Frenzel) 
een „déviation conjuguée” naar de paretische zijde optreedt zoals door 
Kornhuber wordt voorgestaan. Door deze „dévation” kan een spontane 
nystagmus of een nystagmusvoorkeur naar de ipsilaterale kant verdwijnen 
of zelfs van richting omkeren. Dit bewijst dat de richting van de nystagmus
voorkeur niet alleen een kwestie is van verhoogde of verminderde prikkel
baarheid van het vestibulaire apparaat, zoals Bauer en Le idler in hun 
oorspronkelijke publikatie vooropstelden. De richting zal door verschillende 
factoren bepaald worden en hoeft daarom na een hemispherectomie niet 
steeds naar de ipsilaterale kant aanwezig te zijn.

Over de rol van de cerebrale cortex bij de draaisensaties willen wij 
gereserveerder zijn. De pathologie leert toch dat corticale processen draai
sensaties kunnen veroorzaken. Anderzijds staat daartegenover, dat de 
sensatiecurven die wij enkele keren maakten na de hemispherectomie, geen 
enkele asymmetrie toonden. Hun aantal is weliswaar te gering om hieruit 
enige verstrekkende conclusies te mogen trekken. Dit zal nog verder onder
zoek vergen. Hierbij zij nog opgemerkt dat geen enkele van onze patiënten 
subjectieve klachten had van draaisensaties, duizeligheid e.d.; dit zowel 
in het onmiddellijke postoperatieve beloop als later.
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HOOFDSTUK III

OVER DE OPTOKINETISCHE NYSTAGMUS 
NA HEMISPHERECTOMIE

ANATOMIE EN FYSIOLOGIE

De optokinetische nystagmus is een optomotorisch reflex, die bij de 
mens reeds vanaf de 5de week na de geboorte (cfr. Roelofs 1954) zou 
op te wekken zijn; volgens sommige auteurs zelfs (o.a. Mc Ginnis 1930) 
nog veel vroeger, zij het dan dat men over een speciale fotografische re
gistratiemethode moet beschikken om dit te kunnen aantonen.

De reflex wordt opgewekt door de min of meer snelle en regelmatige 
verplaatsing van contrasten in het gezichtsveld. Deze contrasten verplaat
sen zich alle in dezelfde richting. Het gevolg hiervan is een trage beweging 
van de ogen in dezelfde richting als de voortbewegende objecten, gevolgd 
door een snelle beweging van de ogen naar de oorspronkelijke stand. De 
latentietijd van deze reflex is volgens Dodge en Fox (1923) van de orde 
van 0,50-0,200 sec, wat dus aanzienlijk meer is dan deze van de vesti
bulaire nystagmus (0,06 sec).

Over de optokinetische nystagmus bestaat er een uitvoerige literatuur, 
die begint met de beschrijving van de reflex door Purkinje in 1825. Aan 
Bärany (1921) komt de eer toe het eerst een grondige studie van deze 
reflex gemaakt te hebben en tevens gewezen te hebben op zijn waarde 
voor de kliniek. Onder verschillende benamingen vindt men de reflex in 
de literatuur terug: Eisenbahn-nystagmus, nystagmus optique, optomoto
rische nystagmus e.d. De huidige terminologie werd vrijwel rond dezelfde 
tijd ingevoerd door Borries (1926) en Cords (1926).

Het is onmogelijk de totale literatuur, die over het onderwerp bestaat, 
hier te bespreken; slechts de voornaamste etappes zullen aangegeven wor
den. Een volledig overzicht van de bibliographie van 1946 tot 1954 vindt 
men in de publikatie van Kestenbaum; Reinecke gaf een overzicht van 
de literatuur over de periode 1954 tot 1960.

Om de optokinetische nystagmus op te wekken kan men gebruik maken 
van verschillende apparaten. Voor het routine klinisch onderzoek gebruikt 
men voornamelijk een draaicylinder, waarvan de oppervlakte bedekt is
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met alternerende verticale zwarte en witte banden. Behalve met deze 
draaitrommel onderzochten wij ook steeds de optokinetische nystagmus 
met het panorama van gekleurde platen (cfr. Stenvers 1961) (zie af
beelding).

Panorama volgens Stenvers

Bij de studie van de optokinetische nystagmus kunnen de langzame en 
de snelle fase afzonderlijk geanalyseerd worden; in het algemeen is men 
van opvatting dat wij hier met twee verschillende mechanismen te doen 
hebben, die dus in het centrale zenuwstelsel een verschillende lokalisatie 
zouden hebben; Stenvers heeft deze opvatting op grond van klinische 
ervaring verdedigd.

a. DE LANGZAME FASE

De langzame fase - ook glijbeweging genoemd - is een fixerende be
weging die in zekere mate onderworpen is aan de opmerkzaamheid. Nor
male personen kunnen inderdaad deze beweging niet onderdrukken, als 
zij wel degelijk naar de draaitrommel of naar het panorama kijken (anders 
is het als zij een ander punt, bijv. de neustop fixeren). Volgens Claes 
(1950) is het bovendien onmogelijk willekeurig dergelijke trage oogbewe
gingen met dezelfde regelmaat uit te voeren.

Door die fixatiereflex worden de objecten op de retina vastgehouden 
en een tijdje gevolgd. De objecten worden zodoende geobserveerd. Uit de 
waarnemingen van Dodge en Fox (1923) blijkt, dat de fixatiereflex ook 
mogelijk is bij patiënten met hemianopsie en maculaire laesies; blijkbaar 
is de macula niet noodzakelijk.

Een duidelijke illustratie hiervan leverde ons de volgende waarneming: 
Een vrouw van 35 jaar werd opgenomen met een subarachnoidale bloe
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ding. Haar bewustzijn was echter niet gestoord, zodat zij goed medewerkte 
bij het onderzoek. Zij gaf aan zowel met het rechter als met het linker 
oog slecht te zien. Bij het oogspiegelen vonden wij beiderzijds uitgebreide 
pre-retinale bloedingen, die de macula volledig maskeerden. Gezien haar 
slechte toestand kon het gezichtsveld alleen liggend en met de vinger 
bepaald worden. Het was niettemin duidelijk dat haar centrale zien vol
ledig was uitgevallen, maar in het perifere veld zag zij nog de vinger 
bewegen. De optokinetische nystagmus was niettemin goed opwekbaar 
en symmetrisch.

Bij normale individuen hangt de duur en de frequentie van de langzame 
fase voornamelijk af van de snelheid van de draaitrommel. De amplitude 
van de glijbeweging wordt nauwelijks beïnvloed door de snelheid van de 
trommel; de frequentie uiteraard wel. Bij het onderzoek met de draai
trommel volgt de langzame fase de snelheid hiervan. Wij kunnen zeggen 
dat binnen bepaalde grenzen de snelheid van het oog kleiner of gelijk 
is aan de snelheid van de bewegende beelden. Bij hogere snelheden van 
de draaitrommel gaat deze correlatie niet meer op en dan blijft de snel
heid van de langzame fase achter. In het algemeen overschrijdt de snel
heid van de ogen nooit de snelheid van de bewegende strepen. Toch is het 
Ter Braak gelukt bij een konijn in een speciale proefopstelling een hoek- 
snelheid van de oogballen te bereiken, die 16 maal groter was dan de 
hoeksnelheid van de bewegende voorwerpen (door prikkeling van een 
kunstmatig stilstaand oog met registratie van het andere oog).

Ook de aandacht van de patiënt speelt een grote rol (Dodge, Fox). 
Cords zou bemerkt hebben dat de frequentie van de nystagmus afnam, 
als aan de patiënt gevraagd werd tijdens de proef uit het hoofd enkele 
berekeningen te maken. Door de publikaties van Rademaker en Ter 
Braak (1948) is gebleken dat de invloed van de aandacht bepalend is 
voor het opwekken van een bepaalde vorm van optokinetische nystagmus. 
Dit feit, dat voor ons onderzoek van groot belang is, zal in volgende 
paragrafen uitvoeriger worden besproken.

Door Mackensen en Über (1959) is voornamelijk de invloed van de 
duur van het onderzoek op de optokinetische nystagmus onderzocht. Zij 
vonden dat met de duur de amplitude van de langzame fase groter wordt 
en bij 6 minuten zijn maximum bereikt. De frequentie daalt hierbij in 
geringe mate. Dit fenomeen zou volgens hen te verklaren zijn als een 
gemakkelijker tot stand komen van de reflex na enige tijd.

Het anatomisch substratum van die reflex is tot op heden niet met 
zekerheid bekend. Het beschrijven van een reflexbaan in de grote her
senen en in de hersenstam is dan ook zuiver hypothetisch.
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Onder alle bestaande hypotheses heeft die van Cords nog het langst 
stand gehouden. Het door hem opgestelde verloop van de reflex is als 
volgt (zie schema): De vezels die van de rechter helft van de retina komen 
gaan via het rechter corpus geniculatum laterale en de radiatie optica 
naar de optische cortex en vandaar naar een optomotorisch centrum ge
legen in de area 18 van Brodman. In dit optomotorisch centrum komen 
ook vezels vanuit de contralaterale hemispheer die via het corpus callo
sum lopen. Vanuit dit centrum lopen de vezels aan de mediale kant van 
de radiatie naar de pedunculus cerebri; zij kruisen de mediaanlijn en 
lopen zo naar het blikcentrum in de pons. De reflexbaan heeft dus twee 
delen: één in de grote hersenhemispheer en één subcorticaal.

£M Tf RN AL GENICULATE

GAZE CENTRE
___ FRONTAL EYE MOVEMENT

CENTRE
PONS

----OPTIC RADIATION

VESTIBULAR CENTRES 

IN TEMPORAL LOBE

OPTOMOTOR 

CENTRE

CORTEX

Schema van de intracerebrale reflexbaan volgens Cords.
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In de tijd van Cords was de mogelijkheid nog niet naar voren gebracht 
van een subcorticale verbinding tussen het oog en de oogspier kernen. 
Met de werken van Rademaker en Ter Braak en hun theorie over de 
„subcorticale” nystagmus, is deze baan zeer belangrijk geworden. Over 
deze theorie zal verder uitvoeriger uitgeweid worden.

Stenvers heeft een schema opgesteld dat enigszins afwijkt van het 
schema van Cords. De vezels voor de langzame fase zouden ook in de 
optische cortex aankomen, maar vandaar via de homolaterale gyrus an
gularis door het corpus callosum naar de contralaterale gyrus angularis 
lopen. Van hieruit lopen de vezels dan door de pedunculus cerebri naar 
de pons.

Deze schemata zijn opgesteld - althans voor de banen in de grote 
hersenen - aan de hand van inlichtingen bekomen bij schorsexcisie, ’t zij 
experimenteel, ’t zij voor tumor of verweking. In het hoofdstuk over de 
pathologie zullen wij zien dat de hierbij verkregen gegevens vaak tegen
strijdig zijn.

Bij letsels in het mesencephalon ter hoogte van de lamina quadrigemina 
kan de optokinetische nystagmus óf naar de ipsi- óf naar de hetero-laterale 
kant gestoord zijn. Het is momenteel nog niet mogelijk de juiste plaats 
van de kruising van de optokinetische banen te bepalen. Volgens Teng, 
Shanzer en Bender (1958) ligt deze bij de apen ter hoogte van de oog- 
spierkernen. Vermoedelijk zal dit bij de mens eveneens zo zijn.

b. de snelle fase

De snelle fase is een beweging in de tegenovergestelde richting van de 
langzame fase. Deze beweging heeft een duur die onafhankelijk is van 
de duur van de langzame fase.

Door vele auteurs (o.a. Bärany) wordt deze snelle fase beschouwd als 
een instelbeweging van het oog, opgewekt door het verschijnen van een 
nieuw object in het gezichtsveld. Tegen deze zienswijze pleit echter het 
feit dat de hoeksnelheid van deze fase geheel onafhankelijk is van de 
snelheid waarmee de objecten zich verplaatsen. Bovendien treedt toch 
een snelle fase op bij hemianoptische laesies in het gezichtsveld en deze 
snelle slag komt eerder dan het ogenblik waarop het in het hemianoptische 
veld aankomende object gezien wordt door het intact functionerende deel 
van de retina (Ohm, 1943; Kestenbaum, 1946). Ook heeft Ter Braak 
(1936) kunnen vaststellen dat een snelle fase kan volgen op de glij- 
beweging opgewekt door de verplaatsing van één enkel object.
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Cords (1930) onderschrijft wel de opvatting van Bäräny, maar kent 
ook waarde toe aan proprioreceptieve reflexen opgewekt door de elas
tische spanningen in de oogspieren. Kestenbaum noemt dit een „Ent
spannungstendenz”, een poging tot correctie. Door het maximaal uit
rekken van de oogspieren tijdens de glijbeweging wordt het oog plotseling 
weer in de middenstand getrokken. Volgens Kestenbaum is zelfs de snelle 
fase niets anders dan een corrigerende terugkeer van de ogen naar de 
gewilde uitgangsstand. Deze beweging zou wel beïnvloed kunnen worden 
door een fixatiereflex, zodat bij ontbreken van laatstgenoemde (door de
fecten in het gezichtsveld) de ogen de gewenste stand onvoldoende be
reiken of erover heen zouden gaan. Deze theorie is moeilijk houdbaar 
als wij bedenken dat, indien de breedte van de verplaatsing der objecten 
kleiner gemaakt wordt (waardoor de excursie van het oog ook kleiner 
wordt), er toch een snelle fase ontstaat.

Het is bovendien ook bekend dat oogspierverlammingen de optokine
tische nystagmus niet beïnvloeden, zolang er nog een rest van funktie 
in deze spieren aanwezig is. (Breinin 1955).

Gordon Holmes (1938) verdedigt nog de optische grondslag voor 
deze snelle fase; het is een bewust onderbreken van de foveale fixatie van 
de langzame fase, waardoor een punt in de periferie van de retina opnieuw 
een fixatiereflex kan opwekken. Stenvers (1961) en Brucher (1964) 
spreken van een actieve zoekbeweging.

Van alle hypothesen over de oorsprong van de snelle fase der optokine
tische nystagmus, heeft momenteel de theorie van Bender (1955) de 
meeste aanhangers. De snelle fase zou een beweging zijn die de glij
beweging rythmisch onderbreekt en de impulsen voor deze rythmische 
activiteit zouden ontstaan in het gedeelte van de substantia reticularis, 
dat paramediaan in het tegmentum ligt en in nauw contact is met de 
kernen voor de oogspierbewegingen. Stimulatie van deze zone geeft „cen
tering” van de ogen. Laesies in dit gedeelte van de substantia reticularis 
doen de snelle fase van zowel de optokinetische als van de vestibulaire 
nystagmus verdwijnen.

Een dergelijk centrum wordt als „autonoom” geduid, waarbij men wel 
rekening moet houden met een zekere beperking van dit begrip.

Sedert Jackson zijn wij gewoon sommige funkties van het zenuwstelsel 
op een bepaald niveau als autonoom te erkennen, in zover zij daar een 
bepaalde activiteit reguleren. Niettemin moeten wij hieraan onmiddellijk 
toevoegen dat supra-segmentaire mechanismen deze autonomie beïnvloe
den, zowel wat informatie als wat regeling betreft.

Bender kent ook aan de cerebrale cortex invloed toe op het zoge-
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naamde „eye centering system”, aangezien laesies van sommige corticale 
areae (frontaal blikcentrum bijv.) eveneens een vermindering of verdwij
nen van de snelle fase kunnen veroorzaken (van tijdelijke aard, cfr. 
Stenvers). Volgens Stenvers (1961) loopt ook een baan van het frontale 
blikcentrum naar de oogspierkernen in de pons. Brucher (1964) heeft 
met de marchi-methode een baan aangetoond, die na vernietiging van 
het frontale blikcentrum vanuit dit gebied te vervolgen is tot in de sub
stantia reticularis ter hoogte van de oogspierkernen.

Wat het rythme aangaat van deze snelle fase schrijven Bender en 
Bergman over impulsen met regelmatig interval. Deze impulsen zouden 
berusten op een rythmische activiteit van dit centrum in de substantia 
reticularis. In verband hiermee verwijzen wij naar het fenomeen van de 
optokinetische na-nystagmus. Zoals bekend treedt na het beëindigen van 
de normale stimulus en bij gesloten ogen of in het donker een na- 
nystagmus op, die geheel onafhankelijk is qua amplitude en frequentie 
van de voorgaande optische prikkeling. Dit wordt beschouwd als een 
centraal naklinken van de prikkelingstoestand. Dit fenomeen is een voor
beeld van de rythmische activiteit van het centrum.

c. de „kijk- en staar”-optokinetische nystagmus

De begrippen „Kijk- en Staar”-optokinetische nystagmus zijn afkomstig 
van de publikaties van Ter Braak (1936) en Rademaker en Ter Braak 
(1948). Aan de oorsprong van hun onderzoekingen lag in feite de vraag
stelling in hoeverre de grote hersenen een rol vervullen bij het tot stand 
komen van de optokinetische nystagmus.

Dit probleem was reeds benaderd door Bartels (1931), die bij lagere 
diersoorten zonder frontale hersenen een optokinetische nystagmus had 
opgewekt. Nog duidelijker was het experimentele werk van Engels, van 
der Spek en Verbiest (1929), die bij een thalamusduif een kopnystagmus 
konden opwekken door de duif te plaatsen op een draaiplatform dat 
draaide met een constante snelheid (dit sluit de mogelijkheid van een 
labyrinthaire draainystagmus uit, aangezien deze alleen ontstaat door 
wisseling van de acceleratie).

Hierdoor werd de mogelijkheid ingezien een „niet-corticale” optokine
tische nystagmus op te wekken. Meteen rees dan de vraag in hoeverre 
deze optokinetische nystagmus een eigen, eventueel gescheiden, mecha
nisme bezat en hoe deze nystagmus bij de normale proefpersoon of bij 
het normale proefdier gedemonstreerd kon worden.

Door een betekenis te gaan hechten aan de aandachtsfunctie in hun

62



proefopstellingen hebben Rademaker (1948), Ter Braak (1936) en de 
Kleyn (1940) twee soorten optokinetische nystagmus beschreven. Deze 
worden als volgt door hen gedemonstreerd:

1. Bij de hond is met een draaicylinder geen optokinetische nystagmus 
op te wekken. Dit lukt wel wanneer de draaicylinder vervangen wordt 
door een draaiende schijf waarop konijnen geplaatst worden. Bij honden, 
die behoren tot een ras dat instinctief aandacht heeft voor deze konijnen, 
zal een optokinetische nystagmus ontstaan wanneer de schijf draait. Deze 
nystagmus, het gevolg zijnde van een corticaal fixatiemechanisme, noem
den deze auteurs een „corticale” optokinetische nystagmus of „kijk- 
nystagmus”. Scala en Spiegel (1940) spreken over een „actieve” opto
kinetische nystagmus. Bij de mens wordt deze nystagmus opgewekt door 
aandachtig de strepen te volgen van de klassieke draaitrommel (of de 
beelden van het panorama).

2. Daarnaast kan bij een mens eveneens een optokinetische nystagmus 
opgewekt worden, wanneer de aandacht gevestigd is op een niet-bewegend 
voorwerp of wanneer hij staart terwijl de achtergrond wel beweegt (in een 
draaitrommel bijv.). Ook bij een konijn, dat staart, ziet men deze nystag
mus wanneer de omgeving draait.

Deze soort nystagmus, die opgewekt wordt door de bewegende om
geving die de aandacht van de proefpersoon niet heeft, werd door Rade- 
maker en Ter Braak de „subcorticale” optokinetische nystagmus of 
„staar”-nystagmus genoemd. Scala en Spiegel spreken in dit geval van 
een „passieve” optokinetische nystagmus.

In de oorspronkelijke voorstelling van Rademaker zouden deze „sub
corticale” en „corticale” optokinetische nystagmus een volledig gescheiden 
mechanisme hebben. Later heeft deze auteur afgezien om aan een door 
aandacht uitgelokte optokinetische nystagmus het praedicaat corticaal toe 
te kennen. Het bestaan van twee soorten nystagmus hebben Rademaker 
en Ter Braak echter steeds hardnekkig verdedigd.

Door Buis werd in 1963 nog een derde type van optokinetische nystag
mus beschreven, namelijk de paradoxe-nystagmus. Dit type laten wij bui
ten beschouwing, omdat dit alleen gedemonstreerd kan worden aan de 
hand van een speciale proefopstelling, die wij bij onze patiënten niet heb
ben gebezigd.

Er zijn nog vele auteurs (Kornhuber, Jung en Carmichael) die het 
bestaan van twee soorten optokinetische nystagmus niet aanvaarden. Het 
was o.a. ook een doel van ons onderzoek om argumenten pro of contra 
deze typen van optokinetische nystagmus te vinden.
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PATHOLOGIE

Over de afwijkingen van de optokinetische nystagmus ten gevolge van 
unilaterale cerebrale laesies, werd een uitgebreide casuïstiek gepubliceerd. 
Het grootste aantal gevallen publiceerden de volgende auteurs: Carmi
chael, Dix, Hallpike, Stenvers, Spaeth e.a. De statistiek van Carmi
chael (1954) e.a. is zeer belangrijk. Zij onderzochten zowel de calorische 
als de optokinetische nystagmus bij een groot aantal patiënten met cere
brale processen (tumoren of verwekingshaarden). Bij laesies in het gebied 
van de gyrus angularis en gyrus supramarginalis vonden zij steeds een 
overwicht in een bepaalde richting van de calorische en optokinetische 
nystagmus. Dit overwicht was aanwezig zowel met de trommel (kijk- 
nystagmus) als in de draaicylinder (staarnystagmus), hetgeen hun doet 
concluderen dat er slechts één soort nystagmus bestaat. Aan de gyrus 
angularis en supramarginalis kennen zij een „regulerende” rol toe bij het 
tot stand komen van de optokinetische nystagmus. Ook Stenvers meent 
dat bij laesies in het gebied van de gyrus angularis en de gyrus supra
marginalis stoornissen in de optokinetische nystagmus voorkomen.

Jung en Kornhuber (1964) onderzochten een groot aantal patiënten 
met tumoren of vasculaire letsels in alle delen van de grote hersenen; zij 
vonden af en toe een vermindering van de optokinetische nystagmus naar 
de hetero-laterale zijde. Uit de analyse van 303 gevallen concluderen zij, 
dat deze vermindering slechts aantoonbaar was wanneer de laesie uit
gebreid was, de witte stof ingenomen had en gelokaliseerd was in de 
achterste helft van de grote hersenen. Kleine, omschreven letsels in de 
parietale kwab, de gyrus angularis en supramarginalis bleken geen invloed 
te hebben op de optokinetische nystagmus. Volgens deze auteurs moet 
de laesie dus subcorticaal gelegen zijn in het temporale, parietale of occi- 
pitale gebied om de optokinetische nystagmus naar de hetero-laterale zijde 
te doen verminderen.

Veel minder eensgezindheid heerst er over de vraag of frontale laesies 
eveneens de optokinetische nystagmus beïnvloeden; volgens Fox, Holmes 
en Stenvers is dit wel het geval; volgens Cords, Carmichael e.a. niet. 
Thalamische letsels geven een vermindering van de optokinetische nystag
mus naar de contralaterale zijde. Jung en Kornhuber (1963) hebben 
patiënten getest na stereotactische ingrepen op de nucleus ventralis van 
de thalamus. Bij het routine-onderzoek werden geen afwijkingen gevon
den, doch bij hogere snelheden werd de asymmetrie duidelijk ten nadele 
van de contralaterale kant.

Opmerkelijk is de publikatie van Drooglever Fortuyn en van der
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Waals (1940). Hun onderzoek betrof gevallen van hersentumoren (loka
lisatie niet gespecificeerd), diffuse hersenlaesies en ponshaarden. Zij on
derzochten deze patiënten in de draaikamer, alsook met een spiraal- 
trommel waarvoor een diaphragma geplaatst was, ten einde de grootte 
van het bewegend oppervlak te kunnen wijzigen.

Het interessante van hun waarnemingen is, dat zij een verband menen 
te kunnen aantonen tussen de grootte van het bewegend object en de 
graad van stoornis van de optokinetische nystagmus; hoe groter de trom
mel hoe geringer de asymmetrie. In de draaikamer was bij hun patiënten 
met tumoren in de grote hemispheren praktisch altijd een optokinetische 
nystagmus op te wekken en de asymmetrie was veel geringer. Zij conclu
deren hieruit dat er slechts één soort optokinetische nystagmus bestaat en 
dat het verschil in vormen berust op het verschil in grootte van de ge
bruikte objecten. De optokinetische nystagmus in de draaikamer zagen 
zij slechts verdwijnen bij processen rond de pons (bij een brughoektumor); 
de zogenaamde kijknystagmus was dan al eerder verdwenen.

De stoornissen zijn, volgens deze auteurs, des te sterker naarmate het 
proces dichter bij de oogspierkernen gelegen is. Dit beïnvloedt de lang
zame fase (volgbeweging); het ontbreken van de snelle slag is volgens 
hen het gevolg van een gestoord zijn van de langzame fase. Over de vraag, 
op welke wijze de laesies in de grote hemispheren de door hen vastgestelde 
asymmetrie veroorzaken, wordt niet verder gesproken.

Een totaal ander geluid horen wij in een referaat van de Kleyn (1940); 
hier worden enkele gevallen beschreven van patiënten met een uitval van 
de staarnystagmus met behoud van de kijknystagmus. Deze patiënten had
den laesies in de medulla oblongata (niet nader gespecificeerd).

Klinische waarnemingen over de kijknystagmus bij de mens na hemi- 
spherectomie zijn ons niet bekend. Wel vermelden Rademaker en Ter 
Braak een geval van extreme idiotie, waarbij het onmogelijk was een 
kijk-optokinetische nystagmus op te wekken; de staarnystagmus kon wel 
opgewekt worden.

Verder hebben alle hierboven geciteerde klinische gevallen betrekking 
op ruimte-innemende processen, waardoor een min of meer groot gedeelte 
van één groot hersenhemispheer uitgeschakeld is. Uiteraard is bij kleinere 
laesies het recuperatievermogen ook nog niet onbelangrijk, hetgeen de 
beoordeling moeilijk maakt.

Apart staat het in 1952 door Velzeboer beschreven geval van bila
terale thrombose van de arteriae cerebrales posteriores; de pupillenreac
ties waren op te wekken; de optokinetische nystagmus - ook de staar
nystagmus - ontbrak geheel.
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Om de invloed van een volledige hemispherectomie op de optokineti
sche nystagmus te bestuderen, moeten wij in de literatuur ons tevreden 
stellen met de gegevens geput uit het dierexperiment.

Bij de hond is het onmogelijk een kijk-optokinetische nystagmus op te 
wekken na verwijdering van de hemispheren. Wanneer één hemispheer 
verwijderd is, verdwijnt de optokinetische nystagmus naar één kant (naar 
de contralaterale), terwijl hij wel aanwezig is naar de geopereerde zijde 
(Broers, de Kleyn, 1934). Deze uitval wordt met de tijd niet gecompen
seerd. Bij de aap (macacus rhesus) verdwijnt eveneens de kijk-optokine- 
tische nystagmus wanneer beide hemispheren verwijderd zijn en de uni
laterale hemispherectomie veroorzaakt, evenals bij de hond, een eenzijdige 
uitval van de optokinetische nystagmus. Het essentiële verschil met de 
hond is echter dat deze uitval geheel verdwenen is één maand na de 
hemispherectomie.

De invloed op de subcorticale of staarnystagmus zou eigenlijk nihil 
moeten zijn. Toch zien wij bij de hond een asymmetrie ontstaan na een
zijdige hemispherectomie; deze asymmetrie, die ten nadele van de contra
laterale kant is, verdwijnt niet met de tijd. Bij het konijn ontstaat even
eens een dergelijke asymmetrie, doch deze is meestal na een week over.

Bij de aap daarentegen zien wij deze asymmetrie niet en zelfs na ver
wijderen van beide hersenhemispheren is een staar-optokinetische nystag
mus op te wekken (Rademaker, Ter Braak).

EIGEN WAARNEMINGEN

a. METHODE

De optokinetische nystagmus werd bij onze patiënten opgewekt ener
zijds met de draaitrommel, voorzien van witte en zwarte strepen, en ander
zijds met het panorama van gekleurde platen (zie blz. 57). De opgewekte 
nystagmus werd dan met het blote oog waargenomen en geïnterpreteerd. 
Meestal werd ook elektro-nystagmographie (E.N.G.) verricht. Hieronder 
verstaan we een eenvoudige methode om de oogbewegingen te registreren 
aan de hand van het verschil in cornea-retina-potentiaal; dit laatste is 
namelijk constant bij dezelfde persoon gedurende meerdere jaren. De 
cornea is positief ten opzichte van de retina. Wanneer de ogen bewegen 
ontstaan de potentiaalverschillen en deze verschillen zijn ongeveer even
redig met de deviatiehoek van de ogen.

De E.N.G. werden geregistreerd op het gewone E.E.G.-toestel. In al
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onze curven is als biologische ijking gebruikt : 10 mm = 20°. De uitslag 
naar boven is een nystagmus naar links, naar onder een nystagmus naar 
rechts.

Om de verandering van de oogstand zo getrouw mogelijk weer te geven, 
werd steeds gebruik gemaakt van een gelijkspannings-versterker; hierbij 
heeft men geen vervorming van de curve. De grootheid van de nystagmus 
werd uitgedrukt door de hoeksnelheid van de langzame fase. Zoals het 
onderstaande schema, ontleend aan Ter Braak, aantoont is deze hoek
snelheid de amplitude a gedeeld door de tijdsduur van de langzame fase 
I,. Dit meet men rechtstreeks door de tangens van hoek a uit te meten. 
De hoeksnelheid werd gemeten bij verschillende snelheden.

De optokinetische nystagmus werd eveneens opgewekt bij middel van 
de zg. „ambivalente” prikkeling. Dit geschiedde met een spiraaltrommel.

In het kort komt het principe van deze ambivalente prikkeling hierop 
neer, dat de patiënt tegelijkertijd twee even sterke doch in richting tegen
gestelde nystagmogene prikkels gegeven worden.

Hiertoe moet de patiënt naar het centrum van een om een horizontale 
as draaiende cylinder kijken. Op deze cylinder zijn met gelijke spoed doch 
in tegengestelde richting twee spiralen getekend. De patiënt ziet dus één 
groep lijnen naar links en één groep lijnen naar rechts bewegen. Voor een 
uitgebreide beschrijving van dit toestel verwijs ik naar de oorspronkelijke 
publikatie van Ter Braak in de Folia psych, en neurol. neerlandica 
1957-60, p. 131-135.

Teneinde de zogenaamde staar-optokinetische nystagmus te bestuderen, 
werden de patiënten geplaatst midden in een draaicylinder; de binnenzijde 
hiervan was met witte en zwarte strepen bekleed. Alle andere contrasten 
van de buitenwereld waren hierdoor uitgeschakeld. De hoeksnelheid van 
deze cylinder was regelbaar.

Enkele malen werd ook de invloed van de staar- op de kijk-optokine-
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tische nystagmus onderzocht. Hiertoe werd de patiënt in de draaicylinder 
geplaatst; in deze cylinder werd aan de patiënt gevraagd te kijken naar 
de vóór hem geplaatste spiraaltrommel (ambivalente prikkeling).

De staar-nystagmus werd steeds geregistreerd bij middel van E.N.G.

b. WAARNEMINGEN

Geval I (N 16764). T. G., vrouw van 26 jaar. Hemispherectomie 
rechts wegens uitgebreid astroblastoma. Vóór de operatie was de opto
kinetische nystagmus symmetrisch.

Ie onderzoek (1 maand na de operatie):
De „kijk”-optokinetische nystagmus is naar rechts aanwezig en nor

maal; naar links ontbreekt hij totaal.

2e onderzoek (lj^ maand na de operatie):
De „kijk”-optokinetische nystagmus met het panorama is naar rechts 

aanwezig en normaal (langzame en snelle fase). Naar links glijden de ogen 
naar rechts; af en toe is er een klein rukje naar links. Bij herhaling gelukt 
het ons zeer fijne beweginkjes van de ogen naar links vast te stellen. Met 
de trommel is de optokinetische nystagmus naar rechts normaal; naar 
links zijn er duidelijke fijne nystagmus-slagjes naar links.

3e onderzoek (2 maanden na de operatie):
De ,,kijk”-optokinetische nystagmus is naar rechts intact. Naar links 

is ze praktisch niet op te wekken. Soms zien we een enkel klein slagje 
naar links, maar meestal glijden de ogen naar rechts.

4e onderzoek (6 maanden na de operatie):
De toestand is statu quo ante. Op de E.N.G. zien we dat er bij het 

bewegen van de contrasten naar rechts (nystagmus naar links) toch een 
langzame fase naar rechts ontstaat (glijbeweging). Deze is echter belang
rijk kleiner in amplitude dan de langzame fase naar links (bij het bewegen 
van de contrasten naar links).

Wanneer de optokinetische nystagmus opgewekt wordt met de spiraal
trommel (ambivalente prikkeling) ontstaat praktisch alleen een nystagmus 
naar rechts. Op de E.N.G. zien we toch af en toe een slagje naar links.

5e onderzoek (2j^ jaar na de operatie):
De optokinetische nystagmus, opgewekt met de draaicylinder en met 

het panorama, was naar rechts normaal. Bij het bewegen van de contras
ten naar rechts, ontstond een langzame glijbeweging naar rechts, af en 
toe onderbroken door enkele korte nystagmusslagen naar links.
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Alhoewel de asymmetrie nog heel duidelijk was, konden we toch van 
een terugkeer van de „kijk”-nystagmus naar links spreken; zowel de lang
zame als de snelle fase waren duidelijker dan bij vorig onderzoek.

J
Optokinetische kijknyst:.gmus

(patiënt vóór de draaitrommel - 6 maanden na de operatie) 
naar rechts naar links

De staar-optokinetische nystagmus werd éénmaal onderzocht en wel 
6 maanden na de operatie. Na plaatsen van de patiënte in de grote draai- 
cylinder, verkregen wij de volgende staarnystagmus: zowel bij het draaien 
van de cylinder naar rechts als naar links ontstond er een gelijke langzame 
fase. De amplitudo van de nystagmus naar links was kleiner. De snelheid 
van de langzame fase was dus gelijk, al is het mogelijk dat bij hogere 
draaisnelheden toch een verschil in snelheid naar voren zou kunnen 
komen.

Er was dus een asymmetrie in deze staarnystagmus, die echter veel 
minder uitgesproken was dan bij de kijk-optokinetische nystagmus.

Optokinetische staarnystagmus 
(patiënt in de draaicylinder - 6 maanden na de operatie) 

naar rechts naar links

De patiënte werd ook nog in de grote draaicylinder geplaatst, terwijl 
haar gevraagd werd naar de spiraaltrommel (ambivalente prikkeling) te 
kijken. Met een kartonnen doos werd het rechter (ziende gezichtsveld) uit
geschakeld, doch er werd een opening gelaten om het maculaire zien toe 
te laten. Wij constateerden een nystagmus naar rechts. Het draaien van 
de grote cylinder (= buitenwereld) in beide richtingen had geen invloed
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op deze nystagmus. Hieruit blijkt dus wel dat vanuit het „blinde” ge
zichtsveld geen optokinetische reacties zijn op te wekken.

Alhoewel dit laatste onderzoek slechts zijdelings betrekking heeft met 
het door ons opgestelde onderzoekschema, toont het toch duidelijk dat 
een regelmatige opeenvolging van langzame en snelle fasen mogelijk is, 
zodra een klein deeltje van het maculaire zien intact gebleven is (of een 
deeltje van de retina die als macula fungeert). Het weerlegt de hoger- 
vernoemde opvatting van Bärany, als zou de snelle fase een instelbewe- 
ging zijn van het oog op het verschijnen van een nieuw object in de peri
ferie van het gezichtsveld.

Enkele tijd later succombeerde de patiënte. Er werd geen autopsie 
bekomen.

Geval II (N 17277). G. H., vrouw van 29 jaar. Hemispherectomie 
rechts wegens uitgebreid spongioblastoma polare. Na de operatie was het 
rechter ooglid gesloten (occulomotoriusuitval rechts), zodat de nystagmus 
alleen op het linker oog geobserveerd kon worden. Vóór de operatie was 
de optokinetische nystagmus symmetrisch.
Ie onderzoek (9 dagen na de operatie):

De kijknystagmus, opgewekt met de trommel en met het panorama, is 
afwezig naar links. Bewegen de contrasten naar links dan gaat het oog in 
de rechter ooghoek staan; er ontstaat praktisch geen glijbeweging, doch 
wij zien wel korte slagen naar rechts.
2e onderzoek (1 maand na de operatie):

De kijknystagmus (met trommel en panorama) ontbreekt nog geheel 
naar links. Naar rechts is de snelle fase aanwezig; een langzame fase zien 
wij slechts wanneer het oog in de rechter ooghoek staat. Als het oog in 
de mediaanlijn staat, dan zien wij maar af en toe een langzame fase.
3e onderzoek (1^ maand na de operatie):

De kijknystagmus (met trommel en met panorama) is nu normaal naar 
rechts; er is een goede snelle en langzame fase. Bij het onderzoek van de 
optokinetische nystagmus naar links is soms een langzame glijbeweging 
naar rechts op te wekken, gevolgd door enkele kleine slagjes naar links.

4e onderzoek (4 maanden na de operatie):
De kijknystagmus met een panorama opgewekt, is normaal naar rechts. 

Naar links is er een langzame fase, gevolgd door af en toe een snelle slag. 
Met de trommel is de kijknystagmus naar rechts ook normaal; naar links 
ontstaan korte fijne slagjes naar links. Hoe groter de gebruikte trommel, 
des te duidelijker is de asymmetrie tussen rechts en links.
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5e onderzoek (5 maanden na de operatie):
De kijknystagmus wordt geregistreerd; naar rechts is hij normaal. Wan

neer de contrasten naar rechts bewegen devieert het oog naar rechts en 
er is af en toe een nystagmus naar links. In overeenkomst hiermede von
den wij, met de spiraaltrommel (ambivalente prikkeling), zowel bij hoge 
als bij langzame snelheid, een nystagmus naar rechts.

6e onderzoek (2)/^ jaar na de operatie):
De kijknystagmus is normaal naar rechts. Naar links is hij eveneens 

aanwezig, doch de snelle fase heeft een kleiner amplitude. Af en toe is 
er een glijbeweging naar rechts, die niet gevolgd is door een nystagmus- 
slag naar links.

7e onderzoek (3)^ jaar na de operatie):
De kijknystagmus naar rechts is normaal. Wanneer de contrasten naar 

rechts verplaatsen is er een goede langzame fase met iets minder ampli
tude dan vice-versa. De nystagmusslagen naar links zijn kleiner van am
plitude en frequenter.

8e onderzoek (4)^ jaar na de operatie):
Dit onderzoek toonde een verlangzaming van de kijknystagmus naar 

links. Dit wordt duidelijk geïllustreerd op de onderstaande tabel en op 
het E.N.G.

snelheid der strepen gemiddelde hoeksnelheid 
nystagmus naar links

van de langzame fase 
nystagmus naar rechts

± 17j^°/sec 6H°

O\fN00T—
H

± 22>£7sec 7° 27°
± 30° /sec geen 29°

Optokinetische kijknystagmus 
(patiënt vóór de draaitrommel - 4J^ jaar na de operatie) 

snelheid van de draaitrommel ± 17H°/sec 
naar rechts naar links
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De staar-optokinetische nystagmus werd onderzocht 5 maanden na de 
operatie. Wanneer de patiënte in de grote draaicylinder werd onderzocht 
bekwamen wij de volgende staarnystagmus: bij het draaien van de cylinder 
naar links, ontstond er een uitgesproken nystagmus naar rechts met een 
grote amplitude. De nystagmus sloeg praktisch alleen in het rechter blik
veld. Als de cylinder naar rechts draaide ontstond eveneens een behoor
lijke nystagmus naar links, die echter weer hoofdzakelijk in het rechter 
blikveld sloeg. De amplitude van de nystagmus naar links was kleiner 
dan van deze naar rechts.

Het laatste onderzoek van de optokinetische „staar”-nystagmus gebeurde 
jaar na de operatie. Er was weinig verandering, hetgeen blijkt uit de 

volgende tabel en E.N.G.

snelheid der strepen gemiddelde hoeksnelheid van de langzame fase
nystagmus naar links nystagmus naar rechts

± 25°/sec 22y2° 273/2°
± 50°/sec 28°

O\\O

Optokinetische staarnystagmus 
(patiënt zit in de draaicylinder - 43'2 jaar na de operatie) 

snelheid van de draaicylinder 25°/sec 
naar rechts naar links

Optokinetische staarnystagmus (50°/sec) 
naar rechts naar links

De „staar”-nystagmus naar links was dus veel minder gestoord dan 
de ,,kijk”-nystagmus naar links, doch bij snelheden van 50°/sec en meer 
was de „staar”-nystagmus naar links toch duidelijk verlangzaamd.
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Geval III (N 16912). A. L., meisje van 7 jaar. Hemispherectomie 
rechts op de leeftijd van 3 jaar wegens tumor cerebri. Preoperatief kon 
de optokinetische nystagmus niet onderzocht worden vanwege de onrust 
van het kind.
Ie onderzoek (3 maanden na de operatie):

De optokinetische nystagmus met het panorama opgewekt lijkt totaal 
afwezig naar links, maar goed aanwezig naar rechts. Gezien de leeftijd 
van het patiëntje is dit onderzoek maar relatief betrouwbaar.

2e onderzoek (31/^ jaar na de operatie):
Met de trommel lukt het ons niet een optokinetische nystagmus op te 

wekken, noch naar rechts noch naar links. Met het panorama is de opto
kinetische nystagmus naar rechts normaal (langzame en snelle fase); wan
neer de contrasten naar rechts bewegen is er een langzame glijbeweging 
naar rechts met af en toe een klein slagje naar links.

3e onderzoek (4 jaar na de operatie):
Met de trommel bekomen we niets. Met het panorama is de optokine

tische nystagmus naar rechts normaal. Naar links zien we enkele kleine 
slagjes; de glijbeweging is minimaal.

4e onderzoek (5 jaar na de operatie):
Zowel de optokinetische „kijk”- als de „staar”-nystagmus worden on

derzocht en geregistreerd bij middel van E.N.G. Onderstaande tabel toont 
onze bevindingen:

snelheid der strepen gemiddelde hoeksnelheid van de langzame fase
nystagmus naar links nystagmus naar rechts

(worden weergegeven de meest representatieve bevindingen onder de verschillende
frequenties der strepen)

Kijknystagmus:

± 17j/2°/sec geen nystagmus 15}/£0/sec

Optokinetische kijknystagmus
(de patiënt zit vóór de draaitrommel - 5 jaar na de operatie)

naar links naar rechts
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± 25°/sec
S taarnystagm us 

18°/sec 26°/sec met grove amplitude

Optokinetische staarnystagmus 
(de patiënt zit in de draaicylinder - 5 jaar na de operatie) 

naar links naar rechts

Samenvattend kunnen wij dus zeggen dat de kijknystagmus alleen naar 
rechts aanwezig is, terwijl de staarnystagmus naar beide kanten is op te 
wekken. Niettemin is de staarnystagmus naar links geringer; naar rechts 
heeft hij een gestoord aspect.

Geval IV (N 5526). M. v. d. S., meisje van 13 jaar. Hemispherectomie 
rechts op de leeftijd van 7 jaar wegens atrophie van de rechter hemispheer. 
Het kind had vroeger een encephalopathisch proces doorgemaakt met een 
hemiparese links als restverschijnsel. Preoperatief was de optokinetische 
nystagmus aanwezig en symmetrisch.

Ie onderzoek (3J^ jaar na de operatie):
De optokinetische nystagmus, opgewekt met de trommel, is naar rechts 

normaal en naar links geheel afwezig. Met het panorama is hij naar rechts 
normaal, terwijl in de omgekeerde richting de ogen traag naar rechts 
glijden en er af en toe een enkele korte slag naar links te zien is; deze 
nystagmusslag gaat nooit over de mediaanlijn.

2e onderzoek (5)/£ jaar na de operatie):
Met de trommel is naar links geen optokinetische nystagmus op te wek

ken, naar rechts wel. Met het panorama zien wij bij het bewegen van de 
contrasten naar rechts een glijbeweging van de ogen naar rechts; wij zien 
nu echter geen enkele nystagmus-slag naar links.
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3e onderzoek (6J/^ jaar na de operatie):
Het onderzoek van de optokinetische kijk- en staarnystagmus met be

hulp van E.N.G. gaf de volgende resultaten:

snelheid der strepen gemiddelde hoeksnelheid van de langzame fase
nystagmus naar links nystagmus naar rechts

(worden weergegeven de meest representatieve bevindingen onder de verschillende 
frequenties der strepen)

Kijknystagmus:

± 17^°/sec ój/j0/sec (zeer onregelmatig) 15)^0/sec

Optokinetische kijknystagmus
(de patiënt zit vóór de draaitrommel - 6l/2 jaar na de operatie) 

naar links naar rechts

Staarnystagmus:

± 25°/sec 15°/sec 20°/sec (gestoord aspect)
± 50°/sec 15*^°/sec 25°/sec

Optokinetische staarnystagmus (snelheid der strepen 50°/sec)
(de patiënte zit in de draaicylinder - 6j/j jaar na de operatie)

naar links naar rechts
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De optokinetische kijknystagmus naar links was dus wel aanwezig, doch 
zeer gering en bovendien onregelmatig. Ook de optokinetische staar- 
nystagmus was naar links minder, naar rechts had hij een gestoord aspect.

Samenvattend kunnen wij zeggen dat het E.N.G. in zijn totaalbeeld 
gestoord was, hetgeen doet vermoeden dat hier niet alleen cerebraal, doch 
ook in de hersenstam laesies bestonden.

Geval V (N 23102). A. v. d. B., meisje van 14 jaar. Hemispherectomie 
links op de leeftijd van 14 jaar wegens hemiplegia spastica infantilis. Pre- 
operatief bestond een spontane fixatie-nystagmus naar links; deze fixatie- 
nystagmus werd preoperatief niet onderzocht met E.N.G., zodat niet be
kend is of deze nystagmus ook in het donker of met gesloten ogen (dus 
bij afwezigheid van fixatie) aanwezig was.

Ie onderzoek (1 maand na de operatie):
De optokinetische nystagmus, opgewekt met de trommel, is aanwezig 

naar links; naar rechts is slechts af en toe een kleine beweging merkbaar. 
Met het panorama is naar links een fraaie nystagmus op te wekken; naar 
rechts niet.

2e onderzoek {2]/2 maand na de operatie):
Onderzoek bij middel van E.N.G.

snelheid der strepen gemiddelde hoeksnelheid van de langzame fase 
nystagmus naar links nystagmus naar rechts

Kijknystagmus:

± 17)/20/sec 16°/sec 7°/sec
± 30°/sec 25°/sec 12°/sec

Optokinetische kijknystagmus (snelheid der strepen 30°/sec)
(de patiënt kijkt naar de draaitrommel)

naar links naar rechts
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Staarnystagmus:

± 25°/sec 25°/ sec ll°/sec
± 50°/sec 37°/ sec 13°/sec
± 75°/sec 52°/ sec 20°/sec

N
Optokinetische staarnystagmus (snelheid der strepen 75°/sec) 

(de patiënte zit in de draaicylinder) 
naar links naar rechts

Spontane fixatie-nystagmus naar links

Met de „ambivalente” prikkeling werd steeds een optokinetische nystag
mus naar links bekomen, ook wanneer aan de patiënte de opdracht ge
geven werd de strepen naar links te volgen.

Samenvattend kunnen wij hier zeggen dat het elektro-nystagmogram dui
delijke stoornissen aantoont van de kijk- en staarnystagmus naar de niet- 
geopereerde zijde. Het totale beeld wordt echter sterk beïnvloed door een 
spontane fixatienystagmus naar links.

Geval VI (D 1483). W. P., man van 54 jaar. Hemispherectomie rechts 
wegens tumor cerebri. Preoperatief was de optokinetische nystagmus intact.

Ie onderzoek (3 maanden na de operatie):
De optokinetische nystagmus met de trommel opgewekt was intact naar 

rechts maar ontbrak naar links. Met het panorama gleden de ogen naar 
rechts; er was geen nystagmus naar links.
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2e onderzoek (9 maanden na de operatie):
De optokinetische nystagmus (met trommel en panorama) was naar 

rechts intact. Bij het bewegen van de contrasten naar rechts hadden de 
ogen neiging naar rechts te staren. Er was af en toe een klein slagje naar 
links.

De patiënt succombeerde korte tijd later, zodat hier geen uitgebreider 
onderzoek mogelijk is geweest.

CONCLUSIES

Indien wij bij de beschrijving van onze gevallen en in onze conclusies 
steeds gebruik maken van de termen „kijk- en staarnystagmus”, dan be
tekent dit geenszins dat wij het bestaan van twee soorten optokinetische 
nystagmus a priori hebben aanvaard. Veeleer ter schematisering van ons 
onderzoek hebben wij beide termen aangewend om een verschillende 
prikkelconstellatie aan te geven.

Wij hebben de optokinetische nystagmus onderzocht bij zes patiënten 
die een hemispherectomie hebben ondergaan. In het onmiddellijke post
operatieve beloop werd alleen de zogenaamde „kijknystagmus” onder
zocht. Het onderzoek van de „staarnystagmus” vergt van de patiënt een 
goede collaboratie en de mogelijkheid om zittend in een draaicylinder 
plaats te nemen; dit onderzoek was dus niet geschikt voor de onmiddellijke 
post-operatieve periode.

Van de zes patiënten waren er vier geopereerd voor een tumoraal pro
ces; de andere twee ondergingen een hemispherectomie wegens encephalo- 
patische resttoestanden. Vier patiënten waren volwassen of jonge volwas
senen en twee patiënten waren jonge kinderen. Bij alle operaties werd 
de thalamus intact gelaten.

Een eerste vaststelling is dat de optokinetische kijknystagmus volledig 
verdwijnt naar de niet-geopereerde zijde na een hemispherectomie; bij één 
patiënt (geval II) was de optokinetische kijknystagmus naar de geopereerde 
zijde eveneens gestoord gedurende ongeveer één maand. Er waren geen 
opeenvolgende glijbewegingen en het oog bleef in de rechter ooghoek 
staan; in deze stand zagen wij een kortdurende snelle fase.

Het postoperatief afwezig-zijn van de kijknystagmus was soms van 
tijdelijke aard, althans bij volwassen patiënten. In de loop van een half 
jaar zag men geleidelijk aan bij geval II, geval V en geval VI, een kijk
nystagmus herstellen naar de niet-geopereerde zijde. Dit herstel was echter 
niet volledig en er bleef na jaren nog een duidelijke asymmetrie bestaan.
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Het terugkomen van de optokinetische kijknystagmus gebeurde in ge
lijke mate voor de snelle en voor de langzame fase.

Bij geval I, III en IV was het herstel nihil of zeer gering.
Bij de patiënten met een herstellende kijknystagmus bleef de asymmetrie 

toch nog duidelijk uitgesproken, nl. onder de vorm van een verlangzaming. 
Deze asymmetrie was meer uitgesproken met de draaitrommel dan met 
het panorama. Over de invloed van de grootte van de objecten op de 
optokinetische nystagmus zullen wij verder nog terugkomen.

Met de ambivalente prikkeling (spiraaltrommel) werd steeds het lijnen
systeem naar de geopereerde zijde gevolgd. Sedert het onderzoek van 
Buis weten wij dat, bij normale personen, één lijnensysteem gemakkelijker 
en langer gevolgd wordt dan het andere. De asymmetrie bij onze patiënten 
was constant aanwezig en bovendien steeds naar dezelfde kant gericht, 
zodat wij wel mogen aannemen dat zij niet physiologisch was. Deze opto
kinetische nystagmusvoorkeur werd niet beïnvloed door extrafoveale 
fixatiereflexen uitgaande van uit het blinde gezichtsveld (één geval onder
zocht).

Wat de optokinetische staarnystagmus betreft, deze werd om boven
genoemde redenen, pas na langere tijd volgend op de operatie onderzocht. 
Bij vijf patiënten: drie tumorpatiënten en twee hemispherectomiën voor 
postencephalopathische hemiatrophie.

Bij al deze patiënten (5) was een goede staarnystagmus naar beide 
kanten op te wekken. Deze staarnystagmus was nochtans bij allen iets 
minder naar de niet-geopereerde zijde. Bij geval II, geval III en geval IV 
bleek ook dat deze asymmetrie duidelijker werd wanneer aan de draai- 
cylinder een hogere snelheid gegeven werd. Maar dan nog was deze a- 
symmetrie beduidend minder dan de asymmetrie van de optokinetische 
kijknystagmus. Vooral geval III is hiervoor een sprekend voorbeeld; ter
wijl de kijknystagmus geheel ontbrak naar de niet-geopereerde zijde, was 
wel naar deze kant een goede staarnystagmus op te wekken.

Bij de volwassen patiënten had deze staarnystagmus, afgezien van de 
geringe verlangzaming, een volkomen normaal aspekt. Bij de kinderen 
daarentegen had de staarnystagmus, vooral naar de geopereerde zijde, 
een ietwat gestoord aspekt. De reden hiervan is ons niet duidelijk. Alleen 
voor geval IV (postencephalitis) zou men kunnen aannemen dat ook op 
lager niveau, in de stam, anatomische letsels aanwezig waren die de 
nystagmus ongunstig beïnvloeden. Maar voor waarneming II duidt geen 
enkel symptoom op het bestaan van laesies in het mesencephalon; de 
anamnese pleit evenmin hiervoor.

Verscheidene auteurs (de Kleyn, Dusser de Barenne) hebben onver
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klaarbare stoornissen van de nystagmus toegeschreven aan niet nader ge- 
specifieerde letsels in de stam. Een dergelijke verklaring is niet te con
troleren en derhalve een al te gemakkelijk redmiddel in de nood bij gebrek 
aan een sluitende verklaring.

Uit deze waarnemingen is het wel duidelijk dat, althans bij volwassen 
personen, het behoud van één hemispheer voldoende is om na enkele 
maanden een optokinetische kijknystagmus naar beide kanten tot stand 
te brengen; er is evenwel asymmetrie. Anderzijds is er met één hemispheer 
een dissociatie tussen de zgn. kijk- en staarnystagmus. Het is interessant 
deze vaststelling te confronteren met de voornaamste theoriën over de 
optokinetische nystagmus, afgeleid uit de menselijke pathologie.

Allereerst de reeds eerder geciteerde opvatting van Carmichael, Dix 
en Hallpike (1954). Volgens hen is er maar één optokinetische nystag
mus en deze heeft een subcorticale reflexbaan. Aan de gyrus angularis 
en gyrus supramarginalis wordt een „regulerende” funktie op het sub
corticale mechanisme toegekend. Wat zij verstaan onder deze „reguleren
de” funktie is uit hun publikatie niet af te leiden. Destructie, door tumoren 
of verweking, van deze gebieden resulteert in een nystagmusvoorkeur naar 
de aangetaste zijde. Een dergelijke regulerende invloed kan remmend of 
stimulerend werken en dus een grote analogie tonen met de invloed van 
de grote hersenhemispheren op de vestibulaire nystagmus.

Veronderstellen wij dat de grote hersenhemispheren een remmende in
vloed hebben op de optokinetische nystagmus; deze opvatting heeft meer
dere bezwaren. Allereerst is het niet bekend dat stoornissen in het opto
kinetische systeem zouden kunnen leiden tot een spontane nystagmus. In 
het vestibulaire systeem komt dit wél voor. Bovendien geven alle laesies 
in de hersenhemispheren steeds aanleiding tot vermindering van de opto
kinetische nystagmus naar één zijde; de nystagmus naar de andere kant 
is daarbij niet toegenomen, zodat wij nooit kunnen spreken van een „over- 
reactie” van het optokinetische systeem. Dit contrasteert eveneens met het 
vestibulaire systeem en het is ook om deze redenen dat Jung en Korn- 
huber besluiten dat de tonische invloed van de cerebrale cortex op de 
optokinetische nystagmus te verwaarlozen is.

De veronderstelde remmende invloed van de grote hersenhemispheren 
op de optokinetische nystagmus zou men dan kunnen gelijkstellen met de 
werking van de hersenhemispheren op het vestibulaire systeem; volgens 
Groen (1963) is dit ook een inhibitorische werking, hetgeen o.a. ook 
blijkt uit de waarnemingen beschreven in het tweede deel van dit werk. 
Het verwijderen van een groot hersenhemispheer zou dus in beide syste
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men een stoornis teweegbrengen en deze stoornis zou een overeenkomstig 
karakter kunnen hebben.

Wanneer wij nu de resultaten vergelijken van het vestibulair onderzoek 
en de optokinetische nystagmus rond hetzelfde tijdstip na de ingreep, dan 
zouden wij deze overeenkomst moet kunnen aantonen.

Geval I toont een half jaar na de operatie een ontremming van beide 
labyrintaire systemen zonder nystagmusvoorkeur. De optokinetische nys
tagmus is verminderd naar links.

Geval II toont vier en een half jaar na de operatie een ontremming 
van beide labyrintaire systemen zonder nystagmusvoorkeur. De optokine
tische nystagmus is dan verminderd naar links.

Geval III toont vier ä vijf jaar na de operatie een geringe voorkeur naar 
links van de labyrintaire nystagmus. De optokinetische nystagmus is naar 
links afwezig.

Geval IV toont zes jaar na de ingreep een nystagmusvoorkeur naar rechts 
terwijl de optokinetische nystagmus naar rechts meer uitgesproken is.

Geval V werd binnen een jaar onderzocht. Met open ogen was er een 
spontane nystagmus naar links en de optokinetische nystagmus naar links 
was meer uitgesproken.

Samenvattend zijn er van de vijf gevallen slechts twee waar de over
heersing van de optokinetische nystagmus overeenkomt met een vestibu
laire nystagmusvoorkeur naar dezelfde zijde. In de andere gevallen is dit 
niet zo, en in één geval zelfs volledig tegenstrijdig. Deze resultaten pleiten 
dan ook tegen de opvatting dat de hersenhemispheren een analoge rol 
zouden spelen bij het tot stand komen van zowel de optokinetische als 
de vestibulaire nystagmus.

Bovendien, indien de hersencortex slechts de rol van „inhibitor” zou 
vervullen, dan zou na het volledig wegnemen van één hermispheer niet 
voor lange tijd een totale uitval van de kijknystagmus te verwachten zijn. 
In onze waarnemingen zagen wij dat slechts langzaam - en alleen nog 
bij volwassen personen - de nystagmus terugkwam. Zo de funktie van 
het groot hersenhemispheer zó ondergeschikt is als Carmichael, Dix en 
Hallpike beweren, dan zou alleen een lichte asymmetrie in plaats van 
een zo grote stoornis te verwachten zijn na hemispherectomie.

Verder wordt door deze hypothese geen verklaring gegeven voor het 
verschil tussen de optokinetische kijk- en staarnystagmus.

De veronderstelde „regulerende” funktie van de hersenhemispheren zou 
ook deze kunnen zijn van een „versterker” van een subcorticaal reflex.

De asymmetrie tussen de optokinetische kijk- en staarnystagmus wordt 
dan een kwestie van sterkte. Drooglever Fortuyn en van der Waals

81



(1940) verdedigen deze hypothese in hun publikatie. Ook bij hen gaat het 
dus om één en dezelfde soort optokinetische nystagmus.

In ons geval zou dit dus neerkomen op de volgende toestand: bij de 
kijknystagmus zou de nystagmogene prikkel onvoldoende sterk zijn om 
zonder versterker een optokinetische nystagmus op te wekken. Daaren
tegen in de opstelling van de staarnystagmus zou de prikkel zonder ver
sterker voldoende sterk zijn om een nystagmus op te wekken.

Om deze kwantitatieve verklaring te kunnen aanvaarden moet a priori 
aangenomen worden dat bij de prikkelconstellatie voor de kijknystagmus 
een geringere nystagmogene prikkelingstoestand bestaat, dan wanneer men 
de patiënt in een draaicylinder plaatst; dit aanvaarden bovengenoemde 
auteurs op grond van een kleiner prikkelend oppervlak.

Vermoedelijk is dit niet zó; bij het kijken naar een draaitrommel moet 
men niet alleen rekening houden met de op de macula ontvangen prikkels 
uitgaande van de trommel, doch ook met de extra foveale projectie van 
de stilstaande achtergrondcontrasten. Door het onderzoek van Buis (1963) 
weten wij dat deze achtergrondcontrasten, die bij bewegen van het oog 
over het netvlies verschuiven in een richting die tegengesteld is aan de 
langzame fase van de kijknystagmus, een geïnverteerde werking hebben 
en de nystagmogene prikkel van de macula versterken.

Deze geïnverteerde werking van de achtergrondcontrasten is met de 
gewone proefopstelling voor de kijknystagmus niet aan te tonen. Buis 
(1963) heeft echter bij zijn proefpersonen het centrale gezichtsveld „ge
neutraliseerd” door de personen te laten kijken naar een ambivalente 
draaitrommel (die, zoals wij reeds hoger vermeldden, twee in tegengestelde 
richting lopende spiraallijnen heeft). Door neutralisatie van het maculaire 
zien, kon hij de nystagmogene werking van de extrafoveaal geprojecteerde 
contrasten onderzoeken. Deze contrasten bleken, alhoewel zij zich voort
bewegen over de retina in een richting tegengesteld aan het gefixeerde 
voorwerp, een optokinetische nystagmus op te wekken (door Buis para
doxe nystagmus genoemd), die de kijknystagmus versterkte. De achter
grondcontrasten bleken een hulpmiddel te zijn voor de klassieke kijk
nystagmus.

Met kennis van deze bevindingen is dus het prikkelend oppervlak bij 
kijken naar de draaitrommel niet kleiner dan bij de proef in de draai
cylinder en er is dus geen reden om aan te nemen dat met de draaitrommel 
een geringere prikkel gegeven wordt dan met de draaicylinder.

Derhalve is deze theorie van de versterker ongeschikt om het verschil 
in asymmetrie te verklaren tussen kijk- en staarnystagmus. Evenzo is met 
deze theorie niet verklaard waarom de kijknystagmus in sommige gevallen
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(bij de kinderen bijv.) volledig verdwijnt en de staarnystagmus wél op- 
wekbaar is, terwijl de nystagmogene prikkels in beide opstellingen even
waardig zijn.

Het belang van de cerebrale cortex voor de optokinetische nystagmus 
zal vermoedelijk verder reiken dan de rol van „versterker” of „tonus”. 
Beweren dat de optokinetische nystagmus een geheel subcorticaal gelegen 
mechanisme heeft, is o.i. moeilijk houdbaar wanneer men vasthoudt - zo
als Carmichael e.a. doen - aan het beginsel dat er slechts één soort 
optokinetische nystagmus bestaat.

Om de door ons vastgestelde feiten te kunnen verklaren lijkt het ons 
nuttiger terug te keren naar de opvattingen van Rademaker en Ter 
Braak, die twee variëteiten van optokinetische nystagmus verdedigen. 
Hetgeen niet wil zeggen dat bovengenoemde auteurs deze twee variëteiten 
als volledig onafhankelijk en los van elkaar beschouwen. Volgens hun 
theoriën is de optokinetische nystagmus een optomotorisch reflex, waar
van de reflexboog grotendeels corticaal of grotendeels subcorticaal ge
legen kan zijn. Bij de proefopstelling met de draaitrommel verwekt men 
een optomotorisch reflex van uit de macula of een secundaire macula, 
waarvan men veronderstelt dat hij voor een belangrijk deel corticaal ver
loopt. Het is dezelfde optomotorische reflex als de klassieke Eisenbahn- 
nystagmus van Bäräny en in de kliniek de meest bestudeerde. Ter Braak 
onderscheidt deze reflex bij normale proefpersonen aan de hand van de 
aandachtsfactor. Het is zeer logisch dat de aandacht, zoals trouwens bij 
meerdere cerebrale reflexen, de corticale reflex vergemakkelijkt.

Wat men hier onder aandacht moet verstaan, is een onderwerp dat zeer 
uitvoerig zou kunnen behandeld worden, voornamelijk wanneer de om
schrijving in de psychologische sfeer zou plaatsvinden. Voor de analyse 
van een optomotorisch reflex, zoals de optokinetische nystagmus, moeten 
wij een praktisch physiologisch standpunt innemen.

De aandacht is volgens sommigen (o.a. Buis) reeds aanwezig vóór dat 
er iets gebeurt. Daarom noemen zij hem „de toestand van opmerkzaam- 
zijn” (awareness). Deze aandachtsfactor - of opmerkzaam-zijn - brengt 
de patiënt in een toestand waardoor de receptorische areas in het zenuw
stelsel reeds geprepareerd worden op het ontvangen van de informatie 
en te verwachten is dat de adequate motorische reactie hierdoor eerder 
tot stand komt; in het onderhavige geval een beweging van de ogen.

Ter Braak gaat hierin verder; volgens hem is aandacht het actief uit
kiezen van de te volgen objecten. Bij het ontbreken van aandacht bij de 
normale proefpersonen ontstaat geen kijknystagmus. Bij onze patiënten
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was na de hemispherectomie de kijknystagmus voor lange tijd en soms 
definitief verdwenen.

Hoe was nu de aandachtsmogelijkheid van onze patiënten?
Onze indruk over deze funktie hebben wij afgeleid uit het gezamenlijke 

klinische onderzoek en vooral uit de mogelijkheid om andere optomoto
rische reacties, die een goede opmerkzaamheid vergen (zoals de proeven 
van Stemvers met lokaliseren op voorstelling), nauwkeurig uit te voeren. 
Met vrijwel absolute zekerheid kunnen we zeggen, dat al onze patiënten 
op het ogenblik van het onderzoek van de optokinetische nystagmus, in 
staat waren voor een min of meer langere periode in een toestand van 
opmerkzaamheid te verkeren. Evenmin konden we vaststellen dat onze 
patiënten enige „inattention” hadden voor voorwerpen in welk deel van 
het gezichtsveld ook. Op commando konden ze in alle richtingen de blik 
richten.

De stoornis van de kijknystagmus is bij hen niet te wijten aan een ver
minderde aandachtsfunktie. De reden moet dus gezocht worden in de 
afwezigheid van een hemispheer, hetgeen toch een bewijs levert dat de 
„kijknystagmus” een hoofdzakelijk corticaal reflex is.

Naast deze kijknystagmus konden wij bij al onze patiënten een andere 
optokinetische nystagmus - de zgn. staarnystagmus - duidelijk opwekken. 
Deze variëteit was door het cerebrale ingrijpen weinig aangetast; een 
lichte asymmetrie was niettemin steeds aanwezig. Zoals wij hoger ver
meldden zien wij deze asymmetrie van de staarnystagmus ook na een
zijdige hemispherectomie van de hond en van het konijn; bij deze laatste 
is het van korte duur. Bij de apen bestaat deze asymmetrie niet.

Het blijkt dus dat voor dit type van de optokinetische nystagmus, de 
cerebrale cortex niet onontbeerlijk is; men kan de reflexboog dus sub- 
corticaal noemen. Een minimum van visuele cortex - zoals Pasik be
weert - is dus zelfs niet nodig. Om vandaar te beweren dat beide typen 
zowel fysiologisch als anatomisch geheel los van elkaar staan, zou in 
strijd zijn met de opvattingen van hen die het eerst tot het bestaan van 
beide variëteiten concludeerden; het is ook in strijd met onze bevindingen. 
De door ons gevonden asymmetrieën pleiten wel degelijk voor een invloed 
- zij het een zeer geringe - van de cerebrale cortex op het subcorticale 
mechanisme van de staarnystagmus.

Hoe moeten wij deze invloed zien?
Ter Braak spreekt over „a tonic influence on the lower nystagmus 

centers in the brain stem”. Zoals wij reeds hoger bespraken, vinden wij 
de tonusopvatting minder bevredigend, omdat tonus in twee richtingen 
werkt; een versterkende en een inhibitoire. De door ons vastgestelde a-
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symmetrieën waren steeds een vermindering, dus een alteratie in één en 
dezelfde richting voor al onze patiënten. Daarom lijkt het juister de wer
king van de cerebrale cortex te omschrijven als een vergemakkelijking 
van de subcorticale reflex.

Samenvattend kunnen wij zeggen dat ons onderzoek van de optokine
tische nystagmus na hemispherectomie aangetoond heeft dat de cerebrale 
cortex een dubbele rol speelt bij het tot stand komen van de optokinetische 
nystagmus. Allereerst heeft de cerebrale cortex een essentiële funktie bij 
het tot stand komen van de kijknystagmus, die daardoor hoofdzakelijk 
corticaal genoemd kan worden. Anderzijds vervult de cerebrale cortex een 
ondergeschikte rol door de subcorticale optokinetische nystagmus te ver
gemakkelijken.

In deze conclusie is bevat de erkenning van twee variëteiten van opto
kinetische nystagmus. Zonder deze erkenning is het moeilijk de door ons 
vastgestelde feiten logisch te verklaren.
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SAMENVATTING

Enkele patiënten, bij wie een hemispherectomie was verricht, werden 
door ons onderzocht op de funktie van het gehoor en van het evenwicht en 
op de optokinetische nystagmus, teneinde een indruk te verkrijgen over de 
invloed van de grote hersenhemispheer op deze mechanismen.

Wat betreft de gehoorfunktie van deze patiënten vonden wij in de 
literatuur enkele mededelingen waarbij de auteurs steeds één bepaalde 
methode van onderzoek toepasten. De resultaten van deze bevindingen 
deden vermoeden, dat slechts een combinatie van deze onderzoekings
methoden ertoe zou kunnen leiden meer inzicht te krijgen in de aard der 
stoornissen die in de zeer complexe funktie van het gehoor ontstaan.

Behalve het gewone toonaudiogram, werden bij onze patiënten buiten
dien nog een spraakaudiogram, een MATZKER-test en soms een Calearo- 
test uitgevoerd.

De betekenis van deze testen werd besproken.
Het onderzoek met een dergelijke batterij van testen toonde aan dat na 

een hemispherectomie altijd een deficiet aanwezig is in de gehoorfunktie 
ten opzichte van gecompliceerde signalen. Dit deficiet bestond in een 
drempelverhoging in db en in een discriminatieverlies.

Het was ons niet mogelijk het discriminatieverlies van deze patiënten 
tot in zijn onderdelen te ontleden. Mogelijk zouden dierexperimenten met 
kleine, bilaterale, goed omschreven laesies, zoals momenteel door Neef 
c.s. worden ondernomen, meer inzicht kunnen geven, hoewel de beoorde
ling bij het dier op andere responsen berust dan bij de mens.

In overeenstemming met de neuro-anatomische en de elektro-fysiolo- 
gische opvattingen was het ook onze bevinding, dat het deficiet steeds 
ontstond als de signalen aangeboden werden aan het contralaterale gehoor
orgaan ten opzichte van de weggenomen hemispheer.

De additie van de spraak was steeds volledig normaal, waaruit we 
konden afleiden dat deze funktie op een subcorticaal niveau plaats 
vindt.

Over de funktie van de grote hersenschors in het vestibulaire systeem, 
vonden wij in de literatuur minder concrete gegevens. Klinische waar
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nemingen van hemispherectomie-patiënten, gericht op deze funktie, wa
ren schaars.

Uitgangspunt van onze studie waren de waarnemingen van Bauer en 
Leidler, later door Dusser de Barenne en De Kleyn deels gewijzigd, 
bevestigd en uitgebreid. Deze schrijvers stelden op grond van hun dier
experimenten vast, dat na een hemispherectomie een nystagmusvoorkeur 
optrad naar de geopereerde zijde. Bauer en Leidler schreven deze 
nystagmusvoorkeur toe aan een verhoogde prikkelbaarheid van het ipsi- 
laterale vestibulaire apparaat.

Onze hemispherectomie-patiënten werden onderzocht met calorische 
proeven en met cupulografie.

Een nystagmusvoorkeur kon slechts bij één van de vijf onderzochte 
patiënten aangetoond worden. De meest opvallende afwijking die bij alle 
patiënten werd aangetroffen bestond in een sterke ontremming van beide 
vestibulaire systemen, die pas na enkele jaren verdween. Op grond hiervan 
kon aan de grote hersenschors een remmende invloed op de vestibulaire 
mechanismen worden toegekend. Wij overwogen de mogelijkheid dat het 
aangrijpingspunt van deze centrale inhibitie ligt in de supra-nucleaire inner- 
vatie van de oogspieren.

Bij sommige patiënten is de ontremming niet voor beide nystagmus- 
richtingen gelijk. Een verklaring hiervoor zou kunnen gezocht worden 
in een mogelijk verhoogde prikkelbaarheid van het vestibulaire systeem. 
Deze asymmetrie kan echter ook door andere faktoren worden bepaald. 
Bij één van onze patiënten zagen wij dat de nystagmusvoorkeur van rich
ting veranderde door wijziging in omstandigheden bij het uitvoeren van het 
onderzoek.

In het laatste hoofdstuk hebben wij de optokinetische nystagmus bij onze 
patiënten onderzocht. Na het geven van een overzicht van de literatuur, 
werd voornamelijk de aandacht gegeven aan het probleem van de zoge
naamde optokinetische kijk- en staarnystagmus. Deze beide variëteiten 
werden beschreven.

Bij onze patiënten onderzochten wij zowel de kijk- als de staarnystag
mus; deze reacties werden elektro-nystagmografisch vastgelegd.

Het onderzoek toonde dat na een hemispherectomie de optokinetische 
kijknystagmus totaal verdwenen is naar de niet-geopereerde zijde. In 
sommige gevallen zagen wij na enkele jaren een gedeeltelijk herstel van 
deze kijknystagmus; er bleef toch een duidelijke asymmetrie bestaan.

De optokinetische staarnystagmus kon steeds naar beide kanten opge
wekt worden en bij één patiënt reeds twee en een halve maand na de
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operatie. Weliswaar bestond hierbij wel een lichte asymmetrie ten nadele 
van de niet-geopereerde zijde.

Onze bevindingen werden getoetst aan de bestaande theorieën over 
optokinetische nystagmus. Onze conclusie is dat de cerebrale cortex van 
de mens van essentiële betekenis is bij het tot stand komen van de kijk- 
nystagmus. Bovendien vervult de cerebrale cortex ook nog een minder 
evidente rol bij de staarnystagmus, mogelijk in de zin van facilitation; deze 
nystagmus is waarschijnlijk in wezen subcorticaal. Deze conclusie houdt de 
erkenning in van twee typen van optokinetische nystagmus.
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RESUMÉ

Chez six malades, ayant subis une hémisphèrectomie, nous avons 
examiné la fonction de 1’audition, du système vestibulaire et le nystagmus 
optocinétique. Le but de ce travail était d’évaluer le röle joué par le 
cortex cérébral sur ces systèmes.

Pour ce qu’il y a de la fonction auditive, nous avons trouvé dans la 
litérature quelques communications dans lesquelles les auteurs avaient 
examiné leurs malades selon une méthode bien définie. Les résultats de 
leurs observations nous ont fait soupconner qu’une combination de plu- 
sieurs méthodes d’examen offrirait une plus grande possibilité de dépistage 
des atteintes centrales de Faudition d’un message complexe.

Pour cela nos malades ont tous subi une audiométrie tonale, une audio- 
métrie vocale, un test de Matzker et quelque fois un test de Calearo.

La signification de ces tests a été décrite.
A Faide d’une telle batterie de tests nous avons constaté qu’après une 

hémisphèrectomie il existe toujours un déficit de Faudition de sons com
plexes. II s’agit d’une augmentation du seuil de Faudition et d’une dimi
nution de Faptitude discriminative.

II nous fut impossible d’analyser cette diminution de Faptitude discrimi
native dans ses parties composantes. II est possible que des expériences 
chez les animaux tel quels sont faites actuellement par Neff et collabora
teurs pourront donner plus de renseignements puisqu’il s’agit, chez les 
animaux, de lésions bilatérales, petites et bien limitées. La réponse de 
Fanimal reste néanmoins toujours différente de celle de Fhomme, ce qui 
rend Finterprétation plus difficile.

Ainsi que nous laissait prévoir les données de la neuroanatomie et de 
Félectrophysiologie, le déficit se révéla toujours lorsque le message fut 
présenté ä Foreille contralatérale par rapport ä Fhémisphèrectomie.

Par contre Faddition des messages présentés ä chaque oreille est par- 
faite, ce qui nous a permis de dire que cette fonction se situe ä un niveau 
sous-cortical.

La litérature est moins abondante sur la fonction du cortex cérébral 
dans le système vestibulaire. II n’existe pratiquement pas d’observations 
cliniques après hémisphèrectomie oü la fonction vestibulaire est soigneuse- 
ment examinée.
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Comme point de départ de notre étude nous avons repris les obser
vations de Bauer et Leidler, confirmées plus tard par Dusser de 
Barenne et De Kleyn avec quelques réserves. Ces expériences faites sur 
des animaux avaient permis ä ces auteurs de constater après une hémi- 
sphèrectomie une prépondérance directionelle vers le cóté opéré. Bauer 
et Leidler attribuaient cela ä une augmentation de 1’excitabilité du 
système vestibulaire ipsilatéral.

Nos malades ont été examinés ä l’aide des épreuves caloriques et de 
la cupulographie.

Chez nos cinq malades nous avons vu une seule fois une prépondérance 
directionnelle. Par contre tous nos malades ont présenté une disparition 
de Finhibition des deux systèmes vestibulaires, compensées qu’après plu- 
sieurs années. Ceci prouve Faction frénatrice du cortex cérébral sur les 
méchanismes vestibulaires. Nous pensons que cette action frénatrice 
actionne sur Finnervation supranucléaire des muscles occulaires.

Chez certains malades la disparition de Finhibition ne semble pas être 
symmétrique pour les deux directions du nystagmus. On pourrait songer 
dans ce cas ä une excitabilité asymmétrique du système vestibulaire mais 
ce phénomène peut avoir d’autres explications puisque chez un de nos 
malades nous avons constaté que la prépondérance directionelle changeait 
en modifiant les conditions de Fexamen.

Dans le dernier chapitre nous avons examiné le nystagmus optocinétique. 
Après un apercu de la litérature, le problème du „Schaunystagmus” et 
„Stiernystagmus” selon Ter Braak a été largement examiné (aussi appelé 
nystagmus optocinétique actif et passif).

Ces deux types du nystagmus optocinétique ont été recherchés chez nos 
malades et enregistrés ä Faide de Félectronystagmographie.

Nos observations ont démontré qu’après une hémisphèrectomie le 
„Schaunystagmus” disparait complètement vers le cóté non opéré. Dans 
quelques cas nous avons vu après quelques années un retour de ce nystag
mus, mais toujours d’une faqon trés incomplète.

Par contre il était toujours possible de provoquer vers les deux cótés la 
variété du nystagmus optocinétique dite „Stiernystagmus”. II y avait toute- 
fois une légère asymmétrie au détriment du cóté non opéré.

Après corrélation de nos données avec les théories existantes nous 
avons conclu que le cortex cérébral joue un róle essentiel dans Félaboration 
du nystagmus optocinétique actif (Schaunystagmus) et qu’il joue un róle 
moins évident, probablement dans le sens d’une facilitation, dans le „Stier- 
nystagmus” qui est done un réflexe sous-cortical. Cette conclusion im- 
plique la reconnaissance de deux types de nystagmus optocinétique.
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SUMMARY

Hearing, optokinetic nystagmus and vestibular function of several 
patients, who had undergone a hemispherectomie, were tested in order to 
assess the influence of the cerebral hemisphere on these mechanisms.

The literature contains a few reports about the hearing of these type 
of patients. However these investigations were done with one method of 
investigation only in each case. The findings suggests that a better under
standing of the nature of the disturbances, that originate in this very 
complex function, could be obtained with a combination of the various 
methods of investigation.

In the present study each patient was examined with a pure-tone audio- 
gram, a speech audiogram, a MATZER-test and sometimes a CALEARO-test.

The significance of these tests was discussed.
The investigation by means of such a battery of tests demonstrated that 

after hemispherectomy there is always a hearing deficit for complicated 
signals. This deficit consisted of a rise of threshold in decibels and a 
loss of discrimination.

It was not possible to analyze this loss of discrimination in all its com
ponents. Perhaps, animal experiments using small, bilateral, well-defined 
lesions - as are currently run by Neff et al. - could produce a better 
understanding. However, evaluation in animals is based on other responses 
than in man. It was also found that the deficit always showed up when 
the signals were offered to the organ opposite to the removed hemisphere, 
which is in accordance with current neuroanatomical and electrophysio- 
logical theory.

The addition of speech frequencies was in each case entirely normal 
which led to the conclusion that this function is located on a subcortical 
level.

The literature offers very few concrete data on the role of the cerebral 
cortex in the vestibular system. Clinical observations about this on 
hemispherectomy-patients are scarce.

The observations of Bauer and Leidler, extended by Dusser de 
Barenne and De Kleyn, were the starting point for the present study. 
These authors concluded from their animal studies that directional pre
ponderance towards the treated side occured after hemispherectomy.
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Bauer and Leidler ascribed this directional preponderance to an in
creased excitability of the ipsilateral vestibular apparatus.

Our hemispherectomy-patients were examined with caloric tests and 
cupulography.

Directional preponderance was found in one of the five patients exa
mined. The most striking finding, observed in all patients, was a marked 
disinhibition of both vestibular systems which only disappeared after 
several years. Hence, a inhibitory effect upon the vestibular mechanisms 
could be ascribed to the cortex. It was considered possible that this central 
inhibition operates via the supranuclear innervation of the ocular muscles.

In some patients the degree of disinhibition was not the same for both 
nystagmus directions. This asymmetry could be explained by an unevenly 
increased excitability of the vestibular system, although it could be de
termined by other factors also. In one of the patients it was found that 
the directional preponderance changed direction when the circumstances 
of the examination were modified.

In the last chapter the optokinetic nystagmus was investigated. After 
a survey of the literature, the problem of the so-called optokinetic gaze- 
and stare-nystagmus was studied differentiating between nystagmus while 
the patients looked with attention (gaze-nystagmus) and the same while 
the patient stared absent-mindedly (stare-nystagmus).

The two types of nystagmus mentioned were recorded electro-nystagmo- 
graphically.

The examination established that, after hemispherectomy, the opto
kinetic gaze-nystagmus towards the non-treated side disappears entirely. 
In some cases we noticed a partial recovery of this gaze-nystagmus after 
a few years; however, a distinct asymmetry did remain.

The optokinetic stare-nystagmus towards both sides could always be 
generated. In one patient this was already possible within two and a half 
months after the operation. However a slight asymmetry did exist, favoring 
the treated side.

Our findings were considered against the existing theories on opto
kinetic nystagmus. It was concluded that the cerebral cortex plays an 
essential role in the development of a gaze-nystagmus. In addition, the 
cerebral cortex also plays a role, although a less evident one, in the stare- 
nystagmus, possibly in the sense of facilitation. However this nystagmus 
is probably subcortical.

This conclusions imply the necessity of differentiating between two 
types of optokinetic nystagmus.
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ADDENDUM

ZIEKTEGESCHIEDENISSEN 
VAN DE ONDERZOCHTE PATIËNTEN

Geval I (N 16764). T. G., vrouw van 26 jaar.

De patiënte werd op 4-9-’57 opgenomen omdat zij reeds 3 maanden klaagde over 
hoofdpijn en af en toe braakte. Ze zou gedurende enkele tijd een stijve nek 
gehad hebben. Bij het neurologisch onderzoek werd het volgende gevonden:

- Stuwingspapillen beiderzijds.
- Symmetrische optokinetische nystagmus.
- Knipoog-dreigreflex van rechts en links uit gelijk.
- Geen beperking van het gezichtsveld.
- Geen nystagmus; gehoor intact.
- Peesreflexen aan linker arm en been verhoogd.
- Aan beide voetzolen pathologische reflexen.
- Bradycardie tot 35 per minuut.
- Het electro-encephalogram toonde rechts temporo-parietaal een haard van laag- 

frequente paroxysmale delta-activiteit en theta-activiteit.
Ventriculographie: De intracraniele liquor stond onder een druk van 33 cm 
water. Het ventrikelsysteem was in zijn geheel naar links verdrongen. De rechter 
zijventrikel werd in het gebied van de cella media naar beneden verdrongen. 
Op de zijdelingse foto was alleen de rechter voorhoorn goed gevuld. Dit ventri
culogram wees op het bestaan van een groot ruimte-innemend proces in het 
parieto-temporo-occipitale gebied.
Operatie op 5-9-’57 (Pr. Verbiest). Grote parieto-occipitale trepanatie rechts. 
Sterk gespannen dura. De windingen aan de convexiteit zijn sterk afgeplat. 
Bij de incisie in het parieto-occipitale overgangsgebied wordt op geringe diepte 
een grauwe, vaatarme tumormassa gevonden. Occipitale en parietale lobectomie. 
In het snijvlak is nog infiltrerend tumorweefsel te zien. De gehele hemispheer 
wordt verwijderd. Van de basale gangliën wordt het laterale gedeelte weggenomen, 
de thalamus is intact. Macroscopisch krijgt men niet de indruk dat de tumor is 
doorgewoekerd in het resterende gedeelte van de basale gangliën of in de balk. 
Hieruit wordt een biopsie genomen.
Het microscopisch onderzoek toonde een astroblastoom; in de biopsie van de 
balk zat toch tumorweefsel. De patiënte kreeg een Röntgen-nabestralingskuur 
(5116r).
De overlevingsduur na de ingreep was iets meer dan 2J/-> jaar; gedurende deze 
periode werd ze herhaalde malen door ons onderzocht. Ze overleed tenslotte in 
een ander ziekenhuis, waar geen autopsie werd verricht.
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Geval II (N Mill). G. H., vrouw van 29 jaar.

Deze patiënte had sedert 3 jaar last van absences. In de laatste weken vóór de 
opname kreeg ze toenemende hoofdpijn en braakte. Ze ging klagen over ver
minderde visus en over dubbelbeelden.
Bij het neurologisch onderzoek werd het volgende gevonden:

- Stuwingspapillen beiderzijds.
- Uitgesproken bradyphrenie.
- De knipoog-dreigreflex is van links uit lager dan van rechts uit.
- Linkszijdige hemiparese zonder verhoogde of pathologische reflexen.
- De reflex van Mayer ontbreekt aan de linker hand.
- Op de schedelfoto is de glandula pinealis naar links verdrongen.
- Het electro-encephalogram toont veel diffuse theta-activiteit en overwegend rechts.
- Temporo-frontaal delta-activiteit met paroxysmaal karakter.

Carotisarteriographie rechts: De profielopnamen tonen dat de carotissyphon naar 
boven toe uitgerekt is en de cerebri media is naar boven verplaatst. Reeds tijdens 
de arteriële fase worden in het temporale gebied kleine contrastmassatjes zicht
baar, die tijdens de capillaire en veneuse fase in omvang toenemen. Dit is een 
temporale tumor.
Operatie op ll-10-’57 (Pr. Verbiest). Grote parieto-temporale trepanatie rechts. 
Na omklappen van de dura blijken de temporale windingen sterk afgeplat te zijn. 
Incisie tussen bovenste en middelste temporale winding. Op ongeveer 2 cm diepte 
vinden we een weke tumor. Resectie van de temporale kwab. De tumor dringt 
de fossa Sylvii binnen en is met de a. cerebri media vergroeid; bij verwijdering 
van de tumor moet dit vat geofferd worden. Ook het oorspronggebied van de 
a. cerebri anterior is door tumorweefsel omgeven; bij het vrijprepareren moet 
dit vat afgesloten worden. Er wordt hemispherectomie verricht; ook de laterale 
helft van de basale gangliën moet verwijderd worden. De rechter n. occulo^ 
motorius was door de inklemming in de tentoriumspleet sterk uitgerekt en was 
zeer dun.
Het microscopisch onderzoek toonde een spongioblastoma polare. De patiënte 
werd niet nabestraald. De patiënte is nog in leven en haar toestand is zeer 
bevredigend.

Geval III (N 16912). A. L., meisje van 3 jaar.

Het meisje werd opgenomen op 13-5-’57, omdat het de laatste maanden hangerig 
was en ging braken. De laatste dagen had zij soms 24 uur zonder onderbreking 
geslapen. De geboorte en de vroege ontwikkeling waren normaal verlopen.
Bij het neurologisch onderzoek werd het volgende gevonden:

- Stuwingspapillen beiderzijds.
- Wisselend bewustzijn.
- Het patiëntje was zeer onrustig en lag bij voorkeur op de zijde in opisthotonus.
- Bij percussie van de schedel: bruit du pot fêlé.
- De peesreflexen en de tonus waren door de onrust niet te beoordelen.
- Het electro-encephalogram toonde rechts geen alpha-rythme; rechts occipitaal 

was er veel plaatselijke delta-activiteit. Rechts praefrontaal focale paroxysmale 
delta-activiteit (afstandsrythme).
Ventriculographie: De linker zijventrikel was sterk naar links verdrongen. De
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rechter zijventrikel vulde slecht; het dak hiervan was naar mediaan onder ver
plaatst en in het gebied van de basale gangliën puilde een onregelmatige tumor- 
schaduw uit. Op de profielopname was de rechter frontaalhoorn van onder uit 
ingedrukt; de anterior-posterior opname toonde dat ook de cella media van 
onderuit was opgedrukt. Er bevond zich dus een diep gelegen tumor in de rechter 
hemispheer.
Operatie op 16-5-’57 (Pr. Verbiest). Hemicraniectomie rechts. In het gebied van 
de praecentrale windingen was aan de oppervlakte reeds een tumorale verkleuring 
zichtbaar. De winding was vervangen door een paarsrode massa. Na wegname 
van de bedekkende schors stootte men op een solide, scherp afgegrensde tumor die 
een cyste bevatte. De tumor had de afmetingen van een Jaffa-sinaasappel en 
breidde zich naar voren uit in de frontaalkwab, naar achteren in de parietaal- 
kwab, en ook in het bovenste gedeelte van de temporale kwab. Bij het weghalen 
van de tumor ontstond er een bloeding van de cerebri media, zodat dit vat moest 
onderbroken worden. De circulatie in het mediagebied was zo slecht dat hemi- 
spherectomie moest verricht worden. Het laterale gedeelte van de basale gangliën 
werd eveneens verwijderd.
De microscopische diagnose was astrocytoma.
Het kind herstelde vlot van deze ingreep. Pas op de leeftijd van 7 jaar kon ze 
een betrouwbaar neurologisch onderzoek ondergaan.

Geval IV (N 5526). M. v. d. S., meisje van 6 jaar.

Dit kind was één maand te vroeg geboren. De partus was normaal en het kind 
ademde onmiddellijk. Op de leeftijd van 7]/? maand kreeg het een encephalitis en 
hield als restverschijnsel over een spastische hemiparese links. Tevens ontwikkelde 
zich een epilepsie en was het kind psychisch geretardeerd en zeer agressief. Aan
vankelijk weigerden de ouders een hemispherectomie, doch verzochten om ope
ratie toen het kind 6 jaar was en thuis bijna onhandelbaar was geworden.
Bij het neurologisch onderzoek werd het volgende gevonden:

- Er was een centrale facialis parese links.
- De linker arm stond in flexiestand, de vingers in buigstand. Er was een lichte 

contractuur in de elleboog, een lichte spieratrophie. De linker arm was korter; 
de peesreflexen waren verhoogd en de kracht was links globaal minder.

- Buikreflexen links lager dan rechts.
- Het linker been was paretisch en de anatomische lengte was één centimeter korter. 

De peesreflexen waren links verhoogd en ze liep met circumductie van het linker 
been.

- Af en toe had ze driftbuien en was dan zeer agressief.
- Ze had insulten (gegeneraliseerd) met een frequentie van 2 ä 7 keer per dag.
- Het electro-encephalogram toonde in de afleidingen van de rechter hemispheer 

veel onregelmatige reeksen golven en piekgolfcomplexen met een frequentie van 
2-4 per sec en een amplitude van 150-300 microvolt. De piekgolfcomplexen 
spreidden ook vaak over de linker hemispheer.
Het pneumencephalogram toonde een duidelijk verschil tussen de rechter en 
linker zijventrikel; de rechter zijventrikel was nl. wijder en hoger dan de linker; 
de derde ventrikel was ietwat wijd en licht rechts verplaatst. Ook de cisterna 
magna was groot.
Operatie op 10-3-’55 (Pr. Verbiest). Rechtszijdige hemicraniectomie. Na openen 
van de dura bleken diffuse adhaesies te bestaan tussen de hersenschors en de
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dura. Er bestond een volkomen diffuse atrophie van de hersenschors. De groeven 
waren sterk verwijd, overvuld met liquor en bedekt met sterk troebele arach- 
noidea. In het basale gedeelte van de temporale kwab bestond er bovendien een 
cyste. Na onderbreking van de grote bloedvaten werd hemispherectomie verricht; 
de basale gangliën werden gespaard. Na de ingreep had ze een facialisparalyse 
en occulomotoriusparalyse aan de linker zijde en een linkszijdige hemiplegic die 
geleidelijk overging in een hemiparese. Het kind was later steeds goed neuro
logisch te onderzoeken.

Geval V (N 23102). A. v. d. B., meisje van 14 jaar.

Het patiëntje leed vanaf de geboorte aan hemiplegia spastica infantilis rechts. 
Later ontwikkelden zich epileptische aanvallen met toenemende frequentie; op de 
controle-E.E.G.’s bleek het dat de epileptische ontladingen zich gingen uitbreiden 
over de rechter, „gezonde”, hemispheer. Bovendien traden de karakterstoornissen 
steeds meer op de voorgrond. Met anti-epileptische medicamenteuse therapie kon 
geen verbetering van de epileptic en van het gedrag bereikt worden. Om deze 
reden werd een hemispherectomie overwogen.
Het neurologisch onderzoek toonde het volgende:

- Rechtszijdige hemianopsie.
- Een spontane nystagmus naar links.
- De rechter mondtak bleef iets achter.
- Geen stuwingspapillen; aan de andere hersenzenuwen geen afwijkingen.
- Er was geen aphasie.
- Er bestond een spastische parese van de rechter arm; de rechter elleboog, pols 

en vingers waren in flexiestand. Er was een atrophie van de schoudergordel. 
De peesreflexen waren rechts hoger en de reflex van Mayer ontbrak rechts.

- De buikreflexen waren symmetrisch.
- Het rechter been had een spastische parese; rechts was een lichte spitsvoet. De 

peesreflexen waren rechts hoger; de voetzool-reflex was rechts indifferent; er 
waren geen pathologische reflexen.

- De sensibiliteit was normaal voor alle kwaliteiten.
Ten einde de funktie van het rechter en linker hemispheer te bepalen, werd 
natrium-amytal in de linker en rechter carotis gespoten onder E.E.G.-controle. 
Na injectie van 200 mgr natrium-amytal in de linker carotis ontstond geen 
toenemende parese van het rechter been en misschien iets meer krachtsvermin- 
dering in de rechter arm. Er ontstond geen aphasie. Twee minuten na de injectie 
ontstond op het E.E.G. piekgolfactiviteit links frontaal, die enkele minuten later 
weer verdwenen was. Na injectie van 200 mgr natrium-amytal in de rechter 
carotis was er geen duidelijke fase van linkszijdige parese. Er was echter ge
durende tien minuten een periode van sterke bewustzijnsstoornis overgaand in 
een ophelderend bewustzijn, gepaard gaande met mutisme. Later vertelde de 
patiënte, dat zij enige tijd haar gedachten niet door middel van woorden kon 
uiten.
Op het E.E.G. ontstond sterke delta-activiteit, vooral aan de rechter zijde. Deze 
activiteit nam links eerder af dan rechts en was na 6 minuten verdwenen. 
Arteriographie: Via de linker a. carotis vulden beide aa. cerebrales anteriores. 
De linker a. cerebri media was dun van kaliber en liep op de A.P. wat meer 
mediaan in het gebied van M3-5 dan de rechter.
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Operatie (Pr. Verbiest): Linkszijdige hemicraniectomie; na openen van de dura 
bleek de cortextekening fronto-parietaal en temporaal rond de fossa Sylvii ver
dwenen te zijn. Hier zag men transparante cystewanden. Bij het openen van deze 
cysten stuitte men weer op andere cysten; dit was dus een polyporencephalie. 
Waar de schors nog aanwezig was, waren de windingen atrophisch en voelden 
bijzonder hard aan. De hemispheer werd tesamen met een gedeelte van de basale 
gangliën en bloc verwijderd. De thalamus bleef gespaard.
Het postoperatieve beloop was ongestoord; de neurologische toestand was on
veranderd maar de epilepsie was bedwongen en er was een duidelijke verbetering 
van het gedrag. De E.E.G.-controles toonden geen epileptische ontladingen meer 
over de rechter hemispheer. Wij onderzochten het patiëntje voor het eerst 3 weken 
na de ingreep; ze collaboreerde goed.

Geval VI (D 1483). W. P., man van 54 jaar.

Deze patiënt kreeg op 25-ll-’57 plotseling een parese van de linker arm. Vóór 
die tijd waren geen neurologische afwijkingen bij hem bekend. Het neurologisch 
onderzoek bij de opname toonde het volgende (Dr. Peeters):

- Aan de hersenzenuwen geen afwijkingen.
- Geen stuwingspapillen.
- Uitgesproken parese van de linker arm en van het linker been met verhoogde 

peesreflexen en pathologische reflexen.
- Afwezige buikreflexen links.
- Op het electro-encephalogram was er een haard van paroxysmale, laagfrequente 

delta-activiteit rechts parieto-occipitaal (Dr. Boone).
- Op het rechter carotisarteriogram was de a. cerebri anterior licht over de 

mediaanlijn verdrongen; de bloedvaten van de Sylvische groep waren duidelijk 
naar beneden verplaatst.
Operatie op 16-12-’57 (Pr. Verbiest). Parasagittaal in het gebied van de voorste 
centrale winding werd een incisie gemaakt. De witte stof was hier zeer week en 
bijna vervloeid. Iets meer naar voren toe stootte men op een tumormassa die 
centraal genecroseerd was en een maligne indruk maakte. Aangezien de patiënt 
toch al een hemiplegie had, werd besloten tot hemispherectomie. Na onderbreking 
van de grote bloedvaten werd de hemispheer in vier delen verwijderd. De basale 
gangliën bleven gespaard.
Het anatomo-pathologisch onderzoek van de tumor toonde een astrocytoom graad 
twee. Het postoperatieve beloop werd gecompliceerd door ernstige longcompli- 
caties zodanig dat de patiënt lange tijd kunstmatig beademd moest worden. Hij 
werd nabestraald.
De toestand van de patiënt na de operatie heeft nooit een uitgebreid neurologisch 
onderzoek toegestaan; vestibulair en audiologisch onderzoek waren uitgesloten. 
Bijna een jaar na de operatie was de toestand in zoverre verbeterd dat hij in een 
revalidatiecentrum opgenomen kon worden. Hij kreeg aldaar een longinfectie en 
succombeerde. Autopsie werd niet verricht.
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L. J. E. Calliauw, geboren 25 augustus 1928 te Brugge.
1946 Eindexamen Koninklijk Atheneum te Brugge.
1946-1953 Studie in de geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Gent.
1952-1954 Werkzaam in het laboratorium voor Farmacodynamie te Gent 

onder leiding van Prof. Dr. C. Heymans, Nobelprijswinnaar.
1954-1955 Militaire dienst in de Belgische Marine. Als officier-arts tijde

lijk werkzaam in het ziekenhuis voor inboorlingen te Boma 
(Beneden-Kongo).

mei 1955 Laureaat van een interuniversitaire wedstrijd met het proef
schrift „Over de Farmacologie van Protoveratrine A en B”.

mei 1955 tot januari 1963: Opleiding tot neurochirurg in de neurochi- 
rurgische Kliniek van de Rijksuniversiteit te Utrecht (Hoofd: 
Prof. Dr. H. Verbiest).

1958 Bevorderd tot hoofdassistent.
vanaf 1963 Hoofd van de neurochirurgische afdeling van het St.-Jans- 

hospitaal te Brugge.
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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift van 

L. J. E. CALLIAUW



1

De hypotensie die ontstaat na intraveneuse inspuiting van Protoveratrine 
is het gevolg van een rechtstreekse werking op de pressoreceptoren.

2

De pressoreceptoren in het cardio-aortische gebied zijn niet rechtstreeks 
gevoelig aan de bloeddrukschommelingen, maar wel aan de veranderingen 
in de uitrekbaarheid van de bloedvatwand.

3

Voor de diagnose van het acusticus-neurinoom is het nuttig dat de otoloog 
de geleidingstijd meet in de n.acusticus.

4

Vanuit ieder punt van de retina kan een optokinetische nystagmus opge
wekt worden.

5

Voor de physiotherapeutische behandeling van patiënten met neurologische 
afwijkingen is het Mensendieck-systeem slechts ten dele geschikt.

6

Bij klachten over claudicatio in de onderste extremiteiten wordt niet ge
noeg gedacht aan het syndroom van Verbiest.

7

Intradurale lipomen vinden hun oorsprong in het perivasculaire weefsel 
van de arachnoidea.

8

Corticosteroiden hebben vermoedelijk geen effect op de intracerebrale lo- 
calisatie van de ziekte van Besnier-Boeck.



9

De beste behandeling voor de postherpetische neuralgie, is de excisie van 
de aangetaste huid.

10

Posttraumatische trombose van de cervicale a.carotis interna simuleert soms 
het beeld van een intracranieel epiduraal hematoom.

11

Het chirurgisch wegnemen van het extramedullaire gedeelte van een rugge- 
mergsangioma levert betere resultaten op dan enige andere behandelings
methode.

12

De transilluminatie van de schedel verdient een plaats in het routine neuro
logisch onderzoek van de zuigeling.

13

In de nieuwe officiële rangschikking van de Bordeaux-wijnen dienen de 
benamingen van eerste, tweede, derde ’’grand cru” of ”cru exceptionel” 
weggelaten te worden, daar oningewijden deze benamingen verkeerd inter
preteren.
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