
OPHTALMIA GONORRHOICA TEGEN PANNUS 
CRASS US, OF HET W AAGSTUK VAN EEN GENTS 

HOOGLERAAR 

Dank zij het toenemend belang en de ontwikkeling van de oog~ 
heelkunde werden, vanaf het jaar 1830, hier en daar in Europa leer~ 
stoelen in dat vak opgericht. Ter eer van ons land client gezegd dat 
zulks reeds te Gent in 1838 is geschied. Utrecht kwam in 18 77 aan 
de beurt, toen het voor de grote F. C. Danders de kateder van de 
oftalmologie stichtte. Als een afzonderlijk vak werd de oogheelkunde 
voor het eerst door Karl Himly in 1803 te Gottingen gedoceerd ( 1). 

De eerste Gentse titularis in de oftalmologie was Jan~ Julien van 
Roosbroeck. Daar was het ook de drang van de omstandigheden die 
de oogheelkunde tot het akademisch aanzijn bracht, en schiep de 
man de funk tie en de funktie de man ( 2). 

Het is algemeen bekend hoe de conjunctivitis granularis ( trachoom) 
in de eerste helft van de negentiende eeuw lelijk in ons land heeft 
huisgehouden. Vooral de gemeenschappen hadden er onder te lij~ 

den ; in het Ieger was het ziektecijfer bijzonder hoog. In De Lote~ 
ling heeft H. Conscience op zijn manier de terugslag van het ge~ 

beuren in de volksklasse te boek gesteld. Ook de ophtalmia neona~ 
torum eiste een zware tol op. Bewogen door de sociale en ekono~ 
mische ellende die op de bevolking drukte, ondersteunde de regering 
alle maatregelen die iets ten goede konden bewerkstelligen. Het we~ 
tenschappelrijk onderzoek over de kwaal in universitaire centra en 
goed uitgeruste ziekenhuizen werd sterk aangemoecligd, en breidde 
zich overal uit. De oprichting van oogheelkundige klinieken vindt 
hierin ten dele, ten onzent meer dan elders, een verklaring. 

(1) Biogr. Lexikon, 3, 1931, 227. 
(2) Liber memorialis Univ. Gent, 1913, 2, 475-478. 
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J. J. van R.oosbroeck ( Leuven 1810 ~ Gent 1859) kwam op acht~ 
entwintigjarige leeftijd met de titel van extraordinarius in het bezit 
van de nieuwe leerstoel te Gent. Door ,zijn bekwaamheid en reeds 
gepresteerd werk ter zake was hij daar op voorbereid. In zijn we~ 
tenschappelijke produktie willen we vooral een paar werken aanstip~ 
pen, die overigens in het Iicht van de jonge, maar zich sterk ont~ 
wikkelende oogheelkunde moeten gezien en beoordeeld worden. Het 
zijn Precis de l'ophthalmie des nouveau"nes, 1843, 159 biz. en Traite 
theorique et pratique des maladies des yeux, 1853, 2 delen, 594 blz. 
en 740 biz. Dit laatste behelst de kursus die de auteur te Gent do~ 
ceerde; het werd opgedragen aan Leopold I, wiens oogarts Van 
Roosbroeck was. 

Een van de belangrijkste en meest gewaagde bijdragen tot de oog~ 
heelkundige terapeutiek die op Van Roosbroecks aldie£ staan, was 
de invoering in ons land van een behandelmetode die hij te Wenen 
had leren kennen. Zijn leermeester, Fritz Jaeger, een schitterend 
oogarts met een verbazend kleine wetenschappelijke produktie, maar 
met een des te groter professionele aktiviteit, had ter behandeling 
van de pannus crassus, gonorroische etter in het zieke oog van de 
patient gebracht. 

Oogpannus is een oppervlakkige troebeling van het hoornvlies, 
doortrokken met vertakte bloedvaatjes ; de pannus crassus is een 
vorm van de aandoening die met rijkelijke vorrning van nieuw wee£~ 
sel gepaard gaat ( 3). Van een medisch historisch stand punt uit loont 
het de moeite bij Van Roosbroeck zelf te vernemen wat de bedoe~ 
ling was met zo 'n gewaagde handgreep, hoe hij te werk ging, wat 
zijn resultaten waren. 

Wij vertalen ( 4) . 

« Een laatste manier om de pannus te genezen werd door mijn 
leermeester Frederik Jaeger tijdens mijn verblijf te Wenen aanbe~ 
volen. Zij bestaat in de inokulatie van etter, afkomstig van een blen~ 

(3) Cfr. H. Pinkhof, Vertalcnd en verldarend \lVoordcnboek van uitheemse ge
neeskundige termen, 1954, 406. 

(4) Cours d'Ophtalmologie, le dee!, 563-567. 
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norrhoea neonatorum. Deze inokulatie veroorzaakt een akute bien~ 
norroe van het oog, ten gevolge waarvan de pannus verdwijnt. Daar 
dit middel erin bestaat in een oog, dat reeds ziek is, het meest ver~ 
nielend ziekteproces dat voor dit orgaan in gezonde toestand bekend 
is, op te wekken, is het niet te verwonderen dat ondanks het groat 
gezag van Jaeger, weinig practici geneigd zijn dat middel te ge~ 

bruiken. 
Daar de gevolgen van een blennorroe die in een pannusoog ver~ 

wekt wordt, niet dezelfde zijn als van een blennorroe die een gezond 
oog aantast, en vermits daarenboven de inokulatie mag beschouwd 
worden als de meest renderende en de zekerste geneeswijze van de 
pannus, is het maar billijk, ten einde alle vooroordelen die bij vele 
genees,heren oprijzen weg te nemen, dat zij die de metode hebben 
geprobeerd, er de resultaten van bekend maken. 

In princiep inokuleerde ik altijd etter afkomstig van een blennorroe 
van pasgeborenen, zoals overigens ook Jaeger aanraadt. Wanneer 
geen gevanen ter beschikking zijn, moet men wei tot andere metodes 
zijn toevlucht nemen. V66r zowat een jaar of tien werd een pannus~ 
patient in mijn afdeling aan allerlei behandelingen onderworpen, toen 
zich, spontaan, bij hem een akute blennorroe van beide ogen voor~ 
deed. Bij algemeen onderzoek vonden we een Iichte afscheiding uit 
de urethra. We konden het beloop van de oogblennorroe met behulp 
van zilvernitraat stuiten : de aandoening genas en het hoornvlies van 
beide ogen, dat te voren sterk met bloedvaten was doortrok:ken, werd 
opnieuw doorschijnend. Vanaf dit ogenblik wordt in mijrt afdeling 
bij een pannusgeval altijd een akute blennorroe van het oog verwekt, 
nadat de natuurlijke konstitutie van de patient vooraf werd behandeld. 

Daar het wei gebeurt dat er geen etter van een ophthalmia neona~ 
torum ter beschikking is, nemen wij etter van een militaire ·ophtalmie, 
of van om 't even welke gonorroische ophtalmie en, zo die er even~ 
min te vinden zijn, vangen wij etter op uit de urethra van de eerste 
de beste druiperpatient. Daar het voor de zieke van geen nut is te 
weten door welke metode wij hem pogen te genezen, en de gedachte 
aan een gonorroische ·ontsteking de meesten zou afschrikken, ver~ 

tellen wij gewoon dat wij zijn ogen willen vaccineren. Die uitdruk~ 
king wordt thans aanvaard, en het is meermaals gebeurd dat per~ 
sonen die met deze metode genezen werden, later kwamen vertellen 
dat het de vaccinatie was die hen genezen had. 
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Waar de etter dan ook vandaan kome, hij wordt met een pen~ 
seeltje op het bindvJ.ies gebracht. Reeds enkele uren later gaat het 
oog rood zien, tranen en gevoelig worden voor het Iicht : des ande~ 
rendaags erkent men a! de tekenen van een akute, etterende bien~ 
norroe van het oog. De ziekte vertoont hebzelfde verloop also£ zij 
zich in een gezond oog zou voordoen. 

Daar we zeer ,goed a! de rampspoedige gevolgen van zo 'n oftalmie 
voor het gezonde oog kennen, durfden wij ze in den beginne aan de 
goede zorgen van de natuur alleen niet overlaten, en altijd hebben 
we gepoogd de gang van de ontsteking door middel van zilvernitraat 
tegen te gaan. Stilaan zijn we stouter geworden, en waar we thans 
een blennorroe in een pannusoog he<bben verwekt, Iaten we het or~ 
gaan, hoe hevig de symptomen ,ook zijn, aan de natuurlijke afwik~ 
keling van het ontstekingsproces over. We beperken ons tot rein~ 

heidszorgen en bevelen de patient aan de etter uit het zieke oog te 
genen prijze ,in aanraking te brengen met het gezonde oog. Tijdens 
de meest akute periode van de ziekte, wordt de cornea soms vol~ 

komen ondoorschijnend, zelfs algeheel ongevoelig voor het Iicht. 
Naarmate dan de aandoening verloopt, ziet men de pannus verzwin~ 
den en de cornea haar normale doorzichtigheid herkrijgen. Bij som~ 
mige personen komt de genez,ing slechts langzaam tot stand : men 
kan ze bespoedigen met behulp van rode kwikzalf, of een smeer~ 
worteloplossing die het verlangde effekt bijbrengen. 

Hoe heftiger de symptomen door de blennorroe veroorzaakt, hoe 
zekerder de ziekte zal genezen. Een enkele inokulatie volstaat in dat 
geval om het verhoopte resultaat te bekomen. 

Wanneer de verwekte blennorroe zich in een subakute vorm voor~ 
doet, slaagt men er niet altijd in een volledige genezing van de 
pannus te bereiken. In dat geval inokuleert men opnieuw, en zal men 
er voor zorgen etter te gebruiken die van de meest akute periode van 
een uretrale druiper st,amt. We hebben patienten ontmoet bij wie de 
taaiheid van het birtdvlies zo groot was dat we tien tot twaalf op~ 
eenvolgende inokulaties moesten verrichten voordat een voldoend 
akute blennorroe bereikt werd. 

Bij patienten die vaak met zilvemitraat aangestipt werden en bij 
wie het siijmvlies van de conjunctiva door de herhaalde kauterizaties 
vernietigd werd, kan men onmogelijk een akute blennorroe verwek~ 
ken, hoe dikwijls men de inokulaties ook vermenigvuldige. We 
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hebben patienten gezien die driemaal daags gedurende zes opeenvol~ 
gende weken uiterst akute druipersetter hadden gekregen en die 
slechts een lichte prikkeling van het oog vertoonden. In die gevallen 
moet men tot een andere metode zijn toevlucht nemen. 

Op meer dan honderd gevallen die we met dit schijnbaar afschrik~ 
kend middel behandeld hebben, hadden wij geen enkele zware ver~ 
wikkeling te betreuren. Bij twee gevallen met een eenzijdig hoorn~ 
vliesulcus, waar wij de inokulatie op het ander oog hadden verricht 
en waar de blennorroe toevalligerwijze het ulcusoog aantastte, kwam 
het tot een perforatie van de cornea ; maar nooit deed het toeval zich 
voor wanneer de cornea geen ulcus vertoonde. 

AI de patienten die de behancleling ondergingen werden er grote~ 
lijks bij gebaat ; voor de meeste was de genezing zo volkomen clat, 
spijt een blindheid die vijf. zes en meer jaar had gecluurd, de best 
geoefende oogarts niet in staat was in hun ogen het geringste spoor 
van de vorige ziekte weer te vinden. Ik aanzie deze resultaten voor 
zo volledig, zo wonder en zo buitengewoon, dat ik niet aarzel te 
verklaren dat men niets schoner in de oogheelkunde kan bereiken. » 

'** '* 

Dit citaat uit het werk van Van Roosbroeck kan volstaan om zich 
voor te stellen hoe gewaagd het moet geweest zijn zulk ingrijpend 
akuut ziekteproces a1s een blennorroe van het oog, doelbewust en 
opzettelijk op te wekken ten eincle een ancler ziekteproces, zij het 
clan minder ingrijpend, ofschoon daarom niet minder bezwarend en 
claarenboven kronisch, te bestrijclen. De geschieclenis van de genees~ 
kuncle kent nog andere gelijksoortige waaghalzerijen die met een niet 
geringer sukses bekroond werclen. 

Het ene ziekteproces met het andere ziekteproces te keer gaan ! 
De natuur roept als het ware de homeopatie ter hulp om haar cloel 
beter en sneller te bereiken. Het komt er alleen op aan het juiste 
moment en de juiste plaats te kiezen om het eksperiment te wagen. 
W anneer het resultaat goed is, vindt elkeen ook de metocle goed : 
aile bezwaren van welke aard ook vallen dan met een slag weg. 

Waarheicl blijft het dat de Fortuin de stouten een hanclje toe~ 

steekt. J. J. van Roosbroeck heeft het eens te meer bevestigcl en be,. 
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wezen met de ophthalmia gonorrhoica aan te wenden tegen de pan~ 
nus crassus in zijn oogheelkundige praktijk te Gent 

L. Elaut. 

RESUME. 

J. van Roosbroeck, le premier titulaire de Ia chaire d'ophtalmologie a l'universite 
de Gand, crece pour lui en 1838, a pratique sur une grande echelle le traitement 
du pannus crassus par !'inoculation de pus blennorrhagique recent. II avait appris 
i; connaitre cette thC:rapeutique a Vienne, chez F. Jaeger. Les resultats obtenus 
par Van Roosbroeck, sur plus de cent cas, ont ete particulierement heureux; le 
pourcentage de guerisons completes etait tri's grand; !'auteur en conclut qu'il 
n'avait jamais vu rien d'aussi beau en ophtalmologie. 
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