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SAMENVATTING

Dit proefschrift is bedoeld als een bijdrage tot de kenIn de inleinis van erythema exsudativum multiforme.
ding wordt beschreven hoe Hebratot het opstellen van dit
ziektebeeld is gekomen en in welke mate zijn opvattingen
nadien aan wijzigingen
bloot gesteld zijn geweest. l)e
schrijver is van mening, dat latere opvattingen, die niet
onaanzienlijk
van het oorspronkelijke
concept van Hebra
tot verwarring
verschilden,
aanleiding hebben gegeven.
De d.oor verschillende
auteurs gedeelde zienswijze, dat
multiforme
erfhema
exsudativum
als een syndroom
in
moet worden beschouwd, heeft hiertoe waarschijnlijk
mate bijgedragen.
verdedigt de
aanzienlijke
Schrijver
mening, dat deze laatste opvatting slechts voor een deel
der gevallen geldt en dat deze, althans voorlopig, niet
met het door I{ebra beschreven ziektebeeld mogen worden vereenzelvigd. Dit laatste dient als het idiopathische
type te worden beschouwd, terwijl aan de als syndromen
geduide gevailen, de benaming symptomatisch
type van
zolt kunnen worden
multiforme
erythema
exsudativum
gegeven. Op grond van eigen bevindingen en de literatuur
worden de verschillentussen beide vormen,zowel wat het
verloop als wat het huidbeeld betreft, nad.er omschreven
(hoofdstuk II enIII).
Een onderscheiding, desnoods van
voorlopig karakter, tussen deze typen lijkt de schrijver
in het bijzonder van belang, orndat slechts vanuit dit ge zichtspunt een onderzoek naar de aetiologie van erythema exsudativum muLtiforme met vrucht kan worden verricht. Schrijver vindt ook in persoonlijk verrichte onderzoekingen steun voor de opvatting, dat een scheiding
tussen beide types gerechtvaardigd is. l)eze onderzoekingen gingen uit van de in de laatste decennia naar vodat op grond van het
ren gebrachte veronderstelling,
klinisch onderzoek bij de aetiologie van erythema exsudativum multiforme
aan tuberculose en streptococcen
infecties een belangrijke rol moet worden toegekend.
Schrijver stelde een onderzoel< in naar deze aetiologische factoren bij een 17-tal patienten, welke met zekerheid tot het idiopathische type konden worden gerekend.
In hoofdstuk IV worden de resultaten van deze onderzoe-

kingen uitvoerig weergegeven. Ztj gaven aanleiding tot
de conctusie, dat voorzover het de hierbij onderzochte
patienten betrof, geen aanwijzingen werden gevonden,
die op de mogelijkheid wezen, dat tuberculose of streptococcen infecties voor de idiopathische vorm van erythema exsudativum rnultiforrne verantwoordelijk
kunnen
worden gesteld. Schrijver acht het waarschijnlijk, dat de
gevallen van erythema exsudativum multiforme,
waarbij
dit wel het geval was., tot het symptomatische
type hebben behoord. De resultaten van zijn onderzoekingen lijken hem tevens een bevestiging van de door hern verdedigde opvatting, dat een onderscheid in een idiopathisch
en symptomatisch type bij erythema exsudativum multiforme gerechtvaardigd is en ook in de toekomst, zolang
de aetiologie der beide vormen niet voldoende bel<endis,
zal moeten worden gehandhaafd. Bij het bovengenoemde
onderzoek gelukte het niet aanknopingspunten voor een
mogelijke aetiologie van erythema exsudativum multiforme idiopathicum te vinden. In het iicht van de gedane
onderzoekingen worden in hoofdstuk V de gegevens uit d.e
literatuur over de aetioJ.ogievan het erythema exsudativum multiforme
besproken. Het bleek hierbij,
dat het
vrijwel onmogelijl< was overtuigende publicaties te vrnden, die er op zouden kunnen wíjzen, dat tuberculose of
streptococcen bij het idiopathische type van erythema
exsudativum multiforme een aetioiogische betekenis zouden hebben. Overigens wordt de juiste beoordeling van
de gevallen door de vaak zeer schetsmatige beschrijving
van de huidafwijkingen
en het ziel<tebeloop in hoge mate
bemoeilijkt. Ook bleek bij dit literatuur onderzoek,hoezeer de opvattingen over erythema exsudativum multiforme uiteenlopen en in welke mate deze verscheidenheid
van opinie tot verwarring
aanleiding heeft gegeven. In
hoofdstuk VI worden de resultaten
besproken
van het
histologisch onderzoek aangaande de blaren, weike bij
de idiopathische vorm van erythema exsudativum multiforme worden gezien. Het blijkt, dat er ondanks onderling verschil in intensiteit een opvallende overeenl<omst
tussen de gevonden afwijkingen in de diverse coupes aanwezig is. Schrijver is van mening, dat de histologische
veranderingen,
bij erythema
waartoe de blaarvorrning
exsudativum multiforme aanleiding geeft, een weI omschreven beeld vormen. Deze bevindingen zijn in tegenstelling met die van andere auteurs, welke bij erythema
exsudativum multiforme verschillende blaartypes onder52
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dat niet
scheidden. De mogelijkheid wordt geopperd'
ondervan
onderv/erp
het
idiopattr"iscËe type
ï;;il-Ëi
vorm
de
symptomatische
maaí-ook
zoàt<neett uitgemaakt
onderzocht'
is
als zodanig
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