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OVER LOCALISATIE 

Y\N 

rn�siolo�iscne en rafüolo�iscne verscnijnselen 
IN Dh 

p-ROOTE HERSENE� 





STELLINGEI{. 

I. 

'J.1erecht zegt HITZIG : Es giebt eine Localisation 

im Grosshirn. 

II. 

Absoluut vernauwde bekkens geven geene in

dicatie voor kunstmatigen abortus. 

III. 

Van Chloroform moet bij verlossingen meer 

gebruik gemaakt word en dan tot dusver geschiedt. 



II 

IV. 

De koepokinenting , zal het doel dat men daar

meê beoogt , bereikt worden , behoort verplicht te 

zijn en wel zóó , dat de kinderen vóór het einde 

van hun 1e levensjaar ingeënt worden. 

v. 

De animale vaccinatie behoort zoo algemeen 

immer mogelijk ingevoerd te worden. 

Vl. 

Bij pernicieuse anremie is transfusie van bloed , 

reeds vroegtijdig, raadzaam. 

VH. 

Het gebruikelijk inbakeren van pasgeborenen 

is af te keuren. 

VIII .. 

Bij carcinoma mammre is de amputatio mam

mre boven de partiele exstirpatie te verkiezen. 

IX. 

Onderwijs in de gezondheidsleer behoort in de 

middelbare scholen voor meisjes gegeven te wor

den en wel a]s afzonderlijk leervak. 



IlJ. 

x. 

Terecht zegt HEINRICH FRITSOH: Bij jeder Wöch

nerin ist post partum die scheide von den Lochien 
zu reinigen. 

XI. 

Ik stem volkomen in met GAILLARD THOMAS , 

waar hij, in zijn "Lehrbuch der Frauenkrank

heiten" zegt : dass die Frau , wenn sie richtig 

entwickelt und d�n Einflüssen entzogen würde , 

welche ihrem körperlichen Gedeihen hinderlich 

sind , dem Manne nur wenig nachstehen dürfte. 

XII. 

Waar de operatie van de hazelip verricht zal 

worden, behoort die bij gezonde kinderen reeds 

in de eerste levensdagen te geschieden. 

XIII. 

De koudwater-behandeling bij typhus door mid

de] van ijswater-kussens is te verkiezen boven de 

behandeling met koude baden. 
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UnivPr8iteit r11,u h'roniv,r;r'Jl, 1,r, rerlrtfr,71 P?l 

((l8 .rrnee8Ä'n11d1:,r;e het mardschap7.1elfli: te1Jr>11 i11 te tredr'?l 
1·1.1,.st OJJ niij, - niee?' wellicht dam, ooit met r'en a1ndfr 1,11, 

on8 lancl
) 

die op lwt Jnwit stond den ,r;rnad van doctor 1n 
cle ,qeneeskwnde te ve1·frir;en,, het ,r7eval is _qewer-wt, - de 
_ptich,t, een voor m{;j hoo,r;st aan,r;ename vlich.t, een moorcl, 
van, lmlde en danÄ' te 1·icltte-11 tot rle HoogtRernreu rnn de 
nafam·- en, witdcuncl1:,qe eu. vr1,n. rle ,r;eneeslm'll(lige fa,cutteite11

) 

cta1J1, wie ik mijne opleiding te G?'oni,n,r1en heb te danlre11. 
G1·fti,r; vat iÄ: de lt,eden m,f;j gesclt,onken gelegenheid ctr1111 , [_; 
atlPn, Hoog,r;eleerde HPeren, ! openl�';jÄ: mijn) lt,artelijl.-en dc111l 
te ZP.!J,fJen èn, ·0001· de bijzondere welwitlendh,eid

) 
11;aa1·111Nle 

(fi_j mij van den aanvan,r; tot het einde ·van, mUn stltdaet[,jd 
iijt te ,r;emoet ,r;elc01nen, èn voor het onderwb·s clctt 1:lt va1J1 U 
heb mogen, genieten. Zonder dif welwiUenclheid ZON, hA 
m,�ij 11,iet mogelijk zijn, _r;eweest den stap te doen, 1wch mintle1· 
cl,,i,en tP colbren,.r1mi

) 
1t aa1·toe il den moed _qevodde tr, Ór'

stwiten ! 
Bovfn allen, ben 'ilr :zeer reel re?'JJtic!tt arm fj lloo,r;geler'rde 



lwer Koo mrnn. ! Ook bij het samenstellen van clit aJra
rlr'miscll, 1n·o�f sch1·ift heeft Uwe welwillendheid m{;j gaarne 
ter zijde ,r;estactn. Zijt ve1·zeke1·d, gij allen, Heeren Pro
fessm·en ! dat ik OJJ niijn verderen looJJbaan nooit zat ve1·-
,r;eten wat ilc aan U verschuldigd ben en dat Gij het .zijt 
,r;eweest, cl-ie geene zwa,ri,r;lwid h,ebt ,r;enutalrt ook voo1· de 
vronw in Nelledarul de deuren de1· Unive?·siteit OJJen te 
zetten. 

Het r,ancleel dat Gf;j, !.fjrlen8 moe ive'l'lczaamlt.eid arm df 
Tlooge.�clt,oot te G'ronin,r;en, lfoo,r;,r;Pleenle lt.ee1· Ros1�NSTl�IN ! 
aan. m:Une OJJleidin,r; tot ,r;eneeskmutige 'l()el hebt 1villen nemen, 
1,1aa,l,,I, lt.et m:U tot een aan,r;enamen JJlicht, oolr U op den 
drtg van lt,eclen . in ht b'[jzonder dank .te ze,r;,r;en vom· lle m.{f 
betomide welivillendh,eid. 

Onclankbctar zou ili; z·�jn, als ik h,eden niet ook mijne 
innige e1·kentetijkheid ititsJJrak jegens U, Hee?·en Hoo,r;teeraren 
in de genee8lr.unrlige f acutteit te Amsterdctm. Voor niijne 
1n·aktisch.e ontwil-keting heb ik aan U veel te danken en 
clam·voor betuig ili: m,ijnen dank 'ltit den g1·ond mijns harden,. 
1rlaar inzonderheid Gij, Hooggeleerde heer STOKVIS, wit 
heden de bet?tigin,r; aamiemen van de ve1'J?lichting, die ik 
diep gevoet aan U te hebben en dat niet enkel als aan den 
wctardi,r;en leermeeste1·, m,ctar niet minde1· als aan den t'l-ou
wen en deelnemenden arts, die mij, do01· eene hevi,r;e ziekte 
rtrm,r;etast, zoo zo?·,r1vol behan,delcte ! 

Il Iran van, dien t,t;jd, toen het vom· mv was "te zijn, of 
niet te zfjn ," 11,iet s1n·eken, zonder ook U, ,qeachte JJoctor 
½EEGERS ! denzeifden dank toe te b?·engen 1_;om· h,et /J'l·oote 
rtmuteet, ctat Gij onve1·c1lrote1i h,ebt willen nenien aan die 
,r;eneesfondi,qe óeh,andelin,q. ll!lo,qe ook U het gel1tlcki,(J re-
871,ltaat in dezen, ééne niet te .1e1·inge belooning z{;jn, ! 

l!Jn hoe zou ili: U, hooggeachte mevr01.tw GqnEFROY, op 
rlezen rla,f/ ande1·s dan met de ,qrootste .danlcbaarh.eüt kunnen 
gerlenlreu ! J.llet 1vellre li�fde?·ijlre zm:q hebt GY mii niet 



ten Uwent verplee,qd tYrlen,.s 1m�1ne l{l/f/,,r;du,ri,qe ziekte. Ord
vang daarvoor ooit n11, openti'ijX� ni[;j11, di,ep gevoelden dar,Jc en, 
geloof, dat Uwe goedheid )e,qer, .. r;: mU nooit 11,it mijne her
innm·in.(J uitgewisch,t zal wordPn. 

En oolc U, hoog,qeaclt.te 111-pectr:l,{J' _{}r. Au CoHEN ze,q 
ik rn,ijn h,a1rtelij leer,, r1 an lr. Van ff f h.et be,qir,, tot ria 11, het einde 
1ni,jne1· acadern,isch.e loopbaan , 1oaart GU rn,�'ij steeds een wa{J/r 
V?'iend. Met ·raarl e17, daad !,.ebt Gi,,j 1n�,j tot aan het einde 
toe bijgestaan en diep bes1f ilr h.et, dat ik zoo aan iemand, 
rl,an, vooml a{J/)1, U zee1· veel te danken heb. 

Bij deze �fficieele gele,qenh,eid U, mf,jne waardige en, wa1J·e 
m·ien.den,, JJoctor LA:M:PING te Utrech,t en l,,oog,(Jeachte ecld
genoote en U, hooggewa{J/)·cleercle MeV?·. de Weel. WILLINK 

v AN COLLEN niet met e'l"lcentelijkheicl te ,qedenken voor de 
vete e1i voortcvu1·en,cle blijken van s,ympath, ie m vriendschap, 
di,e ik 1. an, U heb n10,qen ontvan,qen, dat zou een W{l/f/,ktank 
zijn op dezen vom· mij zoo gewichtigen dag. Bij mijnen 
clanlc voeg ik den hartelijlcen wensch, dat Gij mij oolc verder 
met Uwe wel,qemeen,cle m·iend8chap moo,qt ve1·eeren, ! 





Tr.i·w�j l F 1 o u r e n  s ,  op groncl van Z\jne waarneming , cl:it 
een belangrijk verlies van hersenzelfstancligheid soms geen_e 
bl\jvende stoornis nalaat , zijne loi de suppléance vaststelde , 
Yolgens welke alle deelen der groote hersenen tot gelijke 
functies zouden kunnen dienen en elkander zouden kun-
11en vervangen , is daarentegen in den laatsten t\jd de be
langr�jke vraag opgerezen , of niet wellicht in bepaalde 
streken van de hersen.halfronden verschillende functies ge
localiseerd Z\]11 en dientengevolge ook de verschijnselen b\i 
hersenziekten onderscheidPu kmrnPn worrlen , naar _de pfaatR 
Yan de aandoening. 

Belangr�jke onderzoekingen z�in in cleze laatste richting 
rloor verschillende personen in lH't werk gesteld , oncler 
welke vooral F e r  r i e r in Engeland , F r i t s c h en H i t z i g 
in Duitscbland , door cle schitterende resultaten welke z�j 
verkregen , hebben uitgemunt. Ook in Frankr�ik hebbei1 
onderscheidene onderzoekers op élit gebierl zich re11' groo
ten naam verworven. 

De grondslag van de theorie der hersenlocalisatie berust 
op cle onderstelling , dat de hersenen geen homogeen orga:m 
7.\111 , maar eene vereeniging van een aantal verschillende or
ganen , die ieder hunne b�jzonrlern eigenschappen bezitten 
en bijzondere functies verrichten. De organisatie en rlP 
functie van de hersenen is evenwel zoo samengestelrl , 
dat wij gemakkel�ik er toe geleid worden , om aan te 
nemen , dat door stoornis van slechts één enkel pmü 
eene in meerdere of mindere mate mefü' algemeene afwij 
king moet volgen. Daaraan is het tor te schrijvP-n , rfat 



c1· bij r.lke hersenziekte tw\i fel bestaat , of de VCl'sCh\in
selen een direct gevolg van cle stoornis zelve Z\jn , cl an 
wel cle uitdrukking van een meer samengesteld proces. 
Het js clan ook , al� men de zaak uit een klinisch oog
punt beschouwt , bijna eene onmogelijkheid , bij hersen
ziekten steeds de directe gevolgen van de indirecte te 
onderscheiden , of wel , met andere woorden , te bepalen 
of cle versch\jnselen niet wellicht een gevolg Z\În van de 
uitbreicling op naastliggende cleelen. Daarom is het niet 
te verwonderen , dat velen de localisatie-theorie nog be
tw\jfelen. Tot deze laatste hehoo1·en clan ook nog zeer ver
clienstelijke mannen , als S e h i ff ,  B r ow n - S é q u a r d  1) ,  
H e r m a n n ,  terwijl ook G a r  n i e r  in de "Dictionnaire 
annuel des progrès des sciences et institutions médicales" 
voor 1 8  7 6 blijkt , niet onder de voorstanders dezer leer 
gerangschikt te mogen worden. 

Om ons te overtuigen , dat er inderdaad voor bepaalde 
functies eenc bepaalde plaats in de hersenen bestaat , 
zouden W\j eene menigte goed gekenmerkte gevallen moe
ten kunnen aanvoeren , in welke gelijke stoornissen steeds 
gepaard gingen met Ol'ganische veranderingen van dezelfde 
hersendeelen. In sommige gevallen wordt deze bewijs
voering echter bemoeilijkt, doordien betrekkelijk weinig 
kenmerkende pathologisch-anatomische afwijkingen toch 
belangr\jke funetioneele stoornissen ten gevolge kunnen 
hebben. Hoe menigmaal toch moet tot heden het mi
c1·oscoop zich beperken tot het aantoonen van eenen ver
schillenden graad van pigmentatie , van atrophie der 
gangliëncellen , waar het gelclt de belangr\jkste en diepst 
iugr\jpende processen te verklaren. 

Reeds sedert onheugel\jke t\jden is als axioma aang-r.-

1) Den 2e. December 18 78  verklaarde hij . bij het openen zijner lessen 

aan het College de Jfrnnce , de thans door velen aangenomen leerstukken 

omtrent de Jocalisations cérébrales te zullen bestrijden , en hoopt hij door 

klinische waarnemingen zijne meening te kunnen bevestigen. 



. )  
• )  

nomcm, <lat er bij at\v\jkingeu rn het YPrFifand fäl l welk< · 1 1  
aard ook eenc stoornis in <lc· herf:enen moet besfaan, 
r.oodat de psychologische functir Yllll rlo hr..rsern1 11 wel aan 
geen redel\jken tw�jfel onderworpen r.al zijn. De ,vnar1w
ming heeft geleerd, dat bij uitgebreide aandoeningen van 
(jén halfrond geene duiclel\jke zielsstoornissen behoeYe1 1 
op te treden en zelfs grooto gedeelten -va11 beicle hem i
spheren tegel�jkc�rt\jd kunnen gedesorganiseercl Z\jn, zomlf'r 
dat daardoor eene merkbare stoornis in het verstand ontstaat.. 
-u.Jyenwel mogen w�j hieruit. nooit met F 1 o u r e n  s en 
a,ncleren beslu.iten, dat er geene bepaalde localisatie 
rnn de hersenfirnctie bestaat, maar er zou uit kunnen 
volgen, clat c{én halfroml en zelfs een klein gedeelte hier
van voldorncle is, om de psychologische functio te vel'
richten. l!' o r  r i e  r 1) heeft owmvel tegen cle waarneming 
waarop dit. laatste feit zou lwrusten, gegronde redenen 
vm1 twijfel aangevoerd. Hij toch beweert, clat ook b\i 
verwoesting van één halfrond de kracht van het verstancl 
niet meer dezelfde zou Z\in , maar dat stoomisseu van 
dergel\jkeu aarcl meermalen niet zoo licht tot waarneming 
komen. Hij gelooft, en ik geloof clit met hem, dat de 
clwaalbegrippen , welke omtrent deze kwestie bestaan, eeu 
gevolg :;r,�jn van de onderstelling, <l.at de resultaten dien
aangaande b\i experimentatie op duiven, kikvorschen en 
andere · lagere diersoorten verkregen, zeer goed op men
schen kunnen worden overgebracht, op welke hypothef-:e 
]' 1 o u r e  11 s dan ook voornamel\jk  zijne conclusies bouwcle 
en waarin h\j door vele physiologen is gevolgd . B�i totale 
destructie van beide hersenhalfronden zien W\j rlaarentegen 
eene volkomene verstanclsverb\jstering optreden. 

Het staat tevens vast, il.at de hersenen noodzakel�jk 
Z\jn voor de zintuigelijke waarneming en voor beweging .  

Het i s  dus als het ware, of  de  hersenen twee ver
schillende functies verrichten, waarb\i wij il.e psyd10lo-

1) Med. Times en Gazette 1878 , No. 1447 etc. 



gischc aancle physiologische tegenoverstellen . 0 b e r s t  e i

n e r  zegt clan ook 1) : ,,die physiologische Thätigkeit des 
G ehi.rnes entspricht in rämnlicher Beziehung nicht volkom
men seinen psychologischen Functionen. Das Gehirn als 
01·gan der l�ewegung uncl vYahmehmung oder des darstellen
den Bewnsstseins (presentative consciousness) ist ein einzel
nes Organ aus zwei I-fö1ften zusammengesetzt ; das Gehim 
als Organ der Ideenbildung, des vorstellenden Bewusstseins 
(representative consciousness) ist ein doppeltes Organ, jecle 
Hemisphäre an uncl für sich vollsti:inclig." 

De stoornissen in genoemde functies houden clan ook 
b�j hersenziekten niet altijd gel�jken tred. In sommige 
gevallen toch van de hevigste mate van krankzinnigheid 
zijn gevoel en beweging ongestoord , terwijl omgekeerd een 
patient soms duidelijke stoornissen van laatstgenoemde 
verrichtingen vertoont, ·waarbij het verstand niet in het 
minst gekrenkt is. Hieruit mogen wij dus besluiten, dat 
de localisatic van bei.de functies niet met elkander behoeft 
samen te vallen. 

Op verschillende tijrlen was reeds vroeger door onder
scheidene onderzoekers vastgesteld, dat er eene vaste be
trekking bestond tusschen aandoeningen van zekere her
senstreken en bepaalde verschijnselen. Zij hadden opge
merkt, dat naarmate er verlamming van dezelfde bewe
gingen in grootere of kleinere uitgebreidheid bestond, 
steerls dezelfde hersenstreken in meerderen of minderen 
graad aangedaan waren, waaruit in hoofdzaak bes loten 
werd, dat er ook voor beweging eene localisatie in rle 
hersenen moet bestaan. 

Wat betreft het mechanisme der spraak, zoo haclrleu 
B o n i 1 1  a u  r1 en D a x reeds opgemerkt, dat aphasie steeds 
gepaard ging met eenc stoornis in den lobus frontalis , 
tei·w�jl B r o c a in 1 S 6 1  rle plaats van de aandoening meer 

1 ) O b e r s t e in e r ' s  vGrtali11g vau l!, e r r i e r 's funct. d. Geh. 1 879 , 
)>Hp;. 287. 
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nauwkeurig beschreef en haar localiseerde in de derde 
frontaalwimling (onderste) van de linker hemispheer, 
waarom deze winding ook wel "B r o c a '  s circonvolution" 
genoemd wordt. 1) Hoewel bestreden, zoo schijnt dit 
leerstuk toch voor de localisatie behouden te zullen worden. 

In de laatste jaren heeft evenwel deze localisatieleer, 
voor zoover het cle motiliteit betreft, eene belangrijke 
uitbreiding ondergaan, doordat men voor haar n:i,euwe 
bew�jzen heeft opgespoord, die op veel betere grond en 
rusten. Reeds eenige jaren, voordat de onderzoekingen 
van F r i t s c h, H i t  z i g en F e r  r i e r  gepubliceerd waren, 
had H u  g h 1 i n  g s - J a  c k s o n het bestaan van moto re 
streken op de oppervlakte van bepaalde windingen aan
gegeven. H�j was hiertoe gekomen door pathologische 
feiten. H1j verklaarde cle eenzijdige cerebrale convulsies 
als een gevolg van oppervlakkige hersenaandoeningen, 
waardoor eene aanhoudende prikkeling op bepaalde win
clingen werd uitgeoefend. Maar evenmin als z�jne voor
gangers, kon hij de cli1·ecte prikkelbaarheid van de grijze 
zelfstandigheid van deze windingen aantoonen. 

1n 1 8 7 0  echter brachten F r i t s  ch  en H i  t z i  g 2), door 
hunne belangrijke onderzoekingen op dieren, voor het 
eerst het feit aan het licht, dat bij aanwending van den 
electrischen prikkel een deel der convexiteit van de her
senen motorisch bleek te zijn, een ander gedeelte niet. 
Het gedeelte, dat na prikkeling beweging veroorzaakte, 
was over 't algemeen meer naar voren geplaatst, het niet 
prikkelbare meer naar achteren. Steeds verkregen zij, 
bij de door hen gevolgde methode, samengestelde spier
contracties van de tegenovergestelde lichaamshelft. W er
den zwakke stroom en op zeer kleine plaatsen aangewen�, 
dan was de hierna volgende beweging ook slechts tot 
enkele �piergroepen beperkt. Deze kleinere pla::-.tsen werden 

1) K n s s m a n l , Handbnch van Z i e m s s e n. 
!l) Reichert's uncl dti Bois-Reymond's Archiv 1870 1

, Heft 3 .  



Üau rlc eeutm geuoemJ , van waar uit b\j prikkeling steeds 
rler.elfcle spiereu in beweging gebracht werden. Tns
schen die verschillende centra in , vonden Z\Î plaatse11 
welke niet prikkelbaar waren. 

}1 e r  r i e  r nu maakte in 1 8  7 3 1) de resultaten bekend, 
verkregen bij zijne experimentatie op verschillende dieren , 
terw\jl }., r i t s  c h en H i t  z i g in verband met deze ver
handeling van }1 e r r i c r , hunne onderzoekingen van 1 8 7 0  
herhaalden , uitbreidden en i11 1 8 7 4  publiceerde11 .  : )  

De onderzoekers beiderz\jcls bezigden houdCll , katte11 
e.1 1  andere dieren eli herhaalden lrnmw proeveu ten slotte 
op apen. De re�u1taten verkregen uit deze proeven , ware11 
ecnigszins verschillend , voor zoover het de uitgebreidheid 
v,rn de prikkelbare streek betreft , maar kome11 toch hieril1 
overeen , dat zij beide op rlc hersenoppervlakte bepaalde 
centra konden vaststellen , die cl� bewegiuge11 van de ver
schillende dieren beheerschtel l .  

i1 r i t s e h  en H i t z i g  vonden ook uu iu 1 8 7 '-.L , gel\jk 
zij dit reeds iu 18  7 0 hadden aangetoond , dat b\i hoü.dm1 
een gedeelte van de hersenoppervlakte niet op den elec
trischen prikkel reageerde , immers bij de stroomsterkte , 
zooals die door hen werd aangewend. Dienovereenkom
s1,ig moesten de geheele lobus occipitalis en temporalis , 
met het gTOotste gedeelte van clou lobus frontalis als 01 1 -
prikkelbaar beschouwd wordeu. 11 er  r j e  1· daarentege11 
voucl bij Z\jne proeven , dat van het door H i t z i g a ls 
onprikkelbaar beschouwde gedeelte nog veel b�i electrisclw 
prikkeling reageerde , een resultaat , dat H i t  z i g toesclll'�jft 
n.rn de sterkere stroomen door ]? e r  r i e  r gebruikt , waar
rloor eene verspreiding van den stroom ontstaau zou uaar 

1 ) Experimt. Hesearches in ccrclir. ph)·s . uud patl1. by D. ]1' c r r i e  r 
etc. 'l'he West Riding lunatie asylum. M cd. Ueports 1873. Vol. 3 .  

2) Unters. u .  d.  Gchirn. Ahhandl. Ph�1s .  uncl l'ath. Inh .  van Dr .  E .  
Hitzig , Berlin 1874. 



7 

die plaatsen , waar volgens Hitzig de motore centra ge
legen zijn (Stromschleifen). 

Ook de centra reeds in 1 8  70 <loor }1 r i t s  c h  en H i t
z i g gevonden , werden thans weer op dezelfde plaatsen 
aangetoond. In het zijdelingsche uiteinde van de prae
frontale windingen bij den hond (fig. I) , gelegen vóór cle 
fü;sura frontalis (als onderdeel van den sulcus crucjatus) , 
werd door hen het centrum aangetoond , van waaruit bij 
prikkeling steeds de nekspieren (6) in samentrekking ge
raakten. In de postfrontale winding , gelegen ach ter 
bovengenoemde fissuur , kwamen 3 centra voor , waarvan 
de bovenste (:f:t), ongeveer in het midden van de winding 
gelegen , het centrum der achterpooten vormde. Langs 
den gyrus dalende , volgde nu het punt voor buiging en 
rotatie van de voorpooten (t) , terwijl eindelijk in het 
meest naar beneden gelegen uiteinde van de winding 
zich het centrum bevond vo01· de strekkers en aanvoe
rende spieren van de voorpooten (x). In het midden van 
de winding, gelegen boven de :fissura Sy lvii (gyrus super
sy lvius) bevond zich het centrum (o) voor de aangezicbts
zenu w, zoowel wat het mimische , als het respiratoire ge
deelte betreft. Met dit laatste centrum valt grootendeels 
samen dat voor beweging van den oogbol , maar het kon 
eerst duidelijk ontdekt worden , nadat de facialis was 
tloorgesneclen , waardoor het ooglid verhinde1·d werd zich te 
sluiten. Tusschen de centra voor voorste en achterste 
extremiteiten lag een punt (../ ) ,  dat bij prikkeling bewe
ging van den staart veroorzaakte. 

}1 e r  r i e r kwam door zijne proeven eveneens tot het 
besluit , dat de plaatsen , door F r i t s  c h en H i  t z  i g als 
zetels van de motore centra opgegeven, ook door hem als 
zoodanig moesten worden beschouwd. De bewegingen, die 
h�j steeds op den prikkel zag volgen , waren iets meer 
gecompliceerd , terwij l een enkel ccntmm , met name dat van 
den staart, meer naar achterm1 gelegr.n was. Ook toonrlc 



8 

Jr e n  i e  r ,um J cla,t verseLeideue dicht op elkaar volgernlc 
punten ) ( ._.) gelegen in de winding !J bij prikkeling alle 
r lnbbefa�jdigc bewegingen van m ond, tong en kaak ten 
gevolge hadden. Deze streek was vroeger door F r i t s c h 
eu Hi tzi  g als onprikkelbaar opgegeven ) maar b�j lnurnc 
onderzoekingen iu 1 8  7 Lj, moesten ook z�j aldaar dr. kauw
bewegingen (Fressbewegungen) localiseeren. Zeer ver ua�1,r 
aehterei1 , in een streek , mede door ge11oemde onderzoekers 
als absolunt ouprikkelbaar aangetoond , vond ]� e r  r i e  r 
l rnt. centrum voor rle bewegingen van het oor. 111 l 8 7L.L 
werd clan ook dit door hen toegestemd J maar plaatstm 1 
zij clit pnut meer n:mr voreu (* *-* x) .  In Z\ju werk ) ,,U11-
tcrsuch. ü.ber clas Geh. 1 S 74'' beschouwt H i t  z i g cle 
o 1 1  d erzoekingcn en resultaten door }' e r r  i e r in 1 8  7 3 ge
publiceerd , slechts als eene herhaling van de Z\jne , reeds 
in 18 7 0 verricht en wordt aan F e r  r i e r  alleen de ver
clienste gelaten , onafhankelijk van hern en 1!1 r i t s  c h het 
centrum voor rle gezarnentl\jke bcwegii1gei1 VaJJ mond , 
tong- e1 1 . kna,k te hebl1e11 ontdekt. De m eer goeompliceerd (· 
be wegingeu door }1 e r  r i e r  verkrege1 1 , beschomvt h\j a 1� 
e-cn gevolg van . cl<· aaugewencle , ÜJ sterkere mate ,verkemle 
stroome11 . 

Vervolgeus herhaalde11 }' r i t s  c h eu H i t  z i g ,  nlsrnecl1 · 
11 e r  r i c  r ,  clezeJfcle proeven ook op hersenen van d e  lmt. 
De laatste kwam hier tot h et resultaat , rlat op een klei u 
gedeelte na cle geheele oppervlakte a1s prjkkelbaar moe�t 
worrlen aangemerkt , terw\j l  }1 r i t s  c h en H i t  z i g ook 
11 i cr , voor het grootste gedeelte van de oppervlakte , di 1 ·  
prikkelbaarheid niet vermochtcu aan te toon en . Daaren
t egen waren zij in staat , cle grenzen van cle pr.ikkelbarc 
streek hier veel duidelijker dan bij honden aan te geve11 . 
Ook in de groepeering der centra bestond , naar rle1/J<' 
laatste omlerzoekers , gren onderscheid , terwijl V c r r i e  r 
hiervan ee,u.igszins afweek on het 1/Jougen. staartcentmrn 
hier 011prikkelba.ar voml . 
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De ouclerwekiugeu op lager staa,m1e dieren iu 't algemeen , 
beût.ten mindnr waarr1e , omdat hier , o.a. b\i konijnen , 
geenc windingen worden aangetroffen en rlus de loealisatie 
moeielijker wordt. ,r an r1aar derlrnlve , dat weinig waarde 
mag toegekem1 worden aétJJ K e n  d r i e k 's proeven op 
rluiYen , wat betreft de temporo-sphenoidaalstreek. F e r  r i e  r 
komt tot de conclusie , rlat, hoc meer de bewegingen b\j 
rlieren automatisch Z\jn , rleze r1ef: te minder opvolgende 
stoornis , ua r1estructü· der motorische centra , opleveren 
(visch , kikvorsch , duif) , terwijl hoe meer de bewegingen 
van willekem afhangen , de opvolgende stoornissen ook in 
kemJJ e:i;kiug eu chrnr toenemen. Wij zien clan ook bij 
aap en men�ch deze gevolgtrekking bevestigd. 

Daar nu rle anafogie tusschen de hersenen van den hond 
1•,n rlie rn11 rlm1 mensch zeer beperkt is (daar b\j hond, 
ka.t en aangrenzeurle typen slechts de :fissura Sylvii met 
:wkerheid Ü; aan te wijzen) , zoo was het van belang, dat 
Y r i t s  c h en H i t  z i g alle proeven op één en F e r  r i e 1· ze 
op meerdere iLpen konden herhalen , daar deze ten opzichte 
van r l c  overige hoofdsnlci meer waarborgen voor overeen
komst aa,nbier1m1 .  

D e  motore <'entra ya,i1 houd en kat rnnden ]? r i t s  c h 
1·1 1 H i t z i  g bjj den aa,J_J op ééne wü1ding terug; deze 
,va,s de Prontali8 ctsce11,de11,s of voorste. centraalwi111,àir1,g. Deze 
<T11tra wa,ren van rle middell\jn rler her�enen (sulcus inter
l i emibpherieu�) nf tot aan de fissura Sylvii toe in eene 
l iepaalde Yolgorde gerangschikt. Ongeveer 3 m.l\!I. verwij
rlerrl vm1 cle mirlclel1\j11 der hersenen lag het centrnm. 
mor cl1· a,chterste extremiteit , terwijl ongeveer 3 1h.M:. 
meer z�j delings het centrum voor cle bewegingen van de 
rnorste extremiteit werd aangetroffen. 7 m.M. nog meer 
tPr zij cle werd het centrum gevonden voor de aangezicht!-:
� pieren , terwijl eindelijk ongeveer 6 m .M. boven de fi.ssura 
Sylvii en 1 2  m.JU. van het facialis-centrum af, het cen
irmu voor mond- , tong- en kaakhewegingen gelegen was. 
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v\T anneer zij nu Vëm de gevondene centra uit , de elec
troèlen geringe verplaatsingen dede11 ondergaa,n, clan ver
kregm1 zij meer geïsoleerde bewegingen. Zoo ontstoml 
bijv . duidelijk van het centrum voor de voorste ex tre
m iteit uit, b\j verschuiving van de electrocle naar voren , slechts 
prunatie van den arm en uwer naar achteren , strekking van 
clc hand met uiteenspreiding van de vingers ; terwijl we
derom in cle nabijheid van het laatste punt het Clmtrmu 
voor de grijpb�wegingen moest geplaatst _worden. Orn 
het centrum voor de aa,ngezichtsspieren heen ontstond L\j 
prikkeling retractie van de ooren en sluiting van de oogle
den. Meer zijdelings van dit centrmll , doch nog er 
mede in verband staande, von<l. hij eenc plaats , van wanr uit 
samentrekking v,m de kauwspieren volgde en eene andere 
die bewegingen der lippen, retractie van den mondhoek 
en vájd openen van den mond deed ontstaan. Ook von
den zij in de nabijheid van het aangezichtscentrum , maar 
er niet mede samenhangend, eene plaats , welke de bewe
gingen der spieren, tusschen onderkaak en tongueen cm 
borstbeen gelegen, beheerschtc. Dicht bij het eentmll.l 
voor de voorste extremiteit vonden zij nog een punt , 
b\j welks prikkeling draaiing van den kop volgde, tcrwjjl 
een licht opheffen van clou kop ontstond van een punt 
uit , iets meer zijdelings en achterwai:1,l'ts van het facialis
centrum geplaatst. 

Voor het overige vonden l!., r i t s c h en H i t z i g de 
geheele hersenoppervlakte, b\j de stroomsterkte door hen 
aangewend, onprikkelbaar, ofschoon het bovenste gedeelte 
van cle Parietalis ascenclens of achterste centraë1,hvinding , 
bij ietwat sterkeren prikkel somwijlen toch ook reageerde. 
Uit deze resultaten heeft H i t  z i g het besluit getrokken, 
dat bij den aap de Frontatis ascenclens of voorste cenfraat
winding het eigenlijk motore gedeelte van cle hersenóast 
vormt. 

Terwi j l  tegen ZlJlle mothoüe van onderzoek altijd hcL 
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bezwaar kon geopperd "'or< leu , betreffende het dieper door
dringen rler stroomen naa.r rll' meer naar binnen gelegene 
motorische kernen , lrntgeen o.a.. rlom H e r  m. a u  n is 
geschied 1) ,  zoo ·was het van het hoogste belang , door 
het volgen nm een anderen weg , rleze bezwaren uit den 
weg te ruimen . 

H i t  z i g cleed dit door omsnijcling en uitlepeling , 
wo ,vel toegepast op rlc motore streken , als op rlie 
welke onprikkelbaar waren bevonden. Hij hechtte hierbij . 
vooral aan de primaire onmiddell\jk volgende verschijnselen. 
ln 't algemeen werden door deze methode zijne vroegere 
gevolgtrekkingen bevestigd, n.l. dat bij wegneruing van de 
ouprikkelbare gedeelten geen motilitcits-stoornissen optra
den , c.laarcutegen hij verwoesting van het motore gedeelte 
steeds afneming van beweging volgde , CYenwcl zonder ge
lteele opheffing. 

Tu het Meel. Ceut.ralbla,tt l S 7 1 ,  No. 3 5 ,  op zijn resul
tant temgkomeucle, da,t alle on prikkelbare plaatsen na 
Yenvoesting dan ook niet door Yerlamming zouden gevolgd 
worden, rleelcle H i t z i g mede , dat na \Yegnerniug van 
<'l'll gcdeeltl' van de achterste kwab (gyms 11-0) bij den 
houd , wrlil's v,m het gezichtsvermogen Vil.Il het con
trafatemle oog en verlies v,1,n dilatatie van de conespou
rleerencle pupil werd aangetroffen. 

Ook M u  11 c· k '.l) kwaru tot dergelijke resultaten , bij 
nit::inij c ling daar ter plaatse vau 1 5  m..l\f. in doorsnede en 
:i m.l\f. <liepe gedeelten. Het verlies van geziehtsverruogen 
worcli., <loor hem ietwn,t anders opgevat en ,ils zoogeu. 
8edenóti?ul/2eit Lc::,chreven. Hij meent dat deze toestand 
ill den regel gedmende eenigeu t\j cl. overbleef , nadat de 
door 1-1 i t z i g in clcu a1.m\'i.tug opgemerkte volkomeue 
blindheid was afgenomen. 

De stoornissen Yau anderen aard , die bij de proeven vau 
1 ) Ptlüger's Archiv , Bd. IX. 

-.:) .Bcrl. klin. Wochcuschr. 1877 , :No. 35 .  



den la1:Ltste11 somwijlen ; bij die val! G o 1 t z 1 ) meermalen op
traden , kunnen samengevat worden als afwijking iu spier
bewustzijn en in gemis aan energie , wat den wil betreft, , 
terwijl de laatste waamemer ook nu b�i prikkeling der motore 
streek, wijziging in het gezichtsvermogen zag optreden. Reeds 
vroeger was ook door N o t  h n a g  e 1 op dergelijke aandoenin
gen gewezen, maar aangeûen men aan de 01l Clerioekinge1J van 
G o  1 t :6  (uit- en afspoeling m et lauw water) , wegens hare 

. minder begrensde werking , geene hooge mate van bew�j s
kracht mag toekennen , zoo meent H i t  z i g ,  dat de be
doelde stoornissen voor het meerencleel het gevolg waren 
van het optreden van complicatiën in de wonde en van het 
niet juist localiseeren der operatie. Dit geldt ook vooral 
van z�jne onderzoekingen op den hond in de temporo
sphenoiclaalstreek , als wanneer paralyse of paraese , vol
komen gevoelstoomis en blinclirnid of on volcloencle gezichts
scherpte aan de tegenovergestelde r.�j cle zouden ontstaan. 

}' e r  r i e  r vond b�i zijne talrijke proeven op apen ook 
hier weder eon grooter gedeelte van don hersonlmst prik
kelbaar , clan H i t  z i g had opgegeven. H�j moef:t hot 
centrum voor voorste en achterste ledoma,ten localiseeren 
in een groot gedeelte van den Gyrns parietalis superior , 
het 2

/3 bovenste gedeelte van den parietalis ascemlcus of ach
terste centraal winding en het J / 3 bovenste gedeelte van 
den }'rontalis ascenclens of Yoorste centraal winding. (Zie · 
fig. IL) In het voorste gedeelte van dit centrum (:i) 
zetelden nu voornamel�ik do bewegingen va,n de voOTste 
ledematen , terwijl het achterste gedeelte (1) meer voor de 
achterste extremiteiten diende. Ook vond hij een cen
trum voor de willekeurige bewegingen van hoofd en hals 
(3) op het achterste gedeelte van de eerste frontaalwin
ding , waar zij zich met den frontalis ascendens vereenigt. 
Op de tweede frontaalwinding , bij hare vereeniging met den 
frontalis ascendens , lag het centrum ( 4) voor de aange-

1) Pfüigcr's Archi,• ,  Bd. X III. 



zichtsspicren, tcrw\il l t fr1· brJ 1e cleu, op het cincle der derde 
frontaalwiniling links 1), het centrum (J) wer< l aaagetrofl'en 
voor cle <lubbelzij cligo tong-, kaak- en liphcwcgiugen, het
welk zich uitstrekte tot kort boven de :fissura Sylvii. In 
de pli courbe (gyrus angularis of ook gyrus parietalis in
ferior) op het eincle van de :fissure paralelle (bovenste 
temporaalsleuf) vond 1!1 e r  r i e r  een centrum voor de oog
spieren ( 6) en in de eerste temporo-sphenoidaalwinding 
(pli marginal, Charcot) het centrum (7), voor oorbewe
gingen. 

Bij o·nderzoek der occipitaal lobi ontstond na electrischen 
prikkel geen enkele merkbare reactie. Na verwoesting 
van beirle occipitaal lobi konrlen de dieren evengoed zien, 
hooren, voelen enz. Slechts weigerden zij constant het 
voedsel, waaruit }1 e rr  i c  r besloot, clat wellicht de visce
rale sensibiliteit in Üt' occipitaal lobi gehuisvest was. De 
Fransche schr\jvers nemen bijna allen het gevoelen van 
}

1 e r  r i e  r omtrent de ligging van de motore centra 
aan en beschouwen <lienovereenkornstig de Frontalis ascen
cle'Jls tot en niet cle vm·eeniging van cle ch-ie .lflrontaalwinclin,
gen, !tet 2 / 3 bovenste gedeelte VaJit cle Pa.rietctlis ascenclmts 
en cle loóulus pa1racenfralis 2) ,  als zetel van cle rtzotore 
cenfra. 

Genoemde onderzoekingen ZlJll door velen bevestigd en 
uitgebreid. 

F i.i. r s t 11 e r  en S a m t 3) hebben dan ook aangetoond, 
dat de centra, nadat de electrische stroom eenigen tijd 
aangewend was, meer prikkelbaar worden, hetgeen ook 
geldt, voor de naaste omgeving. Ook vonden zij, dat de 
verschillende centra onderling verschillen in den graad 

1 ) Het schijnt dat dit centrum in enkele gevallen rechts voorkomt. 
2) De lobulus 1mracentralis ,  het eerst alzoo door B e  t z genoemd , is 

dat deel van den sulcus interhemisphericus , hetgeen beantweordt aan het 

bovenste uiteinde van den frontalis ascendens en parietalis ascendens. 
3) Arr.hiv f. P�ychiatrie und Nervenkrankl1., Bd. VI. 



-vnn 1len vereischten prikkel eu verdient het eeue bijzon
dere opmerking , dat zij bij hunne proeven op het konijn 
éénmaal het facialis-centrum aan beide zijden misten, niet
tegenstaande het dier zijne aangezichtsspieren zeer goed 
kon bewegen , terw\il in 4 gevallen het centrum voor de 
achterste ledemateu niet afzoncleï."�ijk kon worden aange
toond. Omtrent het afz011clerl\ik voorkoineu vau cle 1.;cn
tra voor voorste en achterste oxtrcmiteitcn sch\jn011 ook 
nnderen in tw\jfel te verkeercn. 

Doch ook in andere opzichten Z�Jn bezwaren verrezen 
togen de leer van H i t i i g. Immers H e rm. i1nn verkreeg 
op honden , door toepassing v::m z'..\jnc methode va,n cxcisit
met opvolgeude aanwending· van deu electrischen prikkel 
binnen in de nu ontstane holte , toch nog uitwerking van 
deze prikkeling , welke volgens hem clan hare verklaring 
daarin moest vinden , dat eigenlijk de onderliggende gan
glië n de bron voor de motiliteit waren. 

Volgens I-I i t i i g mag evenwel tegen deze en ov<'r
eenkomstige bezwaren aangevoerd worden , dat, indien me1 1 
het scalpel slechts tot 2 m.M. diep in het bastcentrurn 
voert, er reeds clan terstond stoornis optreedt in het spier
gevoel. W annecr hij met het lepeltje van D a n i e  1 1  eru 
diepgaand verlies van zelfstandigheirl bewerkstelligde, lrnt
Z\Î aan de voorste, hetzij aan cle achterste grens van het 
een of ander corticaalcentrum , dan kou hij , nadat rlr
vrnnden waren opgeûl'Oogd, tot op zeer geringeu afstand 
het corpus striatum met eene electrode naderen , zov der 
samentrekkingen te verkrijgen van de verschillende spi<·
ren , bijaldien de stift, gebracht was op <le vlakte , 1 l iu 
tegenovergesteld was aan de prikkelbare streek. De cou
tractiën der spieren traden daarentegen onmiddell\ik op , 
wanneer de electroden in omgekeerde richting werilen 
aangewend , dat - is rlus op de vlnkte , beantwoor1 lencle aan 
u.ie streek. 

Ten slotte kan nog worden ve1·nr nlrl ,  cl at o .a .  1 lo01' 
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E u 1 e n  h u  r g en L a  n il o i s  1) b\j cl,,ze onclerzoekingcn 
belangrijke temperatuurverschillen ·werden geronstateerd , 
welke tot het vermoeden leiden , dat ook: c�e vasomotori
sche centra hun zetel in de motore streken vinden. Bij 
hunne methode van onderzoek werden gedeelten van de 
hersenzelfstanrligheid verwijderd door een rood gloeiend 
gemaakten , dikken koperdraad. 

0 h a r c o t 2) wijst er op , hoe juist in het corticalc 
gedeelte van de streken , waar F c r r i e r de verschillende 
centra localiseert , de zoogenaamde nuzenceUen ( cellules 
géantes) door B e  t z en M e  z i e r  j e w s k i  prredomineerend 
Z\jn aangetoornl. Deze cellen , die zeer veel overeenkomst 
bezitten met die , welke in de voorste hoornen van het 
ruggemerg voorkomen , zijn 0 . 0 5  m.M. breerl en 0 . 04 -
0 . 12  m.lVI. lang en verloopcn in de vierde corticaallaag. 
Z\j bezitten , behalve verscheidene kleine uitlooper� , twPe 
groote verlengsels , waarvan het eene naar de peripherie 
van den hersenbast gaat , terw\jl het andere , die zeer rlun 
is , terstond zich in clen ascylinder oplost en langzamerhand 
clikker wordend , zich met eenc mergscherle omgeeft en 
dan als zenuw verloopt 3) . 

'rerw\jl B e t z de plaats , waar deze cellen bij den hond 
voorkomen , geheel zag beantwoorden aan de motore 
streek , zoo kon dit voor mensch en aap niet in zoo strenge 
mate gelden. Zij werden hier voornamel\jk in den para
centraal lobulus aangetoond. Hij beweert, dat zij bij jonge 
kinderen slechts in zeer geringe hoeveelheid voo�·komen 
en zich vermeerderen onder den invloed van functioneele 
oefening. Anderen vonden dit b\j jonge dieren bevestigrl. 

1) Virchow 's Archi v , Bd. 68. 
!l) Lee. snr les Locàl. dans les malnd. du cerveau par J. M. Charcot, ] 87Ci. 
=1) Vetter , Dcutsches A rchiv f. klin. Med. 1 878 , Bd. XXIJ. 
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Hoezeer het bovenvermelde-· hei- nok ½eer w:iarsch�jnl�îk 
moge maken , dat wc hij dcu mensch ook motore centra 
in clen cortex va.u den gyrus Frouta.lis ascenclens of voorste 
centraalwinding en van het '2/

3 
bovenste gedeelte van clou 

gyrus Parietalis ascenclens of achterste centraalwiucling , 
alsook in clen lob1tlus paracentralis mogen aannemen , zoo 
is dit van het physiologisch standpunt toch niets �eer 
clan een vermoeden. 'l1en einde zekerheid te verkrij
gen, dient het be�js nog geleverd te worden. Hiertoe 
nu moeten de fejten dienen, waargenomen in de medische 
kliniek , in verband met pathologisch-anatomisch onder 
zoek. F e r r  i e  r heeft clan ook in het begin van het 
vorige jaar 1) eene verhandeling geleverd , ten doel heb
bende , om , hoofdzakelijk steunende op pathologisch-ana
tomische onûerzoekingen en pathologische verschijnselen , 
het bestaan van motore centra in bovengenoemde streken 
aan te toonen. Hier wijst hij er op , in overeenstemming 
met hetgeen reeds boven is vermeld , a,an hoeveel beden
king 't onderhevig is , de resultaten , clie men bij omler
zoekingen op dieren verkrijgt , als zooclanig en onvoor
waardelijk op den mensch te willen toepassen. Als voor
beeld , hoe weinig overeenkomst er soms bestaat tussch011 
de verschijnselen bij mens.chen eu die verkregen b�j onder
zoekingen op lager staande dieren , moge dienen , dat een kik.:. 
vorsch van zijne hemispheren beroofd , nog in staat 1s , 
een aantal samengestelde bewegingen ujt te voeren , eu 
afgezien van het feit , dat hij zijn wil mist , als het, ,vare 
aan een normalen kikvorsch gelijk is. Niemand nu zal 

1) Local. of Ccrebr. Disease. D. Ferricr, Mcd. 'rimes & Gazette, 1878, 

No. 1447 etc. 
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i och willeu bewereu , dat clit vau toepassiug zal lrnune1 1  
Z\Î l l  op clou mensch , bij desorganisatie van de lu,rseuhalf
rouden. 

Hoewel nu de verschijnselen bij beleediging Yan cle her
senen van den honcl reeds meer nacleren tot die bij en
kelvoudige stoornissen van de hersenen Yan den mensch , 
wo bestaat er tusschen beide toch nog een groot ver
schil. h.nmcrs wanneer , zooals w�j reeds boven vermeld 
hebben , b�j verwoesting van het motore gedeelte van dm1 
hersenbast bij den hond eei·st een meerdere of min
dere graad van rnrlamming van de tegenovergestelde zij de 
ontstaat , dan zal toch het dier niet geheel machteloos 
zijn , en binnen weinige dagen of weken is het weer in 
staat , de meeste bewegingen evenals gewoonlijk te vol
voeren. Bij oppervlakkige beschouwing zou men hieruit 
aUicht opmaken, da,t de hersenbast niet in betrekking 
staat tot de motiliteit, maar dat de verschijnselen, welke 
verkregen wercleu , een gevolg zouden zijn van invloede11 
op andere gedeelten. Bij den aap en den mensch claar-
1:mtegen bewijst F e r  r i e  r, dat bij destructieve aandoenin
gen Yan den hersenbast steeds eene verlamming volgt , 
welke volkomen en bl�jvend is. 

Aangezien conclusiën welke uit de kliniek w01·den ge
trokken, alleen mogen herusteu op zeer nauwkeurige waar
nemingen en zuivere O})gaven , zoo wijst }1 e r  r i e  r er vooral 
op , dat er een tal van gevallen waargenomen zijn, vrnarin 
de zitplaaats van de stoornis zóó onbepaald was , of de 
beschrijving er van zóó onnauwkeurig , dat ze voor de 
localisatieleer bepaald vau geene waarde zijn. N o t h
u a g e 1 zegt dan ook,  in zijne onlangs verschenen ver
handeling over "Cerebrale Herd-erkrankungen :" 1) 

"Zum Studium der Localdiagnostik des Hirns, sind vor 
Allem werthvoll, möglichst stabile, beschrä.nkte uncl iso-

1 ) Deutsch ArchiY v. Klin. M:ed. Bd. XIX. 
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lirte Hirnerkrankungcn , die auf ihrc Umgebung in kciner 
Weise , sei es durcl1 Druck, sej es durch Cfrculationsstö
rungen oder entzünèlliche V eriinclerungen einwirken." 
Als zoodanig komen voor deze rubriek alleen in aanmer
king : residua van Circumscripte Meningitis en acute 
Encephalitis ,  voor zooverre deze zich kenme'i·ken door 
stationaire verweekingshaarclen, veraer afgekapselcle· sta
tionaire hersenabscessen en eindelijk Haemorrhagieë n en 
Embolieë n , evenwel eerst na ± 6 weken, nadat cle secun
daire verschijnselen , ontstaan door toeneming van druk zijn 
gecompenseerd. Eerst de waarnemingen van de allerlaatste 
jaren , waarbij men in staat was een nauwkeurig patholo
gisch-anatomisch onderzoek in te stellen, konden dienen, 
om juiste gevolgtrekkingen te maken. Het is dan ook 
dringend noodzakelijk, dat er tot nadere bevestiging nog 
een aantal nieuwe waarnemingen worden verricht. 

Door den kroonnaad v�tn rlen schedel wordt een ge
deelte van den lobus frontalis begrensd , waaraan de naam ge
geven wordt van JJ'i'aefrontcutUobus of antero-frontaalstreek. 
Destructieve laesies van dit gedeelte van de hersenen zoo
wel van één als van beide halfronden, verloopen steeds 
zoncle1· stoornis van beweging of gevoel. 

F e r  r i e  r toonde dit in verschillende voorbeelden aan. 
Bij dubbelzijdige aandoening evenwel was het intellect 
steeds merkbaar afgenomen, terwijl bij verwoesting v'an 
ééne zijde de patient wel dergelijke stoornis aanbood , 
maar in zoo lichten graad , dat z�i lichtel�jk over 't hoofd 
kon gezien worden. 

Bij de proeven door F e r  r i e  r op apen verricht, vond 
deze dan ook, dat bij electri;;che prikkeling van de prae
frontaalstreek niet de minste beweging volgde ; ook F r it s c h 
en H i t  z i g vonden bij hunne proeven op honaen de 
streek, overeenkomen8.e met bovengenoemde praefrontaal
lobi, onprikkelbaar. Daarenboven wijzen zij er op , dat 
reeds van de oudste tij den af' daar de zetel van het 
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i11follrct werrl aaugrnonwn ) waaraan clnn ook dP nwcning 
"\\'af; ,·1 ·1·bomlcn, élat er een uauw verband bestond tussclrnn 
eenc groote ontwikkeling van het voorhoofd en ecnc grootc 
mate van verstand. Bovendien worden nog vele gevallen ver
meld , waarin atrophie of gebrekkige ontwikkeling van die 
streken met idiotisme gepaard ging. H i t  z i g merkte op, · 
<lat de frontaallobi in evenredigheid met het overige hersen
gedeelte het minst ontwikkeld waren , bij die diersoorten 
bij welke de minste mate van verstand werd aangetroffen. 
C r u v  e i 1 h i e r heeft dan ook een geval beschreven van 
een meisje van 1 5  jaren met aangeboren idiotisme, maar 
dat niet de minste stoornissen van gevoel of beweging 
opleverde. In dit geval ontbraken de 2

/3 voorste ge
deelten van de frontaallobi of �e praefrontaalstreek geheel. 

Het volgende ziektegeval , in het Nosocomium alhier 
waargenomen , leverde ons dan ook het klinisch en 
pathologisch-anatomisch bewijs, dat bij localisatie van de 
destructie (afgekapselde hersenabscessen) in bedoelde streek , 
althans zeker geene motititeits- qf t?ensiáititeits-stom·nissen op
treden. 

Vrouw L . . . . . . , oud 43 jaren , voor de 2e maal gehuwd , 
werd den 7den October 1 877 alhier opgenomen. 

Vóór ongeveer 1 5  jaren werd haar met eene kruik een slag , 
ter hoogte van de rechter slaapstreek toegebracht , waarvan zij des
tijds weinig letsel had. Gedurende de laatste 7 jaren leed zij aan he
vige hoofdpijn , welke in het laatste jaar zeer in hevigheid toenam . 
Gedurende de laatste 8 dagen heeft patiente <lagel\jks gevomeerd , 
voornamelijk op oogenblikken , wanneer de pijn het hevigst was. 
Vóór vele jaren , maar geheel onafhankelijk van bovengenoemde 
verwonding , heeft z�i , naar z�i zich herinnert , aan den rech
terkant aan otorrhoë , in lichten graad geleden , welke zeer 
Eipoedig herstelde cu sedert niet wederkeerde. Somwijlen leed zij 
aan oorsuizen en bespeurde zij eene geringe mate van hardhoorig
heid aan beide ooren. Omtrent. hare vroegere levenshijzouder
heclen , welke echier in geen opzicht sporen hadden nagebten , 
bleven wij in het onzekere vel'keerrn. 



Statits pmesms. Patieuti} ligt meestal te becl , elke houcliug 
is haar gelijk ,  Tijdeu� het onderzoek l�jdt zij weder aan hevige 
hoofdpijn , welke zich niet tot eene bepaalde plaats beperkt , 
maar zich meer over den gebeden schedel , doch vooral iu de 
richting van den pijlnaad verbreidt. Deze pijn is vrij aanhou
dend , zij wordt door druk of percussie niet gewijzigd en is on
afhankelijk van den tijd van <len dag . Somwijlen schreeuwt patiente 
het uit en vreemd genoeg , deze verergering van de pijn viel in 
de eerste dagen na hare opneming , meestal met het visite-uur 
samen , zoodat somtijds de gedachte aan aggravatie oprees. 

De algemeene voedingstoestand was goed. 
De schedel was normaal gevormd en bood geene afwijking 

aan. Het hoofd kon gemakkelijk  naar voren bewogen worden. 
Het gelaat had eene lijdende uitdrnkking. De oogen stonden dof. 

De papillen boden , behalve dat zij slechts in zeer geringe 
mate op lichtprikkel reageerden , geene bijzonderheid aan. Ove
rigens geene afwijking aan ·t gelaat bespeurbaar. De zintuigen 
waren , afgezien van bovenvennelden lichten graad van doofheid, 
normaal . Stoornis in de spru.uk werd niet waargenomen. Patiente 
is eenigszins dommelig , maar klaagt over geen andere pijnen 
dan de hootäpijn. Het slapen is zeer ongelijk eu wisselt 
veel af naar de mate van de pijnlijkheid. Het intellect scheen 
ons gedurende haar verblijf alhier geheel ongestoord toe. Sen
sibiliteit is overal ongestoord en nergens be&taat hyperaes
thesie. De gang· is eenigszins wag�elend en zeer waarschij n
lijk was het , dat deze afwijking reeds langen tijd bestaan 
had , daar haar familie verhaalde , dat patiente reeds zeel' lang 
bLj het publiek onder verdenking lag , misL:mik te maken van 
spiritualiën , welke opvatting evenwel op dwaling berustte. Deze 
stoomis in den gang· was het gevolg van duizelingen , waarover 
dan ook vooral bij het gaan geklaagd werd. Bij het sluit.en 
van de oogleden namen deze duizelingen eenigszins toe. De mo
tiliteit der bovenste en onderste lerlematen zonder eeuige de 
minste afwijking. Geen tremoren. 

Geen stoornis iu de organen van de ademhaling en clen 
bloedsomloop. Pols kleiu , regelmatig , freq. 68 .  

De buikwand is slap , biedt overigens gee11e afwijking aan 
Tûches méningitiques konden niet verkregen worden. De licht 
beslagen tong levert geen abnormaliteit op bij bewegingen. Er 



is geen vomitus aanwezig en er bestaat zeer goede eetlust. Sedert 

vijf dagen constipatie. Qnantiteit en qualiteit der urine nor

maal , hare emissie ongestoord . Temperatuur 37,0 l .  Huid goed 

vochtig. Menstruatie geregeld. 

13 Octoóe1·. Gedurende de afgeloopen dagen boelen zich <le 

volgende verschijnselen aan. Tn vrij snelle opeenvolging open

baarde zich thans ptosis van het linker ooglid en mydriasis van 

dat oog , terwijl  de pupil zich niet of zeer weinig samentrekt. 

Het gezichtsvermogen blijft ongestoord. De linker facialis is 

thans paretisch , blijkbaar uit den ueerhangenden linker moucl

hoek , met licht verstreken naso-labiaalplooj , terwijl ook de voor

hoofdsrimpels aan den linkerkant minder sterk uitkomen. Ook 

de uvnla en tong wijken thans een weinig naar links af. Om 

licht te bevroeden reden werd van het onderzoek door I11aradisa

tie voorloopig afgezien. De sensibiliteit. blijft verder ongestoord. 

De ledematen bieden ook thans in geen opzicht , eenjge abnor� 

maliteit aan . De hoofdpijn i9 iets verminderd, maar daarente

gen delireerde cle patiente heden voor 't eerst een weinig. De pols 

blijft dezelfde qualiteit behouden ; freq. gemiddeld 68 .  De tem

peratuur steeg niet boven 37 ,0 5 .  

1 4  Octoóer. Heden is patiente licht comateus ; maar afgezien 

van de facialis- parese , kunnen er ook nu geene afwijkingen in 

beweging of gevoel worden waargenomen. Immers beide armen 

bewegen zich bij afwisseling naar 't hoofd, terwijl de onderste 

ledematen aanhoudend worden opgetrokken en onder vrij sterken 

hoek in het kniegewricht gebogen. Deze bewegingen nemen toe , 
zoodra cle patiente bijv. geknepen wordt , zonder dat daarom toch 

de reflex als verhoogd mag aangemerkt worden. 

22 October. Bovengenoemde toestand bleef zonder eenige de 

cle minste verandering voortduren. De klachten over hoofdpijn 

zijn belangrijk minder , terwijl de comateuse toestand iets op 

den ncbtergrond treedt. 's N amiddags om twee uur wordt patiente 

plotseling door zeer hevige algemeene klonische krampen aange

tast , waarbij het schuim op den mond staat. Deze duurden 

tot ongeveer 4 uur , waarna patiente overlijdt. 

Uit de lijkopening ongeveer 18 uren na den dood releveeren 

wij het volgende : De schedel adhaereerde weinig aan de pachy

meuinx en bood geene afwijking aan . Een afgekapseld absces 

met verdilçten inhond 1 4 c.M. in doorsnede en zich 2 c.M. in 
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tle diepte uitstrekkende , wordt op de buitenvlakte van den rechter 
lobus frontalis , zeer naar voren e!1 zijdewaarts , aangetroffen. 
Het correspondeerende deel der hersenvliezen is verdikt en Vfll'· 
groeid met de onderliggende hersenielfstaudigheid. Deze laatste 
verkeerde in een vrij sterken graad van verweeking. Vooral aan 
hare ondervlakte breidde zich deze degeneratie tot naar de hersen
basis uit , van welke zij ongeveer een paar centimeters verwijderd 
bleet. De centraalgangliën deelden echter niet in deze aandoening. 
De vaten zijn normaal en de membranen overigens zonder afwij 
king , behalve aan de ondervlakte , alwaar een omschreven fibri
ueus exsudaat werd aangetroffen , vooral naar de rechterzijde ge
legen en zich ongeveer uitstrekkende van het chiasma tot op de 
voorvlaktc van den pous. De linker hemispheer normaal. DiL 
laatste gold ook voor de ptrs petrnsu vau het slaapbeen , zoomede 
voor al de overige organen. 

LleL uplredcu van rle vcrlalllwiugsverschijuseleu vau fü1-
kcr facü1lis en oculo-motorius verdient daarom opmerkü1g, 
dewijl dit waarschijnlijk is te verklaren door het exsudaat 
aan de basis cerebri . 'l1e meer zou het dàn onze aan
dacht verdienen , dewijl dat exsudaat in het sectieverslag 
vooral rechts vfü'meld werd. 

Omtrent de localisatie vau het intellect heeft dit geva.1 
weinig inlichting kunnen geven. Wij hebben ons immers 
gedurende de verpleging omtrent den vroegeren toestand 
van de patiente geheel moeten laten leiden door hare om
geving. En wanneer aan den eenen kant , zooals ons uit 
het pathologisch-anatomisch onderzoek gebleken is , deze 
historie niet den toets kan doorstaan ., welken zooals wij bo
ven zagen , N o t  h n a g  e 1 aan dergelijke bewij sstukken stelt , 
n.l. stationairen toestand in casu van de omgeving van 
het absces , zoo verhoogt dit feit aan den anderen kant 
de beteekenis van het niet optreden van motiliteits-stoOl'
nis bij zoo uitgebreide destructie van cortex en dieper 
gelegen cleele:n van cenc der praefi:onfautlstreken. 
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Wij hebben alzoo genoegzame gegevens om te  beslui
ten , dat gevoet noch beweging in de 1n-aefron,taatstreek ge
legen zijn. 

Ook het onderzoek der OccipitaaUobi viel , zooals wij 
bij het experimenteele gedeelte zagen , negatief uit , en 
hiermede zijn geheel in overeenstemming vele nauwkeurig 
waargenomen klinische gevallen van één- of dubbelzijdige 
destructieve aandoeningen. In geen dezer waarnemingen 
bestond verlamming of gevoelloosheid. Bij enkele werd 
opgemerkt , dat de patienten slechts eene geringe mate 

, van verstandelijke ontwikkeling aanboden. Daar evenwel 
bij de meesten dit symptoom niet is vermeld , zoo kunnen 
wij omtrent de physiologische beteekenis van deze lobi 
geene positieve gegevens aanvoeren. Wel zijn er allerlei 
hypothesen gebouwd , D?-aar deze loopeu zoozeer uiteen en 
berusten op zulke zwakke gronden , dat wij zeer zeker 
mogen aannemen , dat er eens een tijd zal komen , dat 
ûj allen omvergeworpen worden en wij door nieuwe onder
zoekingen en meer zuivere observaties een beter inzicht 
omtrent de functie van deze lobi verkrijgen zullen. 

Ook cle Tertip01·0-s21henoiàaalstreelc schijnt in de tot waar
neming gekqmen gevallen niet te wijzen op bepaalde lo
calisatie van beweging of gevoel, hoezeer in dit opzicht 
ook str�d moge bestaan met het experiment. Trouwens 
omtrent dit laatste punt is gebleken , dat zijne waarde 
zeer gering is. In de klinische gev:allen is meestal waar
genomen, dat de stoornissen van bedoelde streek althans 
niet bestaan in die van beweging en gevoel , ja, dat die ge-

. vallen soms zelfs_ geheel latent verloopen. F err ier  heeft, wel 
is waar, in de eerste temporo-sphenoidaalwinding bij apen 
het centrum voor de oor bewegingen geconstateerd , maar 
dit qentrum is bij den mensch van zoo ondergeschikt be
lang , dat dit ·wellicht n.e redeu mag zijn , dat er in de 
literatuur bijna geene melding van wordt gemaakt. 

H a r d  y beschrijft in de Paris mécl. van 1 8  7 7 een ge-
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val vm1 c('Jl phthisicus ) f) 2  j .  oud ) die gedurende de· 
laa,tste levensdagen in em1 comatensm1 toestand verkeercle . 
Nergens vert oom1c rle. patient eenigc stoornissen vm1 g"('

Yor.l of beweging. JJe11 comatense11 toestand mccncle H a r rl y 
f o  moeten opvatten al� ceu gevolg va11 sm-cusP uitstor
r.i11 g in rle hersenen . 

11ij c1c autopsie wercl evenwel ) r1Jge:áe11 vau de borsi 
aandoeniug ) in rle herse11011 eenc verweekte plaats aauge
trotl'en ) welke in het rniddcnstc gedeelte van deu lob1 Ls 
sphenoidalis :,,;eteldo . 

lJTfj hebben cledwfoe niet het recht , 0111 vrw, een. ht,i,
n isch. 8ütnclpunt cte !Je71ieyin_qen ó,U den mensc/t, /JOOr ,r;etoca
/,i.yeerrl te honden ) /tet::;fj iu, de occ1',_j1itaaltoói ) h.etzij i11 

de te111JJ0?'0-8JJll,enoid,w tstree!.-. 
Lkctls bov011 hcbbc11 w�j gciwn ) dnt 1' e r  r i e t  doo l' 

Aj1 1 r  p1·oevc�n op apcu aa11tooncle ) dat de beweegcentra. 
tUoeten g � lco·en z�i11 Îl1 < la.t gedeelte van de hersenen ) wat 
d P  ]1'rontali.s af:ccud 'Us of voorste ceuttaalwinding ) de Paric
talis ascendeus of achterste ceutraahYiurling en deu ]?ant
centraallobulus omrnt en waariu dus de .fissma RoJaml i 
begrepen is. _Een aantal pathologische gevallen van co1·
t.icale rlestructie YmJ dat hersengcrleelte e11 waarschjjnl\jk vau 
d c· b,1sis der aangrenzende voorhoofcls,vincliugeu zijn Yooral 
door l!' e r  r i e  r en O h  a r  c o  t nagegaan, waarbij clan steecb 
verlamming vn,u cle ,r;eheete eontralat.erale Z\j cle of van ee11 
bepcutlct gedeette werd aangetroffe11 ) uaar gelang de ver
woesting geheel of gedeeltelijk was. 

Ln het eerste geval , waarin de onderste tn.k van den faci
alis en rlc bcüle extremiteiten van denzelfdeu kant zijn aan
g;etast ) on<lerschcic1t zich cle· plotseling optredende aa.11-
val b�jna niet va1 1  de heIDiplegie ) veroorzaakt cloor stoor
ni:a- der gr\jzo centraalganglië u .  Dit Yerschil is er even
wel ,  dat bij do corticale aandoeningen zeer spoedig secun
rl aire f·ontracturcn optreden ) afhankelijk van zich naar bene
rhn1 nitbreicleucle l ateraalsclerosP .  Deze mt keumerkt �ich 



door degeneratie in de zoogen. medullaire vezels. Uitgaande 
van den pons , is Z\j te vervolgen langs het meerencleel der 
vezelen , welke cle basis pedunculi cerebri samenstellen. 1) 
Z�j zet zich verder voort door cle capsula interna , klimt 
daarna omhoog in het centrum semiovale en cincljgt in 
de verschillende boven aangegevene motore gedeelten van 
den hersenbast. In cle tegenovergestelde richting beant
woordt z�j ook hier geheel aan de anatomische gesteld
heid , zooals die . door W a 1 1  e r  en T ü r c k vermeld is. 
Hiermede in oYereenstemming treffen wij de secunclaiTe 
degeneratie Yercler aan in het verloop der pyramideba
ne1 1 : zich n. 1. eensdeels localiseerencle op de oppervlakte 
van dt· colmuua anterior , rnorzoover zij beantwoordt 
aau rle 6 , sma a11terior (intern. aspect) , immers van cle
wlfcle zij clc ah.- de  aandoening ; en anclerendeels zich na 
kruising (Yom zoover die plaats grijpt, Brown-Séquarcl) uit
breidend 1rnar beneden langs de achterste der zijclelingsche 
stl'Cngen van de tegenovergestelde zijde tot aan de 3c en 
lw sacr:mlzemnv en eincügernl in de grijze voorste hoor-

1wu vn.n d.iczelfclc zijde. Hoewel deze waarsehijnlijk met 
,l,· VOOl'stc wortels samenhangen , zoo is toch het direct 
lww�js rlaarvoor nog niet geleverd. 

Hij gedeeltelijke verwoesting van één corticaalcentrum 
daarentegen kunnen monoplegieën ontstaan , die latei· zich 
rnnnenigvulrligcn , terw\jl ook l:t-ier la,ter secundaire con
tracturen kunnen volgen. 

vYil men rle verschillende centra b�i den mensch aan
l-oonen , zooals die door 1!1 c r r i c  r op apen zijn vastge
stdc l (1!1ig. 3), dan is het ook meer bew�jzencl , gevallen te 
vermelden , waarin de stoornis zeer begrensd is en de 
rnrlamming zich slechts tot enkele spiergroepen be
paalt. Wij moeten hierbij evenwel niet uit het oog ver-

1) He11le noemt rrns cerebri ook pcclnnC'. cerebri en zegt, dat rlc;,;e 

laa1.stc benaming vroeger " ercl g-ehczigil voor het ondcrcleel van het crus. 



liezen, dat de laesies bij hersenziekten bij den mensch 
zelden zóó streng begrensd zijn , dat men ze in alle op
zichten. kan terugbrengen tot cle verschillende een.tra , zoo
als zulks zoo juist bij onderzoekingen op dieren geschie
den kan. Dikwijls toch blijven de gevallen niet statio
nair, maar gaan die, welke als monoplegieë n begin
nen. , langzamerhand in para- of hemiplegieën. over. F o r t  1) 

zegt dan ook "Disons cl'abord que Ie siége cles regions 
mob.'ices n' est pas exactement détermin.é surtout en ce 
qui conceme l'homme. C'est par l'étude cles lésion.s an.a
tomiques,  comparées aux sympt&mes qu' on arrivera plus 
tarcl à une grande pércision !" 

B o u r d o n  2) merkt clan ook op, clat het bijna niet te 
rechtvaardigen is,  een afzonderlijk centrum voor de afzon
derlijke ledematen aan te nemen. Wij vin.den clan ook ner
gens een zuiver geval van cruraalmon.oplegie opgegeven. 
'l'eu einde dit punt evenwel toe te lichten, onderzocht 
hij , in overeenstemming met L u y s ,  de hersenen na 
cl.ij amputatie , om op deze wijze te zien, of er ook atrophie 
ontstond op de plaats , waar volgens cle onderzoekingen. 
van F e r  r i e r  het centrum voor de spieren van de on
derste extremiteiten gelegen was. Men dient evenwel in 
aanmerking te nemen, dat F é r é in 't begin van het vo
rige jaar in de Société de Biologie mededeelde, dat hij bij 
zijne onderzoekingen over cerebrale topographie tot het 
resultaat was gekomen , dat het bestaan van atrophie zeer 
moeielijk kan bepaald worden uit de homologie der windin
gen. in elk hersenhalfroncl. Hij vestigt er verder de aan
dacht op , dat er geen bepaalde maatstaf is aan te geven 
of de motore centra , welke om de :fissura Rolandi gegroe
peerd zijn , dichter bij , dan wel verder af zijn ge
legen , aangezien er in volkomen normale hersenen reeds 
groote verschillen in de windingen en :fissuren van beide 

1) Paris méd. 1877. 
2) lfochel'ches sur les ccntres moteurs des mcrnhrcs. 



halfronden voorkomen , terwijl er bovendien geene vaste 
betrekking bestaat tusschen de plaats van de :fissura Ro
landi en eene bepaalde cranieë le streek. Daarom is het 
noodzakelijk, met de verkregen resultaten omtrent atrophie 
zeer omzichtig te werk te gaan , tezij zij cloor micros
copisch onderzoek bevestigd zijn. 

B o  u r cl on nu geeft op , dat hij in 2 gevallen van 
dijamputatie 3 5  en 5 2  jaren vóór den dood, atrophie op 
gelijke plaats vond, en dat deze plaats overeenkomt met 
die, waar F e r r i e r  het centrum voor de onderste extre
miteiten aannam. Hoewel er zelfs nog een paar ge
vallen aan werden toegevoegd, zoo is het toch zeer te 
betwijfelen , of ze voor de bepaling van het centrum voor 
de onderste ledematen wel eenige waarde bezitten , daar 
er geen microscopisch onderzoek was verricht. 

Beter is het gesteld met de brachiaal-monoplegieën . 
Hiervan zijn verscheidene voorbeelden in de literatuur be- . 
kend en ook F e r  r i e r  heeft een aantal gevallen opgege
ven , die allen hierop neerkomen, dat de aandoening voor
namelijk gezeteld was in het bovenste _gedeelte van de 
voorste en achterste centraalwindingen , nabij de middel
lijn der hersenen. In enkele gevallen , waarin de hand 
alleen of hoofdzakelijk was aangedaan , vond hij de stoor
nis meer alléén in de �chterste centraalwinding. 

In. de A.cad. de Méd. van 18  7 7 wfü'd door M a ur i c  e 
R a y  n a  u d  een geval van brachiaal-monoplegie beschreven , 
bij een phthisicus van 3 0  jaren , b\i wien eenige dagen 
vóór den dood , eene eenzijdige verlamming werd waarge
nomen , zich hoofdzakelijk op den linkerarm uitstrekkende. 

Behalve dat de voorarm absoluut verlamd was, trokken 
deltoideus , biceps en triceps brachii zich toch ook veel 
minder sterk samen. De sensibiliteit was overal normaal. 

De patient was volkomen bij bewustzijn en vertoonde 
ook verder geene paralytische verschijnselen. Bij de au
topsie werd een kleine tuberkel ter grootte van een 
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gierstekorrel gevonden , tusschen de fissura Rolancü , on
geveer 5 c.M. verwijderd van den bovensten en binnensten 
rand van de rechter hemispheer. Rondom deze kleine 
tuberkel bestond een roocle verweekingshaard (apoplexia 
capill.) ter grootte ongeveer van één centimeter. Deze 
kleine haarcl localiseerde zich voornamelijk in de achter
ste lip van cle fissura Rolancli. 

Zooals reeds vroeger vermeld werd , vonden . F r i t s  c h 
en R i t  z i g bij hunne proeven op honden steeds zeer 
duidelijk ééne plaats, waaruit b\j prikkeling beweging 
van áe voorpooten volgde, en bij hun onderzoek op den 
aap �ouden zij dit ccntrmn in de vom·ste cenfraalwinclin,r; 
terug, ongeveer 6 m.M. verwijderd van de middellijn cler 
hersenen. 

Ook in de ziektegevallen van dezen aard door H i t  z i g 1) 
aangehaald , wijst hij steeds op de aandoening in de 
voorste centraalwinding , hoewel toch ook in onderschei
dene gevallen beide centraalwindingen , zoowel de achter
ste als de voorste , waren aangedaan. 

De overeenstemming omtrent de ligging van het Û'l'Ctchiaat
cenfrum is bij de verschillende schr\jvers zóó volkomen, 
dat W\j hieruit wel mogen besluiten, dat clit centrnm in 
de door hen opgegevene plaats het bovenste gedeelte van 
beide cenfraalwinclingen · gelegen is. 

De . gevallen dat brachiaal-monoplegie tegelijkert\jcl met 
cruraal-monoplegie voorkomt, of dat in het verloop van 
cruraal-monoplegie de arm langzamerhand in de verlamming 
deelt, Z\jn zeer talrijk. Steeds is clan ook in deze geYal
len de plaats van de aandoenjng die , welke door F e r r i e r  
werd opgegeven, en daarom mogen wij die plaats als de 
juiste zitplaats aannemen. 

Hoewel geïsoleerde / aciaal-parralyse niet dikwijls voor
komt, zijn er toch enkele gevallen bekend , en bij deze be-

1 ) Unters. ii. c l .  Geh. v. U r. I!}, l l iLr.ig, L S'i 1l,. 



Yond de stoornis zich steeds ongeyecr in het niidden,ste gedeeUe 
van den g,yn.ts frontatis aseendens, overeenkomende met de 
plaats , alwaar door de beide onderzoekers H i t z i g en 
F e r  r i e  r het centrum voor de aangezichtsspieren gelo
caliseerd was. 

Ofschoon H i t  z i g bij electrische prikkeling van den 
hersenbast bij honden twee afzonderlijke centra, (in elk
anders onmiddellijke nabijheid) voor bovenste en onderste 
faciaaltak kon aantoonen en O h  a r  c o t ook bij de partieele 
epilepsieë n waarnam , dat de bovenste faciaaltak mede 
in de aandoening begrepen was , zoo vond hij bij zijne 
ziektegevallen van corticale paralyse slechts alleen het 
nspimtoire gedeelte verlamd. 

G 1 i c  k y 1 ) ,  S a  111 t 2) en S e  e 1 i g m ü 1 1  e r  bescluijven 
evenwel gevallen \7an corticale aandoeningen, waarin al 
de aangezichtsspieren verlamd waren, waaruit zij opmaken, 
dat ook het mimische gedeelte van de aangezichtszenuw 
in d1t subst. corticalis Z\jn centrum heeft. Dit verdient te meer 
opmerking, daar men tot nog voor korten tijd de facialis on
middellijk boven den acusticus de medulla deed binnendrin
gen, haar liet omhoog verloopen, naar de middellijn der fossa 
rhomboïèl.ë a en gekomen aan de raphe, zich wederom 
hoefijzervormig deed wenden (genu) en dalen tot aan haar 
kern, gelegen in de medulla oblongata. Ter plaatse van 
de genu gaan er tal van facialisvezelen direct naar de 
raphe , kruissen zich daar en schijnen, na de basis pedune. 
cerebri doorloopen te hebben, te ontstaan uit den nucleus 
lentiformis en het corpus striatum. Deze laatste takken nu 
speelden eene groote rol bij de d:ifferentiele diagnostiek 
tusschen centrale en periphere facialisverlammingen, daar 
zij in het eerste geval uitsluitend waren aangedaan, ter
wijl bij peripherische aandoeningen bovendien ook het 

1) Deutsch Archiv f. Klin. Med. Bd. XVI. 

:?) Berl. Kliu. Wochenschr. 1 875 , No. 40. 



:J O 

mimische gedeelte (niet in rlc centraalgangliën gelegen eu 
bestemd voor m. orbic. palpebr. , corrug. supcrc. en fron
talis) was geïnvolveerd. Het ligt dus voor cle hand, dat 
zoowel blijkens experiment als klinische observatie, althans 
van anderen, ook mimische facialisvezelen moeten verloo
pen naar de corticalis. Wij zeggen cle klinische waar
nemingen van anderen, aangezien in de beide ons voor
gekomene gevallen van facialis-paralyse tevens exsudaat 
wei·d aangetroffen aan de basis cerebri, en derhalve b�i 
ons in dit laatste opzicht voor het facialis-centrum tw\j
fel moest blijven bestaan. 

Een ziektegeval door H i t z i g boschreven is zeker wel 
het belangi·\jkste , rlat omtrent faciaal verlamming be
kend is. 

,,Een :Fransch soldaat werd ongevear 2 maanden na
dat h\j door een schampschot aan de rechter zijde van 
't hoofd verwond was, door klonische krampen aangetast 
in 't gebied van den linker facialis, welke door eene voor
bijgaande, maar volkomene verlamming van de linkerzijde 
van het gezicht en de tong gevolgd werd. De patient 
bleef volkome� bij kennis. Later deelde cok de linker 
arm in den spasmus. Na den dood vond H i  t z i g  een 
absces van 1 ½-2 c.M. in doorsnede. De bovenste rand 
lag 6 1/2 c.M. van de middellijn der hersenen verwijderd , 
de onderste bevond zich 2 1/3 c.M. boven het middenste 
gedeelte der fissura Sylvii en onmiddel�jk vóór den voorsten 
rand van de fissura Rolandi; alzoo ongeveer· op de plaats, 
waar de centra voor den facialis , en voor de mond-, 
tong- en kaakbeweging bepaald waren. De kramp die 
zich in de laatste dagen ook aan arm en hand mededeelde, 
was zeker een gevolg van eene beginnende uitbreiding." 

De gevallen van verlamming der aangezichtsspieren 
door F e r  r i e  r vermeld , stemmen voor het essentieë le 
gedeelte geheel met het geval van H it z i g overeen, terwijl 
ook verschillende andere onderzoekers de aandoening b�j 
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fac:iaalverlmrw1ing in den }\-on tal is ascenclens vonden, op 
<le plaats watt.r het centrum door F e 1· 1· i e  1· b�i apen bepaald 
was. 

Ook het centrum voor mond,-, tong- en lcaalcóewegingen 
wordt bij de verschillende klinische waarnemers op de
zelfde plaats opgegeven , waar de verschillende onderzoe
lêers het langs experimenteelen weg aantoonden. 

F e 'r r i e r  wijst er op , hoe moeielijk het soms is, 
hemiplegieë n ,  die een gevolg zijn van eene destructieve 
aandoening van den hersenbast te onderscheiden van die , 
welke een gevolg zijn van een �toornis van �elijken aard 
van het corpus striatum of van het 2

/3 voorste gedeelte 
van de capsula interna. Een geval , hierop van toepás
smg, waren · wij voor kort in de gelegenheid waar te 
nemen. 

nen G Mei l .8 78  werd J . . . .  de R . . .  , 6 j. oud , door 
hare moeder o-p de polikliniek gebracht , ons mededeelende , dat 
het kindje , sedert een moeielijk nader te bepalen tijd eene slap
heid vertoonde van linker been en arm. Bij het meisje , dát 
vroeger steeds rene goede gezondheid genoten had , w�rdén zonder 
voorafg·aande of bijkomende ziekteverscl�inselen , langzamerhand 
verschijnselen waargenomen van steeà.s toenemende verslap
ping van het linker beentje , welke verzwakking nu ook reeds op 
het armpje was overgegaan. Hoewel het patientje nog wel loopen 
kon , zoo zag men toch , dat het met het linker been alsdan eene 
slingerende beweging maakte. In de liggende houding waren 
alle bewegingen nog uitvoerbaar. De sensibiliteit was , voorzoo
ver te bepalen , ongestoord ; atrophie was niet waar te nemen , 
maar duidelijk bestond er temperatuursverschil , het linker beentje 
was kouder dan het rechter. Bij onderzoek op electro-muscul. 
contractiliteit scheen het ons toe , dat deze links iets was afge
nomen. Dit onderzoek was hier evenwel , wegens de veroórzaakte 
gevoeligheid , rnn beperkte aanwending. 

Hoewel dit laatste verschijnsel misschien een vermoeden op 
essentieële kinderparalyse zou hebben kunnen rechtvaardigen , 



zoo moest dit lijden toch uitgesloteu worden , door gewis aau 
atrophie , aanwezigheid mu  reflex en door de wijze nm 0111.st.nau. 
Koorts was thans niet aamrezig. 

Gedurende ongeveer 14 dagen werd niets van de kleiue pu
tiente vernomen , totdat zij den 20 Mei 's morgens met eeue 
hevige koorts in het ziekenhuis werd opgenomen , i eu einde al
tlaar verder behandeld te worden. 

Het kindje zag er nog tamelijk goed gevoed uit eu vertoonde · 
nergens sporen van rhachitisch of scrophuleus lijden. De nauw
keurige opgave omtrent het ontstaan der ziekte bleek ook nu 
oumogelijk , daar de stoornis langiamerhaml was opgeko111eu en 
voortgeschreden. Heeds sedert ceu paar dagen had zich Loveu
vermelde koorts vertoond , welke een continueel karakter aau
bood. De toediening van sulfas Chinini was dan ook reeds vóór 
hare opneming gebleken vruchteloos te ziju. Het paticntje ver
keerde in licht comateusen toestand en gedurende het geheele 
verdere verloop der ziekte verbleef zij daarin. De gelaatskleur 
bood geene afwisseling aan en was vuihYit. Nergens verkregen 
wij de zoogenaamc1e taches méningitiques. Het kind nam eeue 
})assieve rugligging- aan. De scheclel normaal , scheen niet ge
voelig bij druk , het hoofd was niet achterover gebogen ; geen 
borende bewegingen , het hoofö kon vrij gemakkelijk naar voren 
gebracht worclen. Er bestond geen rigiditeit der rugspieren. 

Linker been en arm waren nu totaal verlamd , althans bij het 
omhooglichteu vielen zij in geheel verslapten toestand weder 
neder. Daarentegen verkeerllen de vingers in lichte contractuur. 
Met de rechter arm maakte de patiente steeds automatisclic bewe
gingen, evenwel niet naar het hoofd, terwijl ook het rechter beeu 
meermalen spontaan werd opgetrokken. Er bestonden geen sporen 
van contracturen aan deze zijde, Laatstgenoemde cleeleu werden 
na aanwending van prikkels , knijpen , steken enz. krachtig be
wogen , met teekenen van aanwezige gevoelsgewaarwording. · Dit 
behoud van sensibiliteit was ook duidelijk aan de verlamde zijde, 
maar de reflexbewegingen waren hier , hoewel aanwezig , zeer 
beperkt. N ergenR vonden wij bewijzen van atrophie. 

De electro-musculaire contractiliteit scheen na Faradisatie ook 
nu aan de linkerzijde iets verminderd te zijn. Geen kauwbewe
gingen. Ook de linker fäcialis en oculo-motorius vertoonden 
thans afwijking. De linker mondhoek stond merkbaar lager , 



de naso-labiaalplooi was links verstreken , de wang iets meer 
afgeplat. De neusvleugels echter bewogen zich aan beide kanten 
gelijkelijk. In het verloop ontwikkelde zich ptsosis van het lin
ker ooglid , die langzaam toenam en duidelijk wa� er nu Stra
bismus convergens van het linker oog te bespeuren. De moeder 
beweerde , dat het kind deze afwijking reeds ten allen tijde had 
vertoond , hoewel het bij 't poliklinisch onderzoek niet gebleken was 
en bleven wij dus hieromtrent in twijfül. Beide pupillen waren ge
lijkelijk verwijd , doch reageerden niet op den lichtprikkel. 
Ophthalmoscopisch onderzoek was niet wel _uitvoerbaar. Otorrhoë 
was nooit waargenomen. Er bestond geene af wijking in den 
v01·m van den buikwand. De licht beslagen tong werd slechts 
ua herhaald en dringend vragen vertoond , maar gaf . evenmin 
als de uvula , eenige de minste afwijking in richting te kennen. 
Het kind steunde af en toe. De huid bood geene abnormalitei
ten aan ; er bestond decubitus , noch oedeem. De temperatuur 
variëerde 's morgens van 38°, 2 0.- 39,0

• 3 C. , 's avonds van 
38,0• 9 0.-39,°.  9 C. Het linker beentje was op het aanvoelen 
steeds kouder dan het rechter. De pols telde gemiddeld 9 0  sla� 
gen in de minuut , was regelmatig , slechts in de laatste dagen 
van de ziekte onregelmatig , overigens geene bijzonderheid. Bij 
onderzoek van het hart werd niet de minste afwijking gevonden . 
Ademhalingstype regelmatig , beide zijden zetten zich symmetrisch 
uit ; de ietwat meerdere frequentie ·rnn ademhaling mocht op rekening 
gesteld worden van de koorts. De linker longtop vertoonde nu 
supra- en infraclaviculair tot aan de 2e rib , eene lichte dem
ping met licht bronchiaalademen. Pa.tientje was een weinig ge
constipeerd ; de micturitie was ongestoord. Quantiteit en quali
teit leverden geene afwijking op. 

Gedurende het verdere verloop der ziekte werd zeer weinig ver
andering opgemerkt. De digestie , die tot zoolang steeds vrij 
normaal was geweest , werd nu geheel gestoord , aangezien het 
toegediende eten haar weder uit den mond viel. Gedurende den 
geheelen duur der ziekte heeft patientje slechts eenmaal en 
wel zeer in den beginne , een weinig mucus gevomeerd. De 
dejectiën grepen ten slotte onwillekeurig plaats ; d6 slikbeweging 
werd in sterke mate gestoord en onder toenemend coma over
leed het kindje den lsten Juni , zonder dat er zich ooit convul
siën hadden vertoond. 
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Uit het obductie-verslag uleek , b\j normalen toest:-rnd van schr
dd en basis C!'anii met iets vermeerderd cerebro-spinaalvocht , de 
aanwezigheid van een absces , geheel uit eene kaasachtig verdikte 
massa bestaande , in het bovenste gedeelte van de rechter voorste 
en achterste centraalwindingen gelegen , en dus de fissura Rolancli 
i}! zich opnemende. De overlangsche afmeting bedroeg ongeveer 
2 c.M. In de clwarsche afmeting strekte het zich uit van de 
middellijn der hersenen tot aan het bovenste uiteindr. van de :fissura 
Sylvit. In de diepte kon men de destructie vervolgen tot aan de 
bovenvli,.kte van 't voorste deel van het corpus striaturn. Dit 
g-angliou deelde daar ter plaatse echter slechts in zeer geringe 
mate in de degeneratie , welke hier niet dieper ging dan l m.M., 
op eene vlakte-uitgebreidheid van ongeveer 1 -1 1/2 c.M. 

Aan de basis cerebri werd een gering fibrineus exsudaat aan
getroffen , zich symmetrisch uitbreidend van het Chiasma tot voorb\j 
den pons. Weinig subarachnoidaal oedeem. De meningen boelen 
geene abnormaliteiten aan , zelfs weinig of niet ter plaatse van 
het absces. Ook de medulla was voor zoover waarneembaar nor
maal. Overigens werden g·eene der vermelding waardige afwijkin
gen aangetroffen ; slechts de linker longtop was iets tuberculeus 
geïnfiltreerd. 

Wij zullen ons na deze rueer nauwkeurige beschouwing 

van de sectie , zeer zeker hebben te onthouden van gevolg

trekkingen. lIDIDers , hoe verleidélijk om wel gevolgtrek

kingen te maken , de localisatie van het absces ook 
moge zijn , t.laar dit laatste zoo juist beantwoordt aan de 

l�xperimenteele resultaten , zoo is de vereischtc zuivere om
schr\jving van het absces toch niet aanwezig , aangeûen het 

corpus striatum , hoe oppervlakkig dan ook, toch mede

geïnvolveerd was . De paralyse van facialis en oculo-moto

rius zouden WlJ wellicht eerder moeten terugbrengen tot 

de exsudatie aan de basis , daar deze verschijnselen vroeger 

zeker niet aanwezig waren en eerst onze aandacht trok

ken , toen het kincl reeds vrij belangrijk febrisiteerde. 
Bij beide hemiplegieën, zoowel de corticale als die welke 



het gevolg is Ya11 c1mw aandoening van het corpus stria
tum J zijn J zoo zij zuiver optreden , voornamelijk de willle
keurige spieren verlam cl ,  de sensibiliteit ongestoord en de 
voeding en electro-musculaire contractiliteit , althans in clen 
aanvang, onverminderd. Omtrent het temperatuursverschil 
sch\jnt nog geene bepaalde zekerheid te bestaan. V\T at be
treft de intemiteit dm· halfz\jdigP verlamming, zoowel b\i 
corticale alR b\j ganglionaire aandoeningen , zoo loopeu rle 
verschillende waarnemingen eenigszins uiteen. Terwij l toch_ 
door sommigen wordt beweerd dat beide , verlammingen 
van bl\jvenden aard doen ontstaan , zoo zij� anderen van 
meening, dat hierop uitzonderingen voorkomen. Immers 
die van corticalen oorsprong zouden veelal niet terstond 
volkomen en blijvend zijn. Meermalen treden Z\Î toch 
plotseling op als hemiplegie, welke dan spoedig tot mo
noplegie teruggaat. Het midden wordt gehouden door 
hen , clie van oordeel zijn , dat eene corticale aandoening 
zich zou doen kennen, doordien eene monoplegie lang
zamerhand in hemiplegie overgaat. Steeds is dan daarbij 
een bepaalde volgorde op te merken. Is b. v. het eerst 
eene der onderste ledematen aangedaan , dan kan langza
merhand de arm volgen , vervolgens de bewegingen van 
het gelaat en eindelijk die van mond , tong en kaak ; of 
wel gaat zij alleen van een arm over op een been of 
wel op de gelaatsspieren. Dikwijls zijn deze monoplegieën 
in den beginne met monospami verbonden. Terwijl bij 
aandoeningen van corticalen oorsprong het bewustzijn meestal 
behouden blijft , is dit bij aandoeningen van het corp11s 
striatum veelal verloren ; ook heeft men bij deze laatste 
minder met contracturen te doen , en voor het geval dat 
zij er bij voorkomen , schijnt het meestal een gevolg te 
zijn van prikkeling van de medullaire bundels , afkomstig 
van de fronto-parietaalstreek , hetgeen dikwijls wordt aan
getroffen als gevolg van haemorrhagische uitstortingen in 



cle Z\jdelingsche vnntrikels , w�lke juist aan becloelde . bnu
clels grenzen. 

Door C a l l  e n d  e r  en eenige anderen wordt nog boven
dien als een punt van verschil opgegeven , dat de corticale 
aandoeningen meer met hoofdpijn gepaard gaan , welke 
soms niet anders door den patient gevoeld wordt , dan 
wanneer boven de zitplaats van de aandoening de schedel 
gepercuteerd wordt . 

Evenwel bij de stoornissen , welke in deze hersenstreek 
voorkomen , kan men behalve destructieve aandoeningen 
ook onderscheiden irritatieve , en clienovereenkomstig zijn 
dan ook de verschijnselen geheel aan elkander tegenover
gesteld. B\i 't bestaan van deze laatste omstandigheid toch zien 
W\Î de  epileptiforme krampen al of niet voorafgegaan door 
een aura , ontstaan, welke zoo zij meer algemeen zijn , 
bestempeld worden m et den naam van corticale epilepsie. 
Met den naam van partieële epjJepsie bestempelt men die , 
als zij J zooals gewoonlijk , aan een <ler vin.gers beginnen , 
zich eerst uitbreiden op de bovenste extremiteit , later op 
h et gelaat of de onderste ledemaat. Somwijlen evenwel 
zijn deze beide laatste plaatsen. , juist het punt van uit
gang. Het bewustzijn blijft bij dezen vorm van corticale 
aandoening althans in den beginne ongestoord en eerst 
het einde van den aanval , die zelden langer dan vijf mi
nuten cluurt , kan dit verloren gaan. Een gevoel van 
zwakte blijft meermalen in de aangedane gedeelten terug. 
Enkele malen nemen deze krampen geheel den vorm aan 
van automatische. Zij doen zich dan voor als gecombi
neerde bewegingen , schijnbaar met een bepaald doel ge
schiedend. Praktisch is het evenwel moeielijk , de onder
scheiding van Irritatieve en Destructieve aandoening door 
te voeren , daar cle meeste stoornissen. van de laatste soort 
in haar verloop met de verschijnselen van prikkeling ge
paard gaan. Dikwijls kunnen wij dit bij ziekten van 



den hersenbast opmerken. Eene destructieve corticale 
laesie , die de geheele motore streek betreft , heeft wel 
steeds eene halfzijdige verlamming van de tegenoYergestelde 
zijde ten gevolge , maar in de eerste tijdperken gaat deze 
hemiplegie dikwijls met convulsies van de verlamde deelen 
gepaard, als gevolg van de irritatie, welke de destructie 
voorafging. 

'J..1en onrechte zouden wij nu uit het bovenstaande be
sluiten, dat in de klinische gevallen, zich localiseerend o p  
de bovengenoemde centra , geene andere stoornis dan die 
der motiliteit werd aangetroffen. Reeds boven in het ex
perimenteele gedeelte hebben wij bemerkt , dat er twijfel 
omtrent dit punt bestond. H i t  z i g heeft de feiten, die er 
v66r zouden kunnen pleiten , trachten op te lossen , door 
te wijzen op de gevolgen van cowplicaties in de wonde of 
het niet localiseeren der operaties. V e t  t e r en B e 1· n
h a r  d 1) evenwel voeren ziektegevallen aan , waarin zij , 
bij corticale aandoening , toch tevens meenden aan te tref
fen stoornis in het spiergevoel ( atactische bewegingen van 
den paretischen arm , bij snel grijpen naar voorwerpen 
met gesloten oogen, op bevel gecoördineerde bewegingen te 
verrichten ; zoo mede de onmogelijkheid om alsdan kleine 
voorwerpen bij betasting te herkennen, het in denzelfden 
stand blijven verkeeren van paretische ledematen, na in 
abnormale houding gebracht te zijn). 

Het komt er nu maar op aan, in hoeverre deze en der
gelijke stoornissen geheel hare verklaring kunnen vinden in 
corticale aandoening , dan wel of hier als factor mag in 1·e
kening gebracht worden intracranieë le druk op de die
pere medullairvezelen ( caps. int.). Immers V e t t e r  zegt 
zelf : ,,Die Sensibilitätsstfüungen scheinen sich daher nur 
anzuschliessen, wenn tiefere Faserzüge als die in die Rin-

1) Arch, f. Psychiatrie u. Ncrvcukr., Bd. IV. 
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deugebiete einstrahlenden :Markfasem betroffen werden , 
und fehlten daher auch bei Charcot's reinen Rinclenlaesionen." 

Het is genoegzaam bekend, dat bij a�ncloeningen van 
het geheele corpus opto-striatum de ziekteversch\jnselen be
staan uit eene vereeniging·· van die der gewone ganglio
uaire hemiplegie , met die van cerebrale hemianaesthesie. 
Wij zagen reeds hier boven , dat de verschijnselen van 
genoemde hemiplegie zeer veel overeenkomen met die van 
de corticale , hoewel het toch gelukte hier en daar kleine 
verschillen op te merken. Hoe , mogen wij vragen , is 
het nu gesteld met de cerebrale hemianaesthesie van méér 
centralen oorsprong ? En biedt deze laatste ook onder
scheidingskenmerken aan met de gevoelsstoornissen van 
corticalen aard ? Wat het eerste punt betreft , zoo komen 
hare verschijnselen volgens O h  a r  c o t geheel overeen met 
die der hysterische hemianaesthesie. In beide gevallen 
toch is dikwijls de geheele lichaamshelft tot op de mid
dellijn van hoofd ,  1·ug, borst enz. aangedaan en zijn alsdan 
het tastgevoel en de temperatumziu dikwijls verminderd 
of geheel afgenomen , terwijl er tevens meestal analgesie 
bestaat. Ook de muscttlaire sensibiliteit is zelfs bij aan
wending van faradisatie verminderd. De conjunctivaal
nasaal- en buccaalmucosa zijn eveneens anaesthetisch , maar 
de viscera blijven sensitief. Drukking op de ovaria wordt 
dan ook in beide gevallen zeer goed gevoeld ; zelfs is deze 
streek bij de hysterische hemianaesthesie dikwijls hyperaesthe
tisch, waardoor dan ook bij druk meestal de hystero-epilepsic 
van 0harcot  ontstaat. In dit laatste punt evenwel wordt 
mee1'IDalen een onderscheidingskenmerk tusschen beide he
mianaesthesieë n gezocht. Overigens zijn in beide gevallen 
smaak , reuk en gehoor aan de aangedane zij de verminderd 
of verdwenen. Terwijl :M a g n a n zich meer met dit 
laatste onderzoek heefä onledig gehouden, W\Ï dele S i n cl o l L 
meer bijzomlere zorg aan rle hcstudeering der stoomi�sen 
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van het oog. Zelden i s  dit orgaan aan de anaesthetische 
zijde in den eersten tijd geheel van zijne functie beroofd; 
gewoonlijk bestaat er eerst verminderde gezichtsscherpte en 
belangrijke beperking van het gezichtsveld, zoomede van 
kleurperceptie. Meermalen is ook het oog aan de zijde 
van de hersenaandoening, hoewel minder hevig, aangetast. 
Het ophthalmoscopisch onderzoek levert bij beide hemi
anaesthcsieën geene bijzonderheden op , tenzij er zich ten 
slotte atrophischc veranderingen instellen. 

Een ziektegeval, alhier waargenomen, stelde ons m 
staat , de waarde en beteekenis del' hcmianae�thesie hij 
cerebraal aallflocningen te toetsen. 

Ll.namnese. Op den l0den April 1 878  werd vrouw W . . . . .  , 
gehuwcl , 2 5  jaar oud , in het Nosocomium alhier opgenomen. 
Zij had vroeger steeds eene ongestoorde gezondheid genoten , ter
wijl ook bij hare eerste bevalling , nu ruim een jaar geleden , 
partus en puerperium normaal verliepen. Vóór ongeveer een half 
jaar evenwel , zegt zij aan hersenziekte geleden te hebben , ten
gevolge waarvan zij 2 maanden het bed hield. In het verloop 
dier ziekte hacl zij gedurende langen tijd het bewustzijn verloren, 
maar toch weet zij zich zeer goed te herinneren , dat zij veel aan 
hoofdpijn leed , dikwijls vomeerde , veel last had van obstipatie , 

terwijl cle micturitie ongestoord scheen. Of die ziekte met koorts 
vergezeld ging , weet zij niet nauwkeurig op te geven. In het 
verloop der ziekte ontstonden contracturen in armen en beenen . 

Ongeveer 2 maanden na het ontstaan van het lijden be
speurde patiente , dat zij minder goed kon zien ; langzamerhand 
werd het gezichtsver�ogen zwakker en werd zij , kort vóór hare 
opname , geheel blind. Dat zij , na bovengenoemden tijd niet 
meer loopen kon , schreef patiente toe aan hare zwakheid ; onder
scheid in kracht der onderste ledematen werd evenwel door haar 
niet opgemerkt. Het vermogen om te gaan was dan ook lang
zamerhand teruggekeerd en de contracturen , die zich gedurende 
de ziekte hadden ontwikkelcl , waren geleidelijk afgenomen en 
herhaalden zich later niet, 
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Vóór eenigen tijd ontstonden schietende pijnen in haar rechter 
arm , waarbij cle lijderes evenwel niets van tonische of clonische 
contracturen bespeurde , terwijl de hoofdpijn , welke vroeger zeer 
hevig was , la�gzamerhand afnam. 

Status pmesens. De patiente , die steeds den halven dag te bed 
lig-t , omdat zij , volgens hare bewering , anders te vermoeid wordt , 
is bij het onderzoek vrij rustig en volkomen in het bezit van ha
re geestvermogens ; hoewel nog zwak , kan zij toch nu weer goed 
loopen , maar moet als gevolg van hare blindheicl geleid worden . 

Zij klaagt voornamelijk over voortdurende pijn boven de oogen 
en uitstralencle pijn in clen rechter bovenarm , toenemend door 
druk , maar niet op bepaalde punten. 

Omtrent de ligging , welke patiente te bed aanneemt , valt niets 
bijzonders op te merken ; de algemeene voedingstoestand is vrij 
voldoende en nerg·ens bestaan sporen van een luëtisch lijden. 

Schedel en gelaat bieden nergens asymmetrie of verdere afwij 
king aan , terwijl ook hij de verschillende mimische bewegingen 
geen verschil in beide gezichtshelften te bespeuren is . De schedel 
is nergens pijnlijk bij druk. Gelaatskleur biedt geene bijzonder
heid aan. 

De bewegingen der oogleden zijn normaal ; beide pupillen zijn 
sterk , maar gelijkelijk gedilateerd en reageeren slechts zeer weinig 
op lichtprikkel . Er bestaat geen strabismus. In het linkeroog 
drijft een membraan van geelachtige kleur aan de binnenzijde 
der pupil en zich verliezende achter de iris. Bij ophtbalmosco
piscb onderzoek werd links eene veneuse stuwing, beginnende atro
phie van de pupil en licht oedeem daarvan gevonden , terwijl 
rechts bijna totale atrophie van de pupil met troebelen omtrek , 
normale venae en dunne arteriën waargenomen werden. 

De tong , welke zonder tremoren of fibrillaire contractiën vrij 
ver eu recht wordt uitgestoken en zich naar alle kanten onbe
lemmerd be,Yegen r kan , is matig rood en weinig beslagen, terwijl 
ook in den stand van de uvula geene afwijking bestaat. De spraak 
is volkomen ongestoord. 

In den voedingstoestand der ledematen bestaat geen onderscheid 
en hoewel alle passieve en actieve bewegingen schijnbaar gelijke
lijk kunnen uitgevoerd worden, zoo blijkt toch, dat bij sommige, 
bijv .  knijpen , de linkerarm krachtiger werkt dan de rechter. Bij 
heL uitspreiden rler viugers beiderzijds wonlen enkele tremoren 
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waargenomen. De convulsieve bewegingen die patiente nu en 
dan , door het geheele lichaam ontwaart , vooral wanneer zij zich 
wat poogt in te spannen , zijn volgens haar zeggen minder sterk 
dan eenigen tijJ te voren. 

De rechter gezichtshelft , even als de rechter tonghelft is totaal 
anaesthetisch en analgetisch , op geen andere plaats is hetzelfde 
te constateeren ; ook de temperatuurszin is alleen op rechter 
gezichts- en tonghelft , afgenomen. 

Over mierenkruipen of andera paraesthesieën heeft zij nimmer 
geklaagd. 

Geen pijnen m den rug. Geen hyperaesthesie , ook niet der 
o variaalstreek. 

Reuk , smaak en gehoor zijn onveranderd. 
Haar slapen is , behalve dat zij door de aauhouclende pijnen 

dikwijls daarin gestoord wordt , vrij rustig. 
Duizelingen niet aanwezig. 
Bij percussie en auscultatie worden noch 111 hart , noch in 

longen afwijkingen waargenomen. 
Respiratie regelmatig , freq. 1 8 .  Pols klein , tamelijk  week , 

regelmatig , freq. 80 .  Temper. 37°. 2. 
Geen braking. 
Digestie , defaecatie en micturitie ongestoord. 
Qualiteit en quantiteit der urine normaal. 
3 Mei. De klachten over hoofdpijn nemen langzamerhand toe , 

patiente kan evenwel g·eene bepaalde plaats voor de pijn opgeven, 
deze betreft meer het geheele hoofd , van voren naar achter. Ook 
heeft zij voortdurend pijn boven de oogen en uitstralende pijn in 
den rechte1· bovenarm. 

1 1  111.ei. Vóór een paar dagen namen wij eene lichte otorrhoe 
tei· linker zijde waar , voorafgegaan door hevige hoofdpijn , met 
eenigszins verhoogde temperatuur. Onderzoek van den meatus 
ext. gaf weinig opheldering. Deze ziekteverschijnselen herstelden 
dan ook weldra , zonder stoornis na te laten. 

1 8  llfei. De tong wijkt nu zeer sterk , bij het uitsteken , naar 
rechts af , nergens zijn verder paralytische verschijnselen ·waar te 
nemen. 

De anaesthesie en analgesie van rechter gezichts- en to11ghelft 
bleven onveranderd bestaan, ofschoon pat. meent , dat het gevoel 
aan de rechter gezichtshelft, wanneer zij met den corn,tanten stroom 
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wordt behandeld , - waarbij de posit. pool in den nek , de negat. 
op den wang wordt geplaatst, - iets verbeterd is. Zij meent al
thans dien stroom iets beter te voelen dan in d,m beginne , toen 
clat weinig of niet het geval wa�. Tijdens het electriseeren ziet 
zij vonken. 

Pols , respiratie en temperatuur bieden weinig of geene veran
cleringen aan , terwijl digestie , defaecatie en micturitie ook onge
stoord blijven. 

24 Mei:. De hoofdpijn neemt voortdurend in hevigheid toe. 
11 Juni. De hoofdpijn worclt na clerivantia iets minder . 

terwijl de pijn boven de oogen en in den rechter bovenarm toe
neemt. Alleen wijkt zij voor morpbiue inj . van geringe sterkte. 

1 6  Juni. Ofschoon de toestand overigens gelijk is aan de vorige 
dagen , zoo is de pijn boven de oogen verergerd en verheffen zich 
weer meer convulsieve bewegingen over het geheele lichaam. 

Pols klein , regelm., freq. 78 .  Resp. freq. 20. De temperatuur 
steeg nooit boven 37°. 8 .  

20 Juni. Sedert een paar dagen zijn de  ziekteverschijnselen 
bijna allen toegenomen. De patiente worclt iets somnolent , dien 
ten gevolge kan zij veel minder goecl gaan , hetgeen dan ook reeds 
eenige dagen bemoeielijkt was door duizelingen ; thans valt zij 
gedurig om , onverschillig · naar welke zijde. 

Voor zoover waarneembaar· komen er in de verschillende af
wijkingen , zooals die vroeger waargenomen zijn , weinig verande
ringen voor. 

De eetlust is verminderd. 
De urineloozing- is involuntair, en clit was ook eenmaal met de 

clefaecatie het geval. 
Pols zeer zwak , regelm. , freq. 80 .  Resp. regelm., freq. 20.  

Temperatuur niet verhoogd. 
l Juli. De somnolentie neemt toe , cle lijderes antwoordt niet 

meer. Van tijd tot tijcl laat zij een eigenaardig brnllencl geluicl 
hooren waarbij het schuim haar op den mond staat en zij met 
het hoofd achterover in lle kussens boort. 

De nekspieren Z\Îil eenigszins gespannen , doch bij clrnk schi;inen 
zij weinig pijnlijk, Aanhoudend bestaat sterke salivatie. 

Zij ligt den gebeeleu <lag te heel , woelt steeds heen en weer , 
doch neemt ten slotte ::iltijcl de ruglig·giug mrn . 
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Nergens is paralyse of anaesthesie te bespeuren , dan alleen ter 
plaatse van de vroeger genoemde streken ; het eerste blijkt uit de 
spontane bewegingen en het tweede uit het pijnlijk vertrekken van 
het gelaat , bij knijpen , prikken enz. 

Het eten moet haar toegediend worden , evenwel neemt de eet
lust zeer af , hoewel het slikken ongestoord plaats grijpt. 

De tong , die ze na lang aanhouden uitsteekt , is sterk naar 
rechts gericht en eenigszins beslagen. 

Incontinentia alvi et urinac. 
Pols zeer klein , regelmatig freq. 88 .  Resp. regelm. freq. H l .  

Temp. 36°. 8 .  
8 Juli. D e  ligging i s  nog als boven werd opgegeven , maar zonder 

cle hulp eener oppasseres kan zij zich �niet meer op eene der 
zijden leggen. Van tijd tot tijd delireert patiente , ligt overigens 
te kreunen en schijnt cl.an zeer pijnlijk. Overigens is cle somno
lentie vrij wat afgenomen. 

Het hoofd is sterk achterover gebogen , de borst gewelfd en de 
sterno-cleido-mastoicleus zeer gespannen. 

De mydriasis is minder sterk cl.an vroeger , reactie als te voren ; 
de pupillen .zijn eenigszins naar links gericht en thans bestaat er 
nystagmus. 

Decubitus wordt niet waargenomen. 
Bij het onderzoek op motiliteit en sensibiliteit verkrijgen . wij, 

voor zoo ver waarneembaar , dezelfde resultaten �ls vroegel". Zij 
weet even�vel de prikkel niet goed meer te qualificeeren , want 
knijpt men haar in rechter of linker arm , dan vertrekt zij het 
gelaat en roept "het is koud" terwijl zij kort daarop verklaart , 
dat zij gebrand wortlt. 

Contracturen worden niet waargenomen. 
Pols uiterst klein , maar blijft regelmatig freq . 1 00.  Resp. freq. 

22 eveneen,'3 revelmatig. Temp. 37°. 4. 
1 Cl Juli. De oogleden zijn aanhoudend gesloter1. De conti·actie 

toestand der pupillen is zeer verschillend , op dit oogenb]ik zijn 
zij sterk gecontraheerll. Het komt ons voor , alc,of er strabismus 
divergens bestaat. 

De patiente ligt alsof ze rustig slaapt. 
Er worden nog geen contracturen der ledematen waargenomen ; 

terwijl het hoofd thans naar !'echts gebogPn is , uit welken stancl 
het niet kan gebracht worden. 



Den geheelen mcht heeft patiente , in den waren zin van 't 
woord , brullend doorgebracht. 

11 Juli. Meer en meer o:itwikkelt zich de comateuse toestand ; 
zij gebruikt slechts zeer weinig , het slikken schijnt haar moeie
lijker te vallen. 

Pols uiterit zwak , freq. 96 .  Resp. freq. 19 .  Temp. niet verhoogd. 
14 Juli. Sedert een paar dagen is de patiente vrij onrustig 

geworden. f;ij woelt steeds en roept verschillende personen bij 
den naam. Nu en dan opent zij wijd hare oogleden , terwijl  
de bulbi dan aanhoudend heen en weêr gaan , strekt daarbij hare 
armen en brengt ze in hyperpronatie. De stand der oogen en 
wijdte der pupillen wisselen elk oogenblik af. Het slikken gaat 
zeer moeielijk en gebruikt zij slechts zeer wem1g. Pols zeer 
klein , freq. 108. Resp. freq. 24. Temp, 37°. 6 . 

1 5  Juz,,;. Heden morgen 6 uur is patiente , zonder verder 
belangrijke symptomen aan te bieden , overleden. 

Autopsie ongeveer 2 6 uren na den dood. Schedel en hersen
vliezen , alsmede basis cranii , leveren geene bijzonderheden op. 
Weinig cerebro-spinaalvocht. Onmiddellijk acht.er het chiasma en 
daarmede vergroeid ziet roen eene blaasvormige fluctueerende 
uitstulping , ter grootte van eene kleine okkernoot. Zij bevat 
duidelijk vocht. Deze vochtblaas gaf ons uitwendig den indruk 
van een Echinococcusblaas. Overigens bieden de hersenen van 
buiten niets afwijkends aan. 

Bij het insnijden der blaas blijkt zij alleen serum te bevatten, 
dat in matige hoeveelheid albumenhoudend is ; de blaas stond 
in verband mot de ventrikels , die door een gelijk vocht zeer 
sterk waren uitger.et. Bij microscopisch onderzoek werden geene 
vormelementen aangetroffen. 

De corticalis , de witte zelfstandigheid der groote hersenen 
(staafjeskrans), corpora striata met nucleus caudatus en nucleus 
lentiformis , verder de kleine hersenen en medulla o blongata zijn 
normaal. 

Bij het wegnemen van het achterste gedeelte van de fornix , 
blij ken beide thalami optici met elkander vergroeid te zijn , zoo
dat de 3e hersenholte van boven niet toegankelijk is. 

Zoowel de thalami optici , als de corpora quadrigemina zi,jn 
door een vasten knobbeligen tumor vervangen , die zonder scherp 
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omschreven grenzen in  · het achterste gedeelte hoofdzakelijk vau 
de linker capsula interna overgaat. 

De oogen en de overige organen konden , wegens de aanwezig
heid der familie , niet onderzocht worden . 

Bij microscopisch onderzoek bleek de tumor van gliomateusen 
aard te zijn. De grenzen waren niet nauwkeurig naar alle zijden 
te bepalen , maar het was toch zeker dat het achterste deel van 
de linker capsula interna in de nieuwvorming deelde. 

Pathologisch-anatomisch resultaat : Glioma thalamorum opti
corum , corp. quadrigemorum et caps. int. inprimis sin. Hydro
cephalus internus.  

Wij mogen derhalve wel aannemen , dat de meening 
omtrent de gevoelsfunctie van het achterste gedeelte der 
capsula interna inderdaa<l. de ware is. Immers de anresthe
sie zetelde hier hoofdzakelijk rechts ; terwijl dan ook 
juist de linker capsula zeer sterk was gemetamorphoseerd. 
En hoewel er sterke mate van uitstulping bestond aan de 
basis cerebri , zoo stond deze aldaar in geene directe be
trekking tot den trigeminus , waardoor periphere oorzaken 
voor cle anresthesie dezer zenuw vervielen. 

Daarentegen mogen wij er nog op wijzen, dat, alhoewel 
er belangrijke degeneratie der beide thalami optici en 
corpora quadrigemina werd aangetroffen , het verlies van 
gevoel slechts éénzijdig was en van beperkten aard , wes
halve het uit dit geval onwaarschijnlijk wordt , dat deze 
thalami mede voor de gevoelsspheer in aanmerking zouden 
komen. Zonder eenigen twijfel waren hieruit de stoornissen 
in den n. opticus te verklaren. 

D u r e t , V u 1 p i a n  en V e y s s i è r e vonden allen, dat 
er bij verwoesting van het 1/3 achterste gedeelte van de 
capsula interna (het gedeelte , gelegen tusschen den thalamus 
opticus en nucleus lenticularis) cene halfzijdige gevoel
loosheid ontstond aan cle tegenovergestelde lichaamshelft. 



J:heicld1-1 de destruetie zich op het. ovcr1 0·1 ·  gedeelt1° de1· 
capsula uit , dan was evenwel deze gevoelloosheid verboncle11 
met een meer of minderen graad van verlamming. 

Beperkte zij zich alleen tot de voorste 2/3 gedeelten van 
bedoeld ganglion (gelegen tusschen cauJa equma en 
nucleus lenticularis) , dan trad daarentegen hoofdzakelijk 
verlamming van de tegenovergestelde zijde op. Deze feiten 
worden echter door F 1 e c h s i  g en N o t  h n a g  e 1 voor 
onbewezen gehouden en zelfs j uist de motiliteit geplaatst 
in het achterste gedeelte. In pathologische gevallen is 
meestal de grens niet zoo nauwkeurig aangegeven , aan
gezien dikwijls t_egelijkertijcl beide gedeelten geheel of 
gedeeltelijk waren aangedaan. In enkele evenwel komen 
de verschijnselen van halfzijdige verlamming of halfzij dige 
gevoelloosheid meer afzonderlijk voor , of treedt een van 
beiden meer op den voorgrond , en alsdan kan steeds 
duidelijk worden aangetoond , dat halfzijdige verlamming 
een gevolg is van eene aandoening van de 2/3 voorste 
gedeelten , terwijl stoornis van het 1/3 achterste gedeelte 
van de caps. int. halfzijdige gevoelloosheid na zich sleept. 

T ü r c k heeft de eerste vier observaties omti-ent deze 
localisatie gedaan. Na dien tij cl zijn er verscheidene 
dergelijke gevallen waargenomen en de onderzoekingen 
dienaangaande van R o s e n t h a 1, C h a r  c o t ,  M a g n a 11 , 

T ü r c k en anderen leidden allen tot hetzelfde 1·esultaat. 
Het is dan ook geenszins te verwonderen , dat wij clei·

gelijke stoornissen in de capsula interna zien optreden. 
Immers Dr. F o r t  wijst in zijne verhandeling "regions ma
trices des circonvolutions cérébrales" 1) er op, dat C h a r c o  t 
de capsula interna uit 2 soorten vezelen doet bestaan ; 
,,cette capsule serait formée de deux orclres de :fibres , 
principalement de :fibres rayonnantes étendues des couches 

1) Paris méd. 1877. 
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optilJUef- et n.eH rorps strirci aux c·irrcmrnlntions , a.crrs
soirement de fibres directes ailant des pédo�icules cerebraux 
aux circonvolutions sans continuité avec les cellules de 
ces deux ganglions centraux.JJ H e n  1 e 1) daarentegen vat 
cle caps. int. geheel op als voortzetting en uiteenspreiding 
der vezelen van de basis pedunculi cerebri. Terwijl nu 
deze fibrillen-massa zich voor 't meerendeel begeeft naar de 
groote motore gangliën ( corp. str., rmcl. leut. en nucl. caud. ), 
b\j W\jze van tusschenstation en eerst daarna naar de cor
ticaalzelfstandigheid gaat, zoo zouden Z\J volgens M e  y n e r  t 
en W e  r n i c k  e 2) nergens in contact komen met de 
vezelen van den thalaruus opticus. 

"\\T\j komen alsnu tot beantwoording der vraag, in hoe
verre de ganglionaire hemianresthesieën zich onderscheiden 
van de corticale aandoeningen van dien aard. Hoewel 
nu gebleken is uit de daarop betrekking hebbende ziekte
gevallen van V e t  t e r en B e r  n h a r  cl , dat er inderdaad 
gevoels-stoornissen kunnen optreden bij aandoeningen van 
sommige corticaalgedeelten , zoo zijn die van geheel anderen 
aard en meer op te vatten als wijzigingen in spiergevoel. 

Missen wij <lus in dit opzicht de analogie in functie , 
welke wij toch hebben kunnen constateeren voor gan
glionaire en corticale motiliteits-stoornissen, zoo ontbreekt 
ons ook aan den anderen kant de anatomische basis. 
Terwijl toch de motore zenuwvezelen zich bepaaldelijk lo
caliseeren in de corticaal zelfstandigheid , zoo heeft men 
ditzelfde nog niet kunnen bewijzen voor <le gevoelszenuwen. 
1-let is daarom _evenwel nog niet onwaarschijnlijk, en boven
genoemde ziektegevallen zouden het bijna tot zekerheid 
verheffen , immers zoo zij niet op andere wijze zouden 
kunnen verklaard worden, dat er eene dusdanige localisatie 

1) Handb. cl. Nerven!. des Mensch. 2) Erkrank. d. Innere Kapsel. 

Breslan 187 5. 
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bestaat. B et  z , G r at  i o 1 e t  en  :M u n c k meeuen dan ook 
reeds op grond van hunne experimenten te mogen aan
nemen , dat het corticaal gedeelte , gelegen acltter de mo
torische zone,. mee'l' voor sensm·ieè'le gewaarwO'l·clingen schijnt 
bestemd te zijn. 
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l1ü1!.·<'?'Eifrlt- vau tlt1 herseuw ,,,,,,, t1en ! lin/..·t11·::Ud,, 1 au de he1·,,u,1wn l'a,11 Pn1 
kond, (Naar HITzrn-.) l nap. (Naar FERUIER). 

11 , b ,  r· , rl , ] e ,  2c ,  :Je, 4e froutaalwindiug. ! ]1' 1 , 1!'2 , }':, , ] e, :le, !fo frontnnl winding. 
" , f, //, li ,  purietaalwimlingr11. 111 , n ,  o , 1 A l!'. frontnlis ascendens of voorste centrnnl
occipitn.al wiudiugrn. ·i , voorst<' ti•m11oranl- � " inding. A P. parictalis u 1·endens of ach
wiuclu1g. Sc. ] 4 sulrns ,·ruriatns (Lntnd) , � terste c·entraalwinding. P PI, parietalis sup. 
sulc-ns frontalis (@1oen) . i A G. pli conrbe.. (Imriet:ilis inf. of gFus u.n-

1•' S. fossa Sylvi i .  L f. fro11i.nalst,reek. J, o. � gnlaris) . T 1 , T2 , 'J\ ,  1 f' ,  ;l · ,  3e,. tem1JOro-
Ori•ipita:dstreek. ! sphenoidaalwinding. 

6 Centrum voor 1wkspierPn. :f:+ Cenfa·um � A . iissuru Sylvi i .  B. füsura Rolaucli. t , , 

voor a1·ht1•q1ooten. t Cent.rum \'Uor buiging � iiss. 11nrallele (bovenste te111,porualsleuf) .  12 , 
t ti. t X (' tr � ondersl.c temporaaislcuf. ip. fäs. iuterparictal is. 

t ' ll  ro 11 r rau , oorpoo ,eu. A'll nm , oor -

<il,t·rkkel's cu 111mvoercmle spieren y 1111 yoor- 1 °JI· iiss. l)l'acrentmlis. sf. , 1f, ho\'<'Hste en ° 11-

pooieu .  o C:P1ttl'utu mor oogspi<>ren. C<>n- / derste frontaalslcnf. 

1,r11 1 1 1  \'OOl' s-tanrtbeweging. * * * X ('e1ltrnm Il 1. Centrum Y(!Ol' onderste cxtreuuteitf'n. 
2. Centrn111 voor bo, ensie extremiteiten. , oor hem egiug mu het oor. 

k . 
1 

3. CPntrnm Yoor heweg-ing ,·u11 hoofd en  • -• ( /eJ1t rnm , 001· ·nnwficweg111g-P11 .  ·• 

1 huls. 4. Centrum ,·oor fol'innlbeweginp:. 
� 5. Ccntrnm , oor bewegingen van mond , 
I 1 tong en kaak. G. Centrum , oor oogbewe-

�i11�1·n. 7 . ( 'rntrnut \ oor oor he\\ eginge11. 
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Fm. III. 
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Linlrer�wde Va'Jl, de hersenen van den menach (naar CHARCOT), 

F 1 , lt,2 , F 3 , le , .2e , 3e frontaalwinding. A .  frontalis nscendens of 
voorste cent.raalwiuding. B. pal'Ïetalis aseendens of achterste eentraalwin
rling. P 1 , Parietalis superior. P2 , P3 , 11li courbe (Parietalis inferior of 
gyrns nngularis). 'J' 1 , •r 9 , T :i , 1 e , .2e , 3e , tem1;oro-sphenoidaalwinding 
/ • .v. iiss. Sy]vii. R. fiss. Roland.i. f .p. fiss. 1iarallele. ip. fiss. interpnrietale. 

C. Centrum voor bovenste le<lematen. D. Centrum voor onderste ledemn
maten. E. Centrnm voor beweging van hoofd en hals. F. Centru� voor 
fariaa]bcweging. 
i.ong en kaak. 
bewegingen. 

G. Centrum voor dubbelzijdige bewegingen van mond , 
H. Cr.ntrum voor oogbewegingen. J. Centrum voor oor-

1� c k e r geeft op zijne schets vnu de hm·scuen van den menseh ook nog 
een smleus praecentralis nan, die de drie frontaalwindingen van den frontalis 
nscendens scheidt. 
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