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De rol van het complementsysteem in de afweer tegen infecties en nieuwe
bepalingsmogelijkheden van de activatieroutes
m.a.seelen, l.a.trouw, m.r.daha en a.roos
Voor een effectieve afweer tegen micro-organismen is
het menselijk lichaam afhankelijk van de aangeboren en
de verworven afweer, waarbij het aangeboren immuunsysteem van essentieel belang is voor het genereren
van een adequate immuunrespons. Het aangeboren
immuunsysteem maakt gebruik van receptoren die patronen kunnen herkennen op binnendringende microorganismen: ‘pattern recognition receptors’ (PRR’s).1
Deze receptoren kunnen op de celmembraan voorkomen of uitgescheiden worden in de bloedbaan. PRR’s
zijn aanwezig op antigeenpresenterende cellen, zoals
macrofagen en dendritische cellen, en op mucosale oppervlakten in de vorm van defensinen en surfactanteiwitten. Deze PRR’s vormen een verbinding tussen het
aangeboren en het adaptieve immuunsysteem.2-4
Een van de functies van PRR’s is het activeren van het
complementsysteem, een belangrijke component van de
aangeboren afweer.5 6 Het complementsysteem kan via
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samenvatting
– Het complementsysteem speelt een centrale rol in de afweer
tegen infecties.
– Deficiënties van complementcomponenten in een van de drie
routes van complementactivatie kunnen leiden tot ernstige
recidiverende infecties; deze routes zijn de klassieke route, de
alternatieve route en de lectineroute.
– Door een nieuw ontwikkelde, eenvoudige ELISA-meetmethode is het mogelijk geworden om de functionele biologische
activiteit van de gehele lectineroute te meten; met de nieuwe
methode kan op gelijke wijze de functionele activiteit van de
klassieke en de alternatieve route worden aangetoond.

3 routes geactiveerd worden, waardoor er biologisch
actieve componenten ontstaan die een rol spelen in de
eerstelijnsafweer tegen binnendringende micro-organismen. Daarnaast speelt het complementsysteem een rol
in de interactie van het aangeboren afweersysteem met
het adaptieve immuunsysteem.7 Deficiënties in het
complementsysteem kunnen tot recidiverende infecties
leiden.
Naast de klassieke route en de alternatieve route van
complementactivatie is als laatste de lectineroute be-

schreven.8 Ook een goed functionerende lectineroute is
van belang bij de afweer tegen pathogene micro-organismen.9 Recent is er op Europees niveau een nieuwe
methode ontwikkeld om de functionele biologische activiteit van de 3 routes van complementactivatie op een
eenvoudige wijze bij patiënten te bepalen. Het vaststellen van een verminderde functionele activiteit in een van
de activatieroutes is reden voor verder onderzoek naar
een primaire of verworven complementdeficiëntie.
het complementsysteem: 3 activatieroutes
Het complementsysteem is ontdekt als een hittelabiele
factor in het bloed met een ‘complementaire’ activiteit
in het elimineren van bacteriën, dat wil zeggen complementair aan de functie van de aanwezige antilichamen
gericht tegen bacteriën.
Klassieke route. De eerst beschreven route, de klassieke route, wordt in de eerste plaats geactiveerd door
binding van C1 aan complexen van antigeen en immunoglobulinen, maar daarnaast ook door sommige virussen en gramnegatieve bacteriën, door C-reactieve proteïne gebonden aan het ligand en door apoptotische cellen.5 De componenten betrokken bij de klassieke route
zijn genummerd van C1 tot en met C9 (figuur). Het laatste deel van de cascade, C5 tot en met C9, is het
gemeenschappelijke terminale deel van de 3 activatieroutes.
Alternatieve route. De componenten van de alternatieve route worden aangeduid met een ‘factor’ die gevolgd wordt door een letter. De alternatieve route wordt
geactiveerd door oppervlakten van bacteriën, schimmels
en virussen, maar ook door IgA-bevattende immuuncomplexen en tumorcellen, waardoor spontaan gehydrolyseerd C3 als complex met factor B wordt gestabiliseerd, hetgeen leidt tot de vorming van C3-convertase
onder invloed van factor D en P (properdine) (zie de
figuur).
Lectineroute. De lectineroute wordt geactiveerd door
terminale suikergroepen op het oppervlak van microorganismen zoals bacteriën, virussen, schimmels en
parasieten.10 11 Hieraan bindt het endogene eiwit mannosebindend lectine (MBL), de eerste component van
de lectineroute, dat daardoor deel uitmaakt van de
patroonherkennende moleculen van het aangeboren
immuunsysteem.12 Niet alleen MBL is in staat om de lectineroute te activeren, ook van 2 van de leden van de
zogenaamde ficolinefamilie is deze eigenschap aangetoond.13 14 In de circulatie komt MBL voor als complex
met MBL-‘associated’ serineprotease(MASP)-1, -2 en
-3. Activatie van de complementcascade vindt plaats via
het aan MBL gekoppelde MASP-2. C4 wordt door
MASP-2 geactiveerd en vervolgens C2, waarna weer een
C3-convertase, C4b2a, gevormd wordt (zie de figuur).15
De activatie van zowel de klassieke route, de alternatieve route als de lectineroute leidt tot vorming van een
C3-splitsend enzym, het C3-convertase. Het C3-convertase voor de klassieke route en de lectineroute is C4b2a
en het C3-convertase voor de alternatieve route is
C3bBb. Behalve voor het activeren van de terminale
route kan geactiveerd C3 (C3b) ook als opsonine die-

alternatieve route

lectineroute

klassieke route

micro-organisme

micro-organisme

gebonden
immunoglobuline

MBL voorbeeld D

C3

C1r, C1s

MASP-2

factor B

voorbeeld C

C1q

C4

voorbeeld B

C4

factor D
properdine

C2

C2

C3

voorbeeld A

C5
C6
C7
C8
C9
MAC (C5b-9)

De 3 routes van de complementactivatie. Ze verschillen in de
eerste fasen, maar hebben de activatie van de factoren C5 tot
en met C9 gemeenschappelijk, die resulteert in de vorming van
het ‘membrane attack complex’ (MAC), dat de membraan van
het micro-organisme verstoort. In de figuur is de plaats van 4
voorbeelden van verstoring van de complementactivering aangegeven: (A) deficiëntie van C3; (B) deficiëntie van C4; (C)
deficiëntie van factor D; (D) deficiëntie van mannosebindend
lectine (MBL); MASP = MBL-‘associated’ serineprotease.

nen, evenals trouwens de afbraakproducten van C3b,
namelijk iC3b en C3dg.
rol van complement bij afweer tegen
infecties
Het complementsysteem is een belangrijk onderdeel
van de aangeboren afweer tegen micro-organismen. Met
name in de eerste dagen na het binnendringen van een
micro-organisme is het immuunsysteem afhankelijk van
de aangeboren afweer. Het complementsysteem speelt
hierin op 3 verschillende manieren een rol.
Opsonisatie. Een van de belangrijkste functies van het
complementsysteem is het opsoniseren van microorganismen.16 Door opsonisatie van het micro-organisme met complementcomponenten wordt het gemakkelijker voor fagocyten deze micro-organismen te fagocyteren. Bij de opsonisatie spelen met name de afsplitsfragmenten van complementcomponent C3, namelijk
C3b, iC3b en C3d, een belangrijke rol. De fagocyterende cellen hebben voor deze componenten receptoren op
hun membraan, respectievelijk CR1, CR2, CR3 en CR4.
Patiënten met een deficiëntie in complementcomponenten die nodig zijn voor opsonisatie van bacteriën hebben
recidiverende pyogene infecties van onder andere Haemophilus influenzae en Streptococcus pneumoniae.17 18
MBL kan zowel een opsoniserende functie hebben via
receptoren voor MBL op het oppervlak van macrofagen
en granulocyten, als een rol spelen in de opsonisatie en
lysis van micro-organismen via C3 en de terminale route. Deficiënties voor MBL zijn gevonden in samenhang
Ned Tijdschr Geneeskd 2004 20 november;148(47)
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met bijvoorbeeld recidiverende infecties in het kno-gebied, pneumonie, chronische diarree, meningitis, osteomyelitis en sepsis.19-23 Illustratief voor de rol van MBL is
ook het verband tussen een MBL-deficiëntie en ernstige
infecties bij patiënten na beenmergtransplantatie.24 Echter, niet alle patiënten met een MBL-deficiëntie maken
recidiverende infecties door: het merendeel is gezond.
Lysis van micro-organismen. Componenten van de
terminale complementroute kunnen tot lysis van bacteriën leiden door middel van het terminale complex, het
zogenaamde ‘membrane attack complex’ (C5b-9). Hierbij vormen de sequentieel geactiveerde componenten
C5 tot en met C9 een kanaal in de celmembraan waardoor de cel lyseert. Bij een complementdeficiëntie in een
van de componenten van de terminale route worden met
name recidiverende infecties met Neisseria meningitidis
gevonden.25 Deficiëntie van factor D of properdine in de
alternatieve route predisponeert eveneens voor infecties
met N. meningitidis.26
Chemotaxis. Naast opsonisatie van bacteriën en lysis
door het terminale complex komen er bij activatie van
het complementsysteem ook chemotactische fragmenten van complementcomponenten vrij, waardoor leukocyten naar de plaats van de infectie gelokt worden en
vervolgens door complementcomponenten geactiveerd
worden. Voor dit proces zijn vooral de afsplitsingsproducten C3a, C4a en C5a belangrijk.27
rol van complement bij het opruimen van
immunogene producten
Er bestaat een zeer sterk verband tussen genetische
deficiënties van complementcomponenten en de kans
op het krijgen van de ziekte lupus erythematodes disseminatus (SLE).28 29 Ook voor MBL is er een samenhang
tussen genpolymorfismen van MBL en de kans op het
krijgen van SLE.30-33 Een hypothese waardoor complementdeficiënties zouden kunnen leiden tot SLE is de
aberrante of verminderde klaring van apoptotisch materiaal.34-37 Naast de klaring van apoptotisch materiaal
speelt het complementsysteem een rol in de klaring van
circulerende immuuncomplexen.38
wanneer en welke complementbepalingen in
de praktijk ?
In het laboratorium kan zowel de functionaliteit van
de verschillende routes gemeten worden alsook de concentratie van afzonderlijke complementfactoren. In de
meeste laboratoria worden voor de functionele bepaling
van de klassieke en de alternatieve route respectievelijk
de zogenaamde CH50- en AP50-bepaling verricht. Deze
functionele bepalingen zijn gebaseerd op lysis van erytrocyten door het terminale complex. Het nadeel van
deze arbeidsintensieve meetmethoden is onder andere
de grote variabiliteit van de uitslagen.
ELISA-bepaling van complement. Recent is er een
nieuwe methode ontwikkeld om de functionele activiteit
van de 3 verschillende routes te testen.39 Met deze
methode, die binnenkort beschikbaar zal zijn, wordt niet
de mate van erytrocytenlysis bepaald, maar de uiteindelijke vorming van het terminale complex (C5b-C9),
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aangetoond in een ELISA met behulp van een specifiek
antilichaam. Met behulp van specifieke activatoren,
buffers en activatiecondities zijn 3 methoden ontwikkeld
die specifiek de activiteit van de 3 complementroutes
meten. Voor de klassieke route wordt een ELISA-plaat
verzadigd met IgM. Dit IgM in geaggregeerde vorm is
in staat specifiek de klassieke route te activeren door
binding van C1q. Achtereenvolgens worden het serum
van de patiënt en detecterende antistoffen toegevoegd
om de hoeveelheid van het gevormde terminale complex
te meten en te vergelijken met een standaardserum.
Voor de alternatieve route wordt er lipopolysacharide op de plaat gebonden, dat na toevoeging van het
serum de alternatieve route activeert. Wederom wordt
de mate van terminale-complexvorming gekwantificeerd.
Voor de lectineroute wordt de ELISA-plaat verzadigd met mannan, een natuurlijk ligand voor MBL, rijk
aan mannose. MBL bindt aan mannan, waarna de verdere cascade van de lectineroute wordt geactiveerd en
uiteindelijk het terminale complex wordt gevormd. Om
te voorkomen dat antilichamen in het serum gericht tegen mannan de klassieke route activeren, wordt een specifiek blokkerend antilichaam gericht tegen C1q in deze
bepaling toegevoegd. Als er in een bloedmonster een
verminderde vorming van het terminale complex plaatsvindt in één of meer van de 3 routes, kan een vervolgonderzoek plaatsvinden om te bepalen van welke complementfactoren de hoeveelheid daadwerkelijk verlaagd
is. Bij een verlaagde waarde kan zowel aan een genetische deficiëntie van een van de complementfactoren gedacht worden als aan een (tijdelijk) verminderde concentratie van een van de factoren door verbruik van
deze factor.
Vier voorbeelden van complementdeficiëntie. Om een
voorbeeld te geven staan er 4 verschillende complementdeficiënties beschreven in de figuur, aangegeven
met (A)-(D):
– (A) Bij een C3-deficiëntie zal, gezien de centrale positie van C3 voor de 3 routes, via geen van de routes het
terminale complex gevormd kunnen worden en dus zal
de bepaling van de 3 routes een sterk verminderde of afwezige activiteit laten zien. Het zal duidelijk zijn dat bij
alle deficiënties van componenten die volgen in de cascade na C3 een afwijkende uitslag in alledrie de routes
gevonden zal worden.
– (B) Een deficiëntie van C4 zal zowel in de klassieke
route als in de lectineroute een gestoorde uitslag geven,
omdat in beide routes C4 noodzakelijk is om vervolgens
C3 te activeren.
– (C) Een deficiëntie van factor D zal vooral in de alternatieve route tot een verminderde functionele activiteit
leiden.
– (D) Een MBL-deficiëntie zal een normale klassiekeen alternatieve-routefunctionaliteit laten zien, maar een
afwezige activatie van de lectineroute.
In de praktijk zal met de testuitslag de deficiënte component achterhaald moeten worden. De mogelijke testuitslagen en de eventueel daarbijbehorende deficiëntie
van een van de complementcomponenten staan beschreven in tabel 1.

TABEL

1. Uitslagen van de complement-ELISA en deficiënties van het complementsysteem

complementdeficiëntie

uitslag van de
ELISA-test

gevolgen van de deficiëntie

klinische manifestatie

geen klassieke-routeactivatie
geen lectine- noch klassieke-routeactivatie
verlies van opsoniserende functie en
geen activatie van de terminale route
geen alternatieve-routeactivatie
ineffectieve activatie van de lectineroute
geen vorming van het terminaal complex
disregulatie van de C1-activatie en geen
activatie van kallikreïne
disregulatie van de C3-activatie en toename
van het verbruik van C3

SLE
recidiverende infecties
SLE, pyogene infecties,
glomerulonefritis
Neisseria-infecties
recidiverende infecties
Neisseria-infecties
angio-oedeem

klassieke alternatieve lectineroute
route
route
C1q, C1r, C1s
C4, C2
C3





=
=


=



factor B, P, D
MBL, MASP-2
C5, C6, C7, C8, C9
C1-remmer

=
=




=



=




factor H en I







SLE, infecties,
glomerulonefritis, HUS

 = afname van de activatie van de betreffende complementroute; = = de activatie van de betreffende complementroute is
onveranderd; SLE = lupus erythematodes disseminatus; MBL = mannosebindend lectine; MASP = MBL-‘associated’ serineprotease; HUS = hemolytisch-uremisch syndroom.

Wanneer is vastgesteld welke componenten wellicht
deficiënt zouden kunnen zijn, kan vervolgens contact
opgenomen worden met een gespecialiseerd laboratorium om de uiteindelijke deficiëntie vast te stellen.
In tabel 1 zijn ook klinische manifestaties beschreven
zoals die gevonden kunnen worden bij patiënten met
de verschillende deficiënties van complementfactoren.
Behalve voor het vaststellen van deficiënties worden
complementbepalingen gebruikt als graadmeter voor
de activiteit van ziekten waarbij complementactivatie
plaatsvindt. De uitslag van de bepaling kan dan gevolgen hebben voor het te voeren medisch beleid. Ziekten
waarbij complementverbruik plaatsvindt, worden beschreven in tabel 2. Bij patiënten met een verworven
complementdeficiëntie op basis van een acute poststreptokokkenglomerulonefritis of een angio-oedeem,
door een deficiëntie van de remmer (‘inhibitor’) van C1
of van een complementactivatie regulerend eiwit zoals
factor H of factor I, wordt, wanneer sera van deze patiënten volgens de nieuwe methode getest worden, vermindering van activatie van alledrie de routes gevonden
door verbruik van C3.
therapeutische mogelijkheden bij
complementdeficiënties
Verworven complementdeficiënties, bij ziekten zoals
beschreven in tabel 2, zijn het gevolg van complementactivatie en vervolgens consumptie van complementfactoren door de onderliggende ziekte. Ook antilichamen
gericht tegen complementcomponenten kunnen een
oorzaak zijn van een verworven complementdeficiëntie.40 Behandeling van de onderliggende ziekte zal het
complementverbruik verminderen en de serumspiegels
van de deficiënte factoren doen herstellen. Het vaststellen van complementverbruik kan consequenties hebben
voor de therapeutische behandeling van de onderliggende ziekte.

Daarentegen, bij aangeboren complementdeficiënties
bestaat voor sommige complementfactoren de mogelijkheid de deficiënte factor te substitueren. Zo kan een
C1-inhibitordeficiëntie, met een klinische presentatie
van hereditair angio-oedeem, behandeld worden door
patiënten gezuiverd C1-inhibitor toe te dienen.41 Ook
een aantal patiënten met een MBL-deficiëntie, met een
klinisch recidiverende ernstige infectie, is behandeld
met infusie van MBL, gezuiverd uit humaan plasma.42
Over de effectiviteit van deze vorm van therapie zijn
echter nog geen gegevens bekend uit placebogecontroleerde trials. Over het algemeen wordt voor deficiënties
in de complementcomponenten, wanneer een dergelijke
deficiëntie leidt tot recidiverende infecties, vaak gekozen voor een conservatievere behandeling met antibiotica en vaccinaties. Bij substitutie van complementcomTABEL 2. Ziekten en syndromen met een mogelijk verworven
complementdeficiëntie, bijvoorbeeld door toegenomen verbruik van complement

serumziekte
hemolytisch-uremisch syndroom
cholesterolembolie
ernstige ondervoeding
leverfalen
lupus erythematodes disseminatus
hypocomplementemische urticariële vasculitis
reumatoïde artritis
cryoglobulinemie
Goodpasture-syndroom
membranoproliferatieve glomerulonefritis
acute poststreptokokkenglomerulonefritis
subacute bacteriële endocarditis
chronische infectie
sepsis
acuut myocardinfarct
acute pancreatitis
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ponenten dient men rekening te houden met de korte
halfwaardetijd van deze factoren in de circulatie. Wanneer er een volledige deficiëntie is van een van de complementcomponenten kan substitutie van deze factor
leiden tot een antilichaamrespons tegen dit eiwit.
conclusie
Bij patiënten bij wie de klinische manifestatie een
immuundeficiëntie doet vermoeden, in het bijzonder
wanneer aan een humorale immuundeficiëntie gedacht
wordt, is het vaststellen of uitsluiten van een complementdeficiëntie een belangrijk onderdeel van de analyse. Tevens, voor het krijgen van een goede indruk van
de rol van het complementsysteem bij auto-immuunziekten, is een gestandaardiseerde meetmethode noodzakelijk. Met de ontwikkeling van de beschreven, nieuwe ELISA-meetmethode is het mogelijk geworden om
gestandaardiseerd in één analyse een deficiëntie in één
of meer van de 3 routes van complementactivatie aan te
tonen. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan de
uiteindelijke diagnose.
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abstract
The role of the complement system in the defence against infections and new ways of assessing the activation of pathways
– The complement system is of major importance in the defence against infections.
– Deficiencies in one of the three pathways of activation of the
complement system can cause serious infections; the classical
pathway, the alternative pathway and the lectin pathway.
– A new ELISA assay has been developed to enable the assessment of the functional activity of the whole lectin pathway
and to determine the classical and the alternative pathway
functional activity in a simple uniform design.
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Aanvaard op 4 juni 2004

100 jaar geleden
Logies aan boord
Gaan wij over tot ons derde punt van onderzoek, dan kunnen
wij zeggen, dat op dit punt een zeldzame éénstemmigheid zich
vertoont bij de verkregen antwoorden en informaties. De
meest optimistische onder de berichtgevers noemt het voldoende, doch dit is slechts een enkele. Dan volgt een andere,
die het als matig voldoende qualificeert. Daarop volgt de rest,
die het beoordeelen als beslist onvoldoende, beroerd, smerig
en wat dies meer zij.
Op de stoomschepen vinden wij algemeen het verblijf der
schepelingen vóór onder den bak verdeeld in twee afdeelingen,
één voor het machinepersoneel (stokers en tremmers), één
voor de matrozen. Bootsman en timmerman hebben veelal een
hut samen naast het volkslogies. Het volkslogies is door een
deur verbonden met de voorkuil. Erin bevinden zich eenige patrijspoorten, doch door de ligging van het logies moeten deze
bij het minste ruwe weer reeds gesloten worden, zoodat zij dan
ook voor het gemak gewoonlijk maar altijd gesloten blijven.
[. . . ]
Hierin bevinden zich een aantal kooien afhankelijk van het
aantal te bergen schepelingen, zij zijn gelegen in 2 rijen boven
elkaar, soms in 3 rijen. De lengte der kooien bedraagt gewoonlijk ongeveer 2 M. Dat de ruimte, die boven elke kooi is,
vaak niet groot genoeg is, om rechtop erin te zitten is duidelijk.
In deze appartementen moeten alle schepelingen nog hun
kisten en kleeren bergen, een deel der kisten staat dan ook
veelal in de kooien, de anderen staan op den grond en dienen
als zitplaats, terwijl vaak ook een der kisten als tafel fungeert.
Anders is aan den wand een neerslaande plank als tafel aangebracht. Dat trouwens de ruimte voor het plaatsen van een op
een tafel gelijkend meubel ten eene male ontbreekt, behoeft
geen betoog.
Op enkele der nieuwere booten vindt men in het logies een
paar lange tafels met banken, waaraan geschaft wordt.
In deze ruimte moeten de schepelingen, zooals een der
scheepsartsen het uitdrukt, alles doen, behalve urineeren en
defaeceeren. Hier wordt geslapen, gegeten, geschreven, gelezen, kortom hierin moet de schepeling leven.
Dat dit alles een geregelde reiniging van het logies bemoeilijkt, is duidelijk; het resultaat is dan ook, dat gewoonlijk de zindelijkheid alles te wenschen overlaat. Wat wil het helpen, als,
zooals het voorschrift hier en daar luidt, dit logies eens per
week door een licht matroos wordt schoongemaakt. Een geregeld nauwkeurig toezicht van officieren zal noodig zijn om ten
minste het verblijf geregeld te laten schoon houden.

De ventilatie laat gewoonlijk ook alles te wenschen over,
daar, zooals wij zagen, de patrijspoorten vaak gesloten moeten
blijven.
Op de kleinere vracht- en kolenbooten vindt men ook vaak
in het logies nog een verfkast, bergplaats voor de lampen,
petroleum en olie.
Onder het logies, waar vaak bergplaats voor touwwerk, zeilen enz. wordt ook lading geborgen, wat dikwijls als deze bijv.
uit copra bestaat, een alleronaangenaamsten stank verspreidt.
Voorts vindt men naast het logies gewoonlijk de privaten en
varkenshokken.
(Ned Tijdschr Geneeskd 1904;48I:1382-3.)
Had het mij maar gezegd!
Er is veel te weinig gebruik gemaakt van het InformatieBureau. Ik herinner mij drie aanvragen om plaatsvervangers in
één nummer van ons Tijdschrift te hebben gelezen, aan welke
aanvragen ik gratis had kunnen voldoen, als men mij slechts
een briefkaart met betaald antwoord (dus zes centen onkosten)
had gezonden. Ik herinner mij op zekeren dag de mededeeling
te hebben ontvangen, dat in het Binnen-Gasthuis alhier, ‘ad
valvas’ zoo spoedig mogelijk een plaatsvervanger gevraagd en
met vrij veel moeite verkregen was, terwijl ik op dat zelfde
oogenblik drie plaatsvervangers beschikbaar had, die zeer
gaarne onmiddellijk in functie zouden zijn getreden.
(Ned Tijdschr Geneeskd 1904;48I:1235.)
Bacillenangst
New-York. – In Blätter für klin. Hydrotherapie leest men, dat
volgens Dr. adams de phthisici reeds worden verstooten uit
een der tot nu toe zeer gezochte gezondheidsoorden, en dat
vele hotelhouders hen afwijzen. In eenige staten wordt overwogen, of aan tuberculeuse vreemdelingen het verblijf in
den staat niet behoort te worden ontzegd, en sommige spoorwegmaatschappijen willen bijzondere wagens voor hoestende
reizigers invoeren. Men kan niet zeggen, dat de ‘uitspraken
der wetenschap’ geen gezag hebben. Mocht de ‘wetenschap’
nu ook maar wat voorzichtig zijn geweest met ‘uitspreken’.
Pythagoras met zijn zwijg-dressuur was nog zoo dom niet.
(Berichten Buitenland. Ned Tijdschr Geneeskd 1904;48I:197.)
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