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Deinentingeninhet„InstitutPasteur”

gedurende 1890.

In 1890 werd de inenting op 1544 personen toegepast; daaronder

waren 1232 Franschen en 312 vreemdelingen; 17 van de laatsten

kwamen uit Nederland.

Na het einde der inentingen zijn er 11 personen, die door dolle

honden gebeten waren, gestorven. Men zou dqs kunnen zeggen ,
dat

het sterftecijfer 0.71 pet. bedroeg. Dit getal is echter in de werkelijk-

heid kleiner. Immers van de 11 stierven er 6 binnen veertien dao-en
O

nadat de behandeling afgeloopen was, en 5 n,. t dan veertien dagen

later. Mag men nu uit proeven op honden gevolgtrekkingen afleiden

omtrent de waarschijnlijke gevolgen van de inenting op.menschen,
dan was de vergiftiging, door den beet veroorzaakt, bij die 6 personen

reeds te ver gevorderd , dan dat zij nog door de.inenting kon tegen-

gewerkt worden; de spoedige dood na den afloop der inentingen zou

dan bewijzen ,
dat de zenuwcentra van die ongelukkigen door het gif

van den dollen hond werden aangetast, terwijl men bezig was op

hen de kunstbewerking toe te passen. Deze kwam dus te laat.

Nadat hier een paar jaar geleden medegedeeld werd, hoe de arbeid

van PASTEUR, onder kwaad en onder goed gerucht door hem voort-

gezet, bekroond was met de stichting van een instituut in een afge-

legen gedeelte van Parijs, werden de inentingen tegen de hondsdol-

heid geregeld voortgezet. Het kwaad gerucht stierf langzamerhand

weg. Ook uit ons vaderland werden patiente naar Parijs gestuurd,

op last van eene regeering, waarvan één dergleden indertijd het zijn

plicht gerekend had zijne stem tegen het verderfelijke van de nieuwe

geneeswijze te moeten verheffen. De nieuwsbladen gaven zelden meer

berichten over de zaak; ook dit nieuwe heeft zijn glans van nieuw-

heid verloren. Toch verdient de zaak stellig de algemeene belangstel-

ling en wijzen wij daarom voor eene enkele maal op de uitkomsten,

die de wijze van behandeling in het Institut Pasteur opleverde.
Dit gebeurt naar aanleiding van het overzicht der gevallen, die in 1890

werden behandeld. De Annales van de inrichting gaven dat overzicht.
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Laat men daarom deze 6 gevallen buiten rekening, dan wordt op

het aantal aangetaste personen 1540 het aantal sterftegevallen 5 en*

dus het sterftecijfer 0.32 pet.

Uit de volgende tabel blijkt dan, dat de toestand even gunstig was

als in 1889 en dat de toestand vergeleken met de hieraan vooraf-

gaande jaren steeds gunstiger werd. Immers in de vijf jaren, waarin

de inenting wordt toegepast, worden het aantal behandelde personen,

het aantal sterftegevallen en het sterftecijfer door de volgende cijfers

uitgedrukt:

Ook in 1890 kwam het grootste aantal sterftegevallen voor bij

Ijjders ,
die aan het hoofd gebeten waren; minder gevaarlijk zijn

beten aan de handen toegebracht, nog minder gevaarlijk beten aan

andere lichaarasdeelen. In 1890 bedroegen de sterftegevallen bij deze

drie groepen: 0.85 pet., 0.45 pet. en 0 pet. van het aantal be-

handelden. De cijfers, die de verhouding uitdrukken voor het aantal

gestorvenen en het aantal gebetenen, al naarmate de beet aan het

hoofd, aan de handen of elders was toegebracht, en wel van het be-

gin af tot aan 31 December 1890 toe, zijn: 2.02 pet., 0,62 pet.

en 0.26 pet.

Nog altijd leveren verscheidene departementen van Frankrijk een

aanzienlijk contingent. In het departement van de Seine komen in

het laatste jaar minder gevallen voor dan vroeger; eene ware epidemie

van dollehondsbeten bestaat er daarentegen nog altijd in het de-

partement van de Rhone. Ook neemt het aantal toe in de departe-

menten der Alpes-Mcf ritmes, le Var, des Basses-Pyrénées, le Tarn, le

Lol-et-Garonne. Treurig is de toestand ook in Algiers, vooral in de

departementen Algiers en Oran.

G. Doyer+van+Cleeff

1886 2671 personen, 25 gestorven, sterfte; 0.94 pet.

1887 1770 » 13 » » 0.58 »

1888 1622 9 » » 0.55 »

1889 1830 » 6 » » 0.33 »

1890 1540 » 5 » » 0.32 -0

Totaal 9433 » "ssT » gemiddeld 0.61 »


