
I N G E Z O N D E N  

Plaatsing van brieven in deze rubriek houdt niet in dat de redactie de daarin weergegeven zienswijze onderschrifft. De redactie 
behoudt zich het recht voor, ingezonden stukken te bekorten o f  te weigeren. 

Behandeling hyperhydrosis axiUaris 

Met belangstelling hebben wij het referaat van LOOMANS 
en de KIND gelezen in het Pharmaceutisch Weekblad van 
I6 februari 1979. 

Naar aanleiding van het artikel van SCHOLES e.a. (1978) 
Brit. Med. J. 2, 84, hebben ook wij indertijd besloten deze 
oplossing eens te proberen als behandeling van hyper- 
hydrosis axillaris. 

Het bleek mogelijk te zijn de gewenste oplossing in drie 
dagen te bereiden door 2o% aluminiumchloride- 
hexahydraat (AICIa.6 H20) toegevoegd aan absolute al- 
cohol (98% v/v) gedurende driemaal 24 uur in een ul- 
trasoonbad te plaatsen. Wij maakten gebruik van het mo- 
del Bransonic type B 12. 

Met deze lotion konden wij de gunstige resultaten, be- 
schreven door SCnOLES e.a., bevestigen. Occlusie onder 
plastic bleek niet nodig te zijn. De patient kreeg ioo ml 
lotion mee en her volgende voorschrift: 
- o k s e l b e h a r i n g  kortknippen of scheren. Daarna ten 

minste 24 uur wachten; 
- 's avonds oksels wassen en goed afdrogen. Met wat- 

tenbolletje de lotion aanbrengen op het behaarde ge- 
deelte; 

- 's morgens de oksels wassen maar geen lotion aanbren- 
gen; dit om schade aan de kleding te voorkomen; 

- dagelijks herhalen gedurende een week; daarna naar 
behoefte. 

Vanaf de eerste paar dagen bleven de oksels droog. Als 
bijwerking werd hooguit wat jeuk gemeld. 

Ons inziens is dit een eenvoudige en efficiSnte therapie, 
die vanwege mogelijke huidirritatie en een moeizame 
bereidingswijze, niet de aandacht heeft gekregen die ze 

verdiem. Wij menen met bovengenoemde 'oplossing' de- 
ze bezwaren te hebben ondervangen. 

Oss, maart 1979. 

w. P. L. E. ~6rrGF.NS 
J. J. KUITERT 

Typefouten op het etiket 

Onlangs werd door een oplettende patient een merk- 
waardige ' lout '  geconstateerd, die - nu de meeste apo- 
theken etiketten typen - mogelijk een les voor anderen 
zou kunnen zijn. 

Op het recept werd een dosering van 2 • daags 2 ta- 
bletten vermeld. Door de assistente werd aanvankelijk 
per vergissing 2 • daags z tablet getypt. De lout werd 
onmiddellijk door haar ontdekt en met Type-out hersteld 
door over de ' t '  met een 'z' heen te typen en vervolgens 
direct hierachter (i.p.v. er overheen) een '2' te typen. Het 
etiket passeerde alle controles zonder aanmerking en ging 
naar de patifint, gedateerd 20 januari 1979. 

Op z 9 maart 1979 werden wij door de patiSnt benaderd 
met de opmerking dat op het etiket het gebruik '2 x 
daags ~2 tabletten' stond vermeld, waaraan hij overigens 
gelukkig geen gehoor had gegeven. De Type-out bleek 
van de ' [ '  afgesleten te zijn, waardoor van '2' het getal 
'12' gevormd was! 

Wij gebruiken voor etiketten nu geen Type-out meer, 
maar wij typen bij een fout het hele etiket opnieuw. 

Dieren, maart i979. 
J. L. LAUFER 

B E R I C H T E N  

Bijeenkomst Ned. Ver. Ziekenhuis- 
apothekers 

Op donderdag 26 april a.s. komt de Neder- 
landse Vereniging van Ziekenhuisapothekers 
bijeen in de grote collegezaal in de interne kli- 
niek van het Academisch Ziekenhuis te 
Utrecht. Het programma van het weten- 
schappelijke gedeelte, dat vrij toegankelijk is 
en dat om I5.oo uur begint, is als volgt samen- 
gesteld: 

-- DRS. A. P. LABRUY~RE (Stichting Ziekenhuis Venlo-Te- 
gelen, Venlo): 'Spoorelementen met betrekking tot 
parenterale voeding'. 

- DRS. E. W. ACKERMAN (Apotheek R.K. Ziekenhuizen, 
Eindhoven): 'Hemofiltratie'. 

- DRS. B. H. GRAATSMA (Sophia Kinderziekenhuis, Rot- 
terdam): 'De verwijdering van zuurstof uit injectie- 
vloeistoffen'. 

Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden 
tot mevr. Drs. P. ENGELBERTS, Apotheek 
Haagse Ziekenhuizen, Escamplaan 900, 's- 
Gravenhage, tel.nr. (070) 299028. 
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