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ALGEMEEN

BnstuuR EN DAGELIJKS BEsruuR

In verband met zijn benoeming tot tijdelijk lid van het bestuur van de Cen-
trale Organisatie T.N.O. bedankte k Z. Th. Fetter voor het lidmaatschap
van het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O' Ook Dr J. M' Plan-
teydt bedankte voor het bestuurslidmaatschap in verbarid met zijn benoeming
tot Inspecteur van de Volksgezondheid, speciaal belast met de bestrijding
van de tuberculose. Aan de Minister van Sociale Zaket en Volksgezondheid
is hiervan kennis gegeven.

Een woord van dank voor hetgeen deze beiden voor de Gezondheidsorga-
nisatie T.N.O. hebben gedaan, is hier op zijnplaats.

Tijdens het schrijven van dit jaarverslag bereikte de Gezondheidsorganisa-
tie T.N.O. het bericht van het plotselinge heengaan van Dr J. M. Planteydt.
Ook voor de Gezondheidsorganisatie T.N.O' is dit een gevoelig verlies; in zijn
nieuwe functie had zich al, in het bijzonder ter. aaîzietl van het B.C.G'-on-
derzoek, een intensieve samenwerking met de heer Planteydt ontwikkeld.

ingang van
1 der Burg als

g dheid bij het
þ aangewezen

Mr F. J. J. Besier, wetenschappelijk hoofdambtenaar bij het Ministerie van
Sociale Zaken en Volksgezondheid. Ook aan de heer van der Burg wordt
gaàrne dank uitgebracht voor hetgeen hij in zijn functie als gedelegeerde

heeft gedaan.

Op 1 Januari 1953 is het bestuur als volgt samengesteld:

I Gedelegeerden, te-
vens leden, ing. art'
6 van de statuten,
jo arr. 18 van de
\Øet

Mr F. J. J. Besier

Mr H. J. \i/oltjer

Plaatsvervangend gedelegeer-
de, tevens plaatsvervangend
lid, ing. aft. 6 vaî de statuten
jo art. 18 van de \Øet

Benoemd op voor-
dracht van

Minister van So-
ciale Zaken en
Volksgezondheid

Minister van On-
derwijs, Kunsten en
\Øetenschappen

P. L. de \Øeever



II Gewone leden ing.
att.7 van de statu-
ten

Prof. Dr I. Boerema

Prof. Dr A. ten Bokkel
Huinink
Dr G. C. E. Burger
Vacature

Prof. Dr J. H. Gaaren-
stroom
Prof. Dr F. H. L. van
Os

Prof. Dr A. Polman
Prof. Dr J. J. c.
Prick
Prof. S7. F. J. M. Krul

Prof. Dr G. A. Linde-
boom
Vacature

Prof. Dr R. Remmeks
Prof. Dr D. T. Steen-
huis
J. Stork

Ten behoeve van de voor-
dracht voor de benoeming der
gewone leden dienen de vol-
gende colleges en lichamen
aan-bevelingen in ing. art.7 (2
en 3) van de statuten

Senaat Gemeente-LJniversiteit
te Amsterdam
Senaat Rijksuniversiteit re
Utrecht
Gezondheidsraad
Koninklijk Instituut van In-
genteurs
Senaar Rijksuniversiteit re
Groningen
Koninklijke Nederlandse Mij
ter Bevordering der Pharma-

Gezondheidsraad
Senaat R.K.-Universireit te
Nijmegen
Senaat Technische
Hogeschool
Senaar Vrije Universiteit te
Amsterdam
Koninklijke Nederlandse Mij
tot Bevordering der Genees-
kunst
Praeventiefonds
Senaat Riiksuniversireit te
Leiden
Nederlandse Mij tot Bevorde-
ring van de Tandheelkunde

Datum v. aftreden

7-t-1954

t-1-1954

l-7-7954
7-l-1954

7-7-1954

1-t-1954

t-t-1954
7-l-1954

7-7-1957

7-t-1957

1-1-1957

1-l-1957
l-7-1957

7-l-7957

Dr C. Battninn-
Dt J. J. Brute"l de la

IiI TijCelijke leden
1ng. art. 9 van de
statuIen

Door het bestuur van de Ge-
zondheidsorganisatie T.N.O.
aanbevolen

Datum v. aftreden

7-4-7956
l-4-1956

r-4-7956

r-4-1956

Rivière
Prof. Dr E. H. Voge-
lenzang
Prof. Dr K. C. Vin-
kler



Vooruitlopende op het verslag van 7953 kan hier reeds worden vermeld,
dat het dagelijks bestuur op 5 Februari 1953 als volgt is samengesteld:

Prof. Dr A. Polman, ooorzitter Prof. Dr G. A. Lindeboom,
Prof. \Ø. F. J.M.Krul, onderaoorzitter Prof. Dr R. Remmelts,
Dr C. Banning, Mr H. J. \Øoltjer.
Mr F. J. J. Besier,

PTNNTNcuBBsTERScHAP

Met ingang van 1 Juni 1952 is de heer P. L. Ek, accountant bij de Organi
satie T.N.O., aangewezen als penningmeester van de bijzondere Organisaties
T.N.O. Aan Ir A. de Mooij L.Czn is de titel verleend van Algemeen Penning-
meester van de Organisatie T.N.O.

Vnnc¡,ornrxcrl¡ '
FIet bestuur kwam in de verslagperiode viermaal bijeen; door het dage-

lijks bestuur werd negenmaal vergaderd.

R¡c¡rrNc DER GELDMIDDELEN

In 1952 ondervond de werkzaamheid van de Gezondheidsorganisatie
T.N.O. enkele maanden stagnatie toen bleek, dat er een misverstand bestond
tussen de opvatting van T.N.O. en die van de Minister van Financiën ten
aanzien van het bijzonder, tijdelijk toenemend, âccres van de financiëIe mid-
delen, hetwelk de Gezondheidsorganisatie T.N.O. ter beschikking zou wor-
den gesteld in verband met haar korte bestaan en het stadium van ontwikke-
ling, waarin zij dientengevolge verkeert. Het overleg terzake leidde uitein-
delijk tot een bevredigende oplossing voor 1952, terwrll ook voor 1953 en
t954 nog op een accres gerekend kan worden.

Nadat de Gezondheidsorganisatie T.N.O. genoemde zekerheid omtrent de

naaste toekomst had verkregen, kon zij zich wijden aan haar verdere ont-
plooiing.

\øERKZAAMHEDEN

Sinds haar oprichting is wel zeer duidelijk gebleken de behoefte, welkc
aan een dergelijke Organisatie bestaat. Immers, voordien ontbrak een instel-
ling, welke in staat is regelmatig medische vraagstukken aan te pakken, welke
niet alleen in een laboratorium in studie kunnen worden genomen.

De toepassing van de medische wetenschap raakt meer en meer verbonden
aan maatschappelijke oplossingen; meer en meer blijkt de behoefte aan het

"rrro,ooi{ 
op tal van vragen, welke door onderzoek op het brede terrein van

de gehele ml?tschappij kunnen worden opgelost'



F{et jaar 1952 kenmerkte zich door het volgende:
Voortgezet werden:

1. het kroponderzoek,
2'hetonderzoek naar de oorzaken van de obstetrische sterfte of juister ge-zegd het onderzoek.naar factoren, ¿;. ¿. piri"rrli; ;;;;i;. Ërffi1.0.",
3. het B.C.G.-vaccinatievraagstuk,
4. het asthmavraagsruk,
5. het poliomyelitisvraagstuk,
6. het encephalitisvraagstuk,
7. onderzoekingen op virusgebied,
8. het toxoplasmosisvraagstuk,
9- 

verband met tand_10 Tio'1.ïTllrr,*,
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Nieuwe onderzoekingen zqn geëntameerd en wel:

11. een onderzoek op het gebied van regisrratie van medische gegevens met

het doel te komen tot meer uniformiteit,
12. experimenteel chirurgisch onderzoek,
13. gerontologisch onderzoek,
14. onderzoek van schimmelziekten bij de mens.

In voorbereiding is:

15. klinisch geneesmiddelenonderzoek.

De n hebben gemeen,

dat zí t hebben ten doel

na re efficiënt mogelijk
in de t, oPdat de maat-
schappij daarvan ten volle profiteert; de onderzoekingen sub 7,,8,72 en t4
-r...i*rr, evenals al de voorgaande, coördinatie, maar spelen zich voorlopig
af in samenwerkencle laboratorìa. Het klinisch geneesmiddelenonderzoek
neemr weer een andere plaars in; hierbij sraar voor, door instelling van een

neurrale objectieve deskundige instantie met medewerking van klinici en de

pharmac euw en-

Op al .wor ader ingegaan'

Oolrin 7 en a voor subsidies ten

voorwaarden en richtlijnen voor de toekenning van subsidie, waarvan een

afschrift werd afgedrukt in het jaarverslag 1951, voldeed over her algemeen

goed en bracht enige verlichting in het moeizame werk van beoordeling der

gebeurd, zalhierroe in 1953 worden overgegaan. Hierbij blijft voorop staan,



dar dit personeel overeenkomstig.de salarisnormen van het milieu, waarin
her te werk wordt gesteld, zal worden bezoldigd en zoveel mogelijk de rech-
ten en plichte¡ daarvan zal hebben. Dit heeft voornamelijk betekenis voor
het personeel, dat in universiteirsmilieu te werk wordt gesteld. Ten einde de
regeling voor alle betrokkenen zo eenvoudig mogelijk te houden, zal zoveel
mogelijk de procedure, welke de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Ve-
tenschappelijk Onderzoek volgt, worden aangehouden.

ook in 1952 werd medewerking ondervonden van de Rijksuniversiteiten,
in het bijzonder van de universiteiten te Groningen en Leiden voor de admi-
nistratie van dit personeel, v/aarvoor hier gaarne dank wordt uitgebracht.

Behoudens de werkzaamheden, welke rechtstreeks r.rrort...r, onder het
bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.o. maar waarvoor dit bestuur
voor de door haar zelve aangevatte onderzoekingen deskundige adviescom-
missies heeft ingeschakeld, heeft de Gezondheidsorganisarie T.N.o. afdelin-
gen mer besturen voor die
de kenmerken hebben zoa
slotte ressorteert onder de
Proefdierenbedrijf r.N.o. mer een bestuur en een commissie van Bijstand.
Elders in dit verslag worden mededelingen gedaan omrrenr deze bemoeiin-

over het algemeen geeft de in 1952 verrichte arbeid op her gehere gebied
geen reden tor onrevredenheid, al doende wordt geleerá en eìvarirrg ver-
kregen in de bijzondere merhodiek, welke het werk van de Gezondheidsor-
ganisatie T.N.O. vergt.

die geheel belangeloos en mer
satie T.N.O. bijstaan. }l.et zijn
steun wordt ondervonden. In

-. {dviescommissies van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.
CoNT¡cT MET ANDERE INSTELLINGEN

Met de Nederlandse organisatie voor Zuiver \Øetenschappelijk onderzoek
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v/erd in de loop van het verslagjaar enige malen con:act gezocht in verband

mer subsidie-aanvragen voor onderzoekingen, welke beide Organisaties raken.

Op 11 November vond een vergadering plaats van de Medische Contact-
commirsie T.N.O.-2.\(¡.O. ten einde overleg te plegen omtrent een aantel
aanvragen, welke bij de respectievelijke Organisaties waren binnengekomen
en mogelijk op elkaars terrein lagen, alsmede omtrent enkele andere Yraag-
stukken, welke beide Organisaties raken.

FIet contact met andere instellingen en commissies, welke zijdelings aan-
rakingsvlakken hebben met het v'erk van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.'
werd in 1952 mede onderhouden door aanwezigheid van de voorzitter van
de Gezondheidsorganisatie T.N.O. op vergaderingen van besturen, c.q. com-
missies, waarvan hij in deze functie deel uitmaakt.

Voorts was er veelvuldig contact met het Ministerie van Sociale Zaken en

.m. deel aan besprekingen betreffende
een onderzoek naar de financiering

, uitgaande van genoemd Ministerie;
ecretaris van Volksgezondheid inge-

stelde Commissie van Advies ínzake het vraagstuk van de bevoegdheid tot
het aanwenden van röntgenstralen en het gebruik van radio-actieve stoffen
leidde hij de vergaderingen van deze Commissie; tevens maakt de voorzitter
deel uit van een door de Geneeskundig Hoofdinspecteur Dr C. Banning inge-
stelde commissie voor het vaststellen van richtlijnen voor B.C.G'-vaccinatie,

sonen in verband met enkele projecten van de GezondheidsorganisatieT'N.O.,
in het bijzonder betreffende de registratie van medische gegevens in zieken-
huizen, de doel¡reffendheid der curatieve geneeskunde en geneeskundige

voorzorg en het klinisch geneesmiddelenonderzoek. In het algemeen was

hiervoor veel belangstelling; medewerking werd toegezegd, financieel in de

vorm Yan fellowships.
Door de \Øereldgezondheidsorganisatíe zyn aan Nederlar'd voor 7952

studiebeurzen toegekend, s¡aarvan op verzoek van de GezondheidsOrganisatie
T.N.O. één is verleend aan Mej. J. H. Posthuma in verband met het T'N.O.-
onderzoek tnzake obstetrische sterfte en één aan Dr F. Pasma in verband met

het T.N.O.-kroponderzoek. Een aanvrage voor een studiebeurs in verband

met het door de Gezondheidsorganisatie T.N.O. gesubsidieerde onderzoek
door het Medisch-Paedagogisch Bureau te 's-Gravenhage kon niet worden
ingewilligd; er is thans een verzoek ingediend voor 1953.

il



Rrcnrrr¡Nnu
De den en richrlijnen voor de toekenning van subsidic
ten ast-naruurwetenschappelijk onderzoek in het belang
ran werden aangevuld met een tweetal voorwaarden, nl.:
a-Yan iedere publicatie, welke gebaseerd is op het onderzoek, waaryoor

financiële sreun verleend wordt door de Gezondheidsorganisatie T.N.O.,
dienen 10 exemplaren aan de Gezondheidsorganisatie T.N.O. te worden
toegezonden.
De bedoeling is deze o.m. te zenden aan de leden van de desbetreffende
Adviescommissie, zodat deze zo volledig mogelijk georiënteerd blijven
over het onderzoek.b 

:,','tr1'J;i,?;5Tri:ïi,ï:;lîxJ""i å: ;HîlîJ':;
zich houdt.

DOOR DE GEZONDHEIDSORGANISATIE T.N.O. ZELVE AANGE-
VATTE EN EVENTUEEL AAN TE VATTEN ONDERZOEKINGEN

1. KnopoNoERZoEK
De Adviescommissie heeft in het verslagjaar viermaal vergaderd.
Prof. Dr A. Querido, endocrinoloog te Leiden, is in October toegetreden

als lid tot de Adviescommissie.
Dr F. Pasma, die de leiding heeft van het onderzoek, brengt het volgende

samenvattend verslag uit over zijn werkzaamheden en bevindingen in 1952t

Het landelijk onderzoek werd voortgezet.
Voornamelijk de provincies Noord- en Zuid-Holland werden dit jaar

onderzocht.
Overal, zowel op het platteland als in de grote steden werd srruma

geconsrateerd. Alleen de stad Gouda is kropvrij, hetgeen wel zijn oorzaak
zal vinden in het hoge jodiumgehalte van het leidingwater. In de andere
plaatsen en steden varieerde het kroppercentage bij de leerlingen van de
lagere scholen van 20 tot 4O o/0.

zull rstrekr over het voorkomen hiervan bij de dienst-
plic kunnen per gemeente worden 'rr..rr..kt en wel
voo an de lichringen 1950, 1951 en 1952.

In het vorige jaarverslag is vermeld, dat in samenwerking mer de \Øerk-
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groep Endocrinologisch Onderzoek Landbouwhuisdieren T'N.O. (inmid-
dels omgezet in Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek T.N.O.) een

tweetal onderzoekingen is aangevangen, verband houdende met de moge-
lijke invloed van bepaalde strumogeen werkende stoffen in voedingsmidde-
len. De dierproeven hadden betrekking op steenPeren en oP melk, afkom-
stig van koeien, welke veel stoppelknollen en voederbieten in hun dagelijks
voedingsrantsoen hadden.

Mede in verband met de korte looptijd geven de verkregen resultaten
geen uitsluitsel, zodat herhaling van de proeven wordt overwogen'

In Groenlo en omgeving werd een enquête gehouden naar de voeding
van 288 kinderen. Fliervan had de helft struma en de andere helft was
struma-vrij.

De bedoeling is na te gaan of de voedingswijze ook van invloed is op de

kropontwikkeling. Het resultaat van deze enquête naar de zomervoeding
laar zíen, dat bij beide groepen de voeding te wensen overlaat. Verschil
in voedingswaarde tussen de voeding, gebruikt door de kinderen met struma
en de strumavrije kinderen, is er niet gevonden, behalve dan ten aanzienvan
het vitamine A-gehalte in de voeding van de kinderen van 10 t'ot 72 jaar'
Het lagere vitamine A-gebruik bij de oudere kinderen met struma wordt
veroorzaakt door een geringer gebruik van boter, margarine, melk en

eieren en daarbij een hoger gebruik van reuzel, bak- en braadvet.
Op Terschelling was gelegenheid de bevolking op het voorkomen van

rtrnrn" te onderzoeken. Dit onderzoek was gekoppeld aan het bevolkings-
onderzoek op tuberculose, In tegenstelling met de andere waddeneilanden
Ameland en Schiermonnikoog werd hier bij de kinderen van de lagere school

wel struma gevonden. In het oostelijke agrarische deel van het eiland be-

droeg het percentage 72olo et in het westelijke deel, de havenplaats \trest-
Terschelling, was dit 23 olo. Bij het onderzoek der oudere bevolking bleek
ook dit locale verschil voor te komen. In \Øest waren de schildkliervergro-
tingen over het algemeen veel duidelijker en was het aantal f * gevallen
bij de vrouwen zesmaal groter dan in Oost. \Øest is aangesloten oP .water-

Ieiding (diepboringen) en in Oost gebruikt de bevolking merendeels nog
regenv¡ater.

Aan het verslag van Mej. J. C. Kroes, psychologe bij het kroponderzoek,
wordt het volgende ontleend:

FIet onderzoek naar de invloed van struma op de geestelijke ontwikkeling
van het kind werd in 7952 voortgezet. Op een aantal scholen werden allè
leerlingen van een bepaalde leeftijdsgroep getest. Het viel op, dat de *
groep weinig homogeen was, maar over het algemeen onrustiger en labieler
dan de contrôlegroep, wat speciaal bij de Berotest tot uiting kwam.
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Met hulp van de schoolarts, Dr Kaayk, v¡erd een tabel gemaakt van de
plaatsing (d.w.z. normaal, 1 X of 2 X gedoubleerd) van alle leerlingen in
het district lJsselmonde, verdeeld naar struma * en struma -. Volgens de
Afdeling Bewerking \Øaarnemingsuitkomsten T.N.O. bestond er in klasse
2 en klasse 5 een significant verschil ten gunste van de * groep.

Een diepgaand onderzoek naar de psychische gesteldheid van het struma-
kind werd ingesteld door Prof. Langeveld en zijn staf te Utrecht. Er lijkt
een psychisch strumabeeld te bestaan, dat gekarakteriseerd wordt door een

speciale verhouding tot de realiteit. Dit treedt vooral op als nieuwe indruk-
'ken moeten worden verwerkt.

In overleg met Prof. Langeveld werd besloten het verdere onderzoek
speciaal te richten op de instelling op het nieuv-e en de omschakeling.

Er zijr aanwijzingen, dat de toegepaste methodiek (Terman-Merrill en
Alexandertest) een differentiatie kan geven tussen de -, * en * * groep,
die een proefneming op grotere schaal wettigen.

Bij de beoordeling van de Berotest kwamen slechts kleine verschillen aan
de dag, die onvoldoende aanwijzing geven of de intelligentie als zodanig
door struma wordt aangetast; hierop zal nog dieper worden ingegaan.

2. ONornzoBK NAAR FAcroREN, DIE DE IERITALE STERFTE BETNvLoEDEN

De Adviescommissie vergaderde in 1952 tweemaal.
Betreffende de voortgang van het onderzoek in het verslagjaar rappor-

teert Mej. J. H. Posthuma, kinderarts, die zoals bekend is de leiding heeft
van het onderzoek, als volgt:

Uitvoering en voorlopige resøltaten aan de enqøête

In het tweede verclagjaar van her onderzoek naar factoren, die de peri-
natale sterfte beïnvloeden, is met het onderzoek in landelijk verband in de
provincies Groningen, Drente, Zeeland en Utrecht een aanvang gemaakt,
voortbouwend op de ervaringen van de stedelijke enquête, die in September
1951 in Rotterdam op de proefenquête aldaar is gevolgd.

Als voornaamste punten van overeenkomst en verschil tussen het stedelijk
en provinciaal onderzoek komen naar voren:
a. Op het platteland ontbreekt het pathologisch-anatomisch onderzoek

geheel.

b. De slechte verbindingen cp het platteland bemoeilijken het werk van de
enquêtrices.

c. In sterkere mate dan in Rotterdam laat de medewerking van de specia-
listen in de provincies te wensen over.

d. De medew.iki.rg .rr".r de huisarrsen is over het algemeen bevredigend.

14



De formulieren worden enkele weken na de verrichte bevalling meestal
op het geheugen ingevuld.

e. De medewerking van de vroedvrouwen laat weinig te wensen over, De
wijziging en aanpassing van de medisch-obstetrische vragenlijst aan de
voorgeschreven vroedvrouwenkaarten verhoogt de betrouwbaarheid van
vele gegevens, met name van de praenatale periode.

f. Bloedonderzoek tijdens de zwangerschap wordt op het platteland slechts
zelden door artsen of vroedvrouwen verricht, de enquêtrice wordt hier-
door belast met bloed afnemen bij het huisbezoek posr partum, hetgeen
om technische redenen alleen bij de sterfgevallen plaats vindt.

g. De medewerking van de moeders aan het onderzoek getuigt van veel
belangstelling.

h. De contrôle op de opgave van de bureaux van de Burgerlijke Stand op
het platteland is bij het grote aantal kleine gemeenten pas na maanden
mogelijk.
Her totale verlies aan enquêtemateriaal bedraagt 25-30 0/0, waardoor de

aanvankelijk beraamde enquêteduur van 7 jaar per gebied met enkele maan-
den verlengd moet worden.

FIet was mogelijk het onderzoek in Rotterdam, dat 1 September 1951

is aangevangen, eind 1952 af te sluiten, mede door de activiteit van de
mannelijke collega, die sinds Juni 1952 het huisbezoek verricht.

De moeilijkheden bij het aantrekken van enquêteurs, in het bijzonder de
wisseling onder hen en de belemmeringen, die bij het invullen van de ob-
stetrische formulieren worden ondervonden, hebben voor een belangrijk deel
her karakter van het onderzoek bepaald. Mede hierom is besloten eerst de
resultaten van de nu bewerkte gebieden af te wachten, alvorens de enquête
ook tot een Zuidelijke provincie uit te breiden. F{et zal dan misschien ge-
wenst zijn het onderzoek een meer gericht karakter te geven, waarbij de
verkregen uitkomsten een leidraad kunnen vormen.

Bestudering van de afgewerkte enquêteformulieren vestigt de indruk, dat
de praenatale, natale en postnatale zorg voor verbetering vatbaar zijn, o.a.
wat betreft voorschriften oier voeding en hygiëne van de normale zwan-
gere, geregelde gewichtscontrôle en haemoglobinebepalingen met daarop ge-
baseerde behandeling, verscherping van de indicaties voor ziekenhuisop-
name en specialistisch consult voor moeder en kind, bevordering van opste-
trisch-paediatrisch teamverband en intensivering van de postnatale zorg,
mede door nauv¡ere samenwerking tussen vroedvrouw, arts en specialist.

De sociale ellende en de psychische spanningen, waaitoe de woningnood
leidt, lijken vooral in het stedelijk onderzoek duidelijk naar voren te
komen.
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Deze voorlopige indrukken moeten aan de resultaten van de stetistischc
bewerking worden getoetst. De samenstelling van de codes voor de obste-
trische en sociale status en voor de status van de speciale enquêtc van de

kraamzorgkinderen vergde veel overleg en tijd. In 7953 zal het materiaal
aan de hand van deze codes worden bewerkt.

N eaenonderzoekingen

De enquête van de centra voor kraamzorg te Rotterdam is 31 December
1952 afgesloten.

Een voorlopige analyse van de ruim 2000 wijk- en interne kraamverzor-
gingen van het Groene Kruis laat de volgende algemene conclusies toe:

a. Bij beide vormen van kraamzorg (interne kraamzorg en wijkkraamzorg)
is de sterfte in de eerste levensweek ongeveer de helft van het landsge-
middelde, wat bij de interne kraamzorg ook voor de doodgeboorte geldt.
Bij de wijkkraamzorg is het doodgeboortecijfer niet verlaagd.

b. Bij de wijkkraamzorg is de pariteitsverdeling ongeveer dezelfde als voor
alle bevallingen in het gehele land. De interne kraamzorg telt veel minder

Prlmlparae.
c. FIet percentage praematuritas varieert bij de interne cn wijkkraamzorg

tussen4en5o/0.
d. Slechts 24 va¡ 104 praematuren wegen 2000 gram of minder.
e. Het gemiddeld geboortegewicht van de voldragen kinderen bedraagt 3500

gram.

f. Ruim 100/o van de reeds besproken kraamzorg wordt afgezegd. Voor de
helft is dit het gevolg van ziekenhuisopname van moeder of kind, voor
de andere helft echter worden sociaal-economische factoren als oorzaak
aangegeven.

Na codering zal statistische bewerking van deze gegevens plaats vinden.
De resultaten van het voedingsonderzoek van zwangerer, op het platte-

land, op ons verzoek door het Voorlichtingsbureau van de Voedingsraad
geëntameerd, zijn in een artikel, getiteld: ,,Onderzoek naar de voeding van
de zwangere op het platteland", in het Tijdschrift ,,Voeding" gepubliceerd.

In overeenstemming met de uitkomsten van de in ons onderzoek opgeno-
men partiële voedingsanamnese vertoont de voeding van dè zv¡angere op
het platteland qualitatieve tekorten bij voldoende calorieëntoevoer. Door
verhoging van het melkgebruik tot I liter per dag is het tekort aan dierlijk
eiwit, calcium en riboflavine op te heffen.

Ten einde een inzicht te verkrijgen in het juiste haemoglobinegehalte van
zwangere vrouv¡en zijn in samenwerking mer de aporheker van de G.G. en
G.D. te Rotterdam vanaf October 7952 electrophotometrisch haemoglobine-
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bepalingerr verricht bij zwangeren op het Bureau voor Praenatale Zorg. De
voorlopige gegevens wtjzen er op, dat het haemoglobinegehalte bij de helft
van de vrouwen in de 4e-6e zwangerschapsmaand lager is dan 11. g 0/0. Dit
onderzoek wordt voortgezet.

In overeenstemming met de lengtemetingen van vrouwen tussen 18 en

60 jaar in Zeeland verricht Á 7957, werd dit jaar in de provincie Gronin-
gen een groep vrouwen tijdens het bevolkingsonder4oek op rheumatiek
gemeten.

Diversen

Een vergelijkend overzicht van de perinatale sterfte in de laatste kwart
eeuw in ons land met andere landen, diende als basis voor enkele voor-
drachten op artsencursussen. Deze voordracht wordt binnenkort gepubli-
ceerd met curven en tabellen. Ook aan de cursus voor vroedvrouwen werd
medewerking verleend.

In het verslagjaar werd tweemaal een bijeenkomst van de enquêteurs be-

legd, welke tot een vruchtbare sedachtenwisseling leidde.

P¡tnorocrscH-.{NAToMrscH oNDERZoEK

Op grond van een, op verzoek van de Advi
port, samengesteld door de obstetricus C. B.

toom aal de Gemeenteziekenhuizen te Rotte
taten van obducties van neonati, werd na een bespreking met een aantal
deskundigen op het gebied van pathologisch-anatomisch onderzoek beslo-

ren, dat onder leiding van Dr M. Straub een onderzoek zal worden gedaan

ter verkrijging van een uitgebreider inzicht in de pathologische anatomie

van de ,r.orr"tnt. In verband met de wenselijkheid hierin meer eenvormig-
heid te verkrijgen zal de heer Daamen als contactpersoon optreden ten

einde centralisaiie van de bevindingen te bevorderen. FIet onderzoek zal
zich in de eerste plaats richten naar de factoren,
die de perinatale iterfte beinvloeden, w , IJtrecht
e¡ Zeelat d plaats vindt. Verwacht wo 1953 op
grotere schaal kan aanvangen.

Inmiddels heeft de heer Daamen verslag uitgebracht over het in 1952

verrichte pathologisch-anatomisch onderzoek in het laboratorium der Ge-

meenteziekenhuizen te Rotterdam. Flieraan wordt het volgende ontleend:

FIet aantal obducties verricht oP neonati bedroeg 182 (1951 - 135). In
1952 werd van 2OO neonati het volledig onderzoek (ook microscopisch)
afgesloten (165 uit t952 - 35 uit 1951). Het gemiddeld aantal microscopi-
sche onderzoekingen per geval bedroeg 14.
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Voorlopige conclusies uit het onderzoek:
In 77,5olo was het mogelijk door morphologisch onderzoek de doodsoor-
zaak aan te wijzen.

Quantitatief waren de aangeboren afwijkingen het belangrijkste 451200.

Daarop volgen de tentoriumscheuren, welke in 29 van de geval-
len de dood van de durante partu nog levende kinderen (+ 168)
ten gevolge hadden 291168.

Septische aandoeningen waren bij levend geboren kinderen 11 X
de oorzaak van de dood. 8 X was daarbij de porte d'entrée de

navel. Dit betekent, dat 8 van de 56 kinderen, die langer dan een

dag leefden, ten gevolge van navelinfecties stierven 8156.

In overeenstemming met de Amerikaanse ervaringen bleek de

pneumonie met hyaliene membranen cle belangrijkste directe
doodsoorzaak van de levend geboren immature en praemature
kinderen, die ouder werden dan een uur 30176.

Door het veelvuldiger onderzoek van gemacereerde kinderen en

door de toename van frequentie van het onderzoek van de placen-
ra kon de aandacht vallen op exogene intra-ovulaire infectie als

mogelijke doodsoorzaak.
1O zekere gevallen werden hiervan waargenomen , 10.

Tijdens het verslagjaar kon de betekenis van het pathologisch-anatomisch
onderzoek van neonati door verschillende voordrachten in ruimere kring
nâar voren gebracht .worden.

Zoals reeds in het vorig jaarverslag vermeld. verricht Dr A. l\{ansc'hot
onder leiding van Dr M. Straub een pathologisch-anatomisch onderzoek van
ogen van praematuren beneden een gewicht van 1500 gram ten einde meer
inzicht te verkrijgen in de pathogenese van de retro-lenticulaire fibroplasie
van Praematuren.

Dr Manschot brengt hierover als volgt verslag uit:
Gedurende dit jaar werd voortgegaan met het verzamelen van ogen van

praematuur geboren kinderen met een geboortegewicht v¿,n minder dan
1500 gram. Mede door de medewerking van Dr J. F. Flampe te Amsterdam
werd een zeer bevredigend aantal oogjes verkregen van kinderen, die nog
geruime tijd hadden geleefd. Deze groep is voor het onderzoek van gro:'t
belang.

In het verslagjaar werden de eerste 14 geheel op serie gesneden oogjes
[erug ontvangen uit het laboratorium van de oogheelkundige universiteits-
kliniek te Amsterdam, w^ar de technische bewerking van de oogjes plaats
vindt. De resultaten van de bestudering hiervan zullen worden getoetst aan
het grotere, gedurende 7953 ter beschikking komende materiaal.
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3. B.C.G.-V.cccrNATrEvRAAGsruK

verleg vergaderde begin 7952 rweemaal, de uitge-
eenmaal. Een reorganisarie vond plaats, waarbij de
versmolten tot één Adviescommissie met een klei-

ner aantal leden. Deze nieuv¡e Adviescommissie vergaderde in het verslag-
jaar viermaal.

Dr J. Meijer bleef tot 15 October 1952 verbonden aan de Gezondheids-
organisatie T.N.O. in verband met de hem verstrekte opdracht een voor-
studie te maken met de bedoeling re komen rot een goed gemotiveerd plan
voor onderzoek. Per die datum aanvaardde Dr Meijer een betrekking bij de
\Øereldgezondheidsorganisatie. Gedurende zyn werkzaamheid voor de Ge-
zondheidsorganisatie T.N.O. verrichtte hij een aantal fundamentele onder-
zoekingen, welke van essentieel belang geacht worden als grondslag van
het uiteindelijk te verrichren onderzoek. In de eersre plaats betreft dir ott-
derzoekingen van het tuberculine en de methodiek van de tuberculinereac-
tie. Hierbij verleende Zr M. Th. King assistenrie ais aflezer (reader). Deze
onderzoekingen werden aan het einde van her derde kwartaal beëindigd
en van de resultaten werd door Dr Meijer een samenvartend rapport uitge-
bracht. Inmiddels was door intensieve samenwerking van de Adviescom-
missie met Dr Meijer een plan voor verder onderzoek onr'ü¡orpen, dat de
goedkeuring van het bestuur der Gezondheidsorganisatie T.N.O. verwierf.

FIet was een bijzonder gelukkige omstandigheid, dat Dr H. R. Gerbrandy,
die tegen het einde van 1952 eervol ontslag verkreeg wegens pensioenge-
rechtigde leeftijd als Inspecteur van de Volksgezondheid, belast mer de be-
strijding der tuberculose, nadat een beroep op hem werd gedaan, zich bereid
verklaarde op te treden als centrale leider van het T.N.O.-B.C.G.-onder-
zoek. Als zodanig heeft Dr Gerbrandy zijn functie 1 Januari 7953 aangevat.
Hierdoor kon de stagnatie, welke dreigde door het vertrek van Dr Meijer,
tot bescheiden proporties worden teruggedrongen.

In verband met zijî nieuwe functie heeft Dr Gerbrandy bedankt als lid
van de Adviescommissie en is in zijn plaatszijn opvolger als Inspecteur van
de Volksgezondheid, Dr J. M. Planteydt benoemd. De samenstelling van
de Adviescommissie was per 1 Januari 1953 als volgt:

Dr D. Bergsma,
Dr B. J. V. Beunders,
Dr \Ø. K. Dicke,
Dr J. D. Edens,
Dr \Ø. A. Griep,

Prof. Dr J. H. de Haas,
Dr J. M. Planteydt,
Mej. Dr H. C. Hallo,
Dr M. R. Heynsius van den Berg,
Prof. Dr K. C. \Øinkler.

FIet voorzitterschap en het secretariaat worden bekleed door respectie-
velijk voorzitter en secretaris van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.
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de onderzoekingen van Dr Meijer. Begin 1953 zal mer de uitvoering wor-
den begonnen.

Naait Zr King zal per 1 Januari 1953 worden aangesteld Zr I. Kok; bei-

den zijn opgeleid ak arlezerlspuiter. Met een nog aan re srellen administra-
tieve kracht zullenzy het eerste B.C.G.-team vormen.

4. AstHlr,te-oNDERzoEK
De Adviescommissie vergaderde in de verslagperiode viermaal. Zij is uit-

gebreid met Dr G. J. Huët als vertegenwoordiger van het Herstellingsoord

,,FIeideheuvel".
Omtrent de werkzaamheden en bevindingen betreffende het asthma-onder-

zoek, hetwelk zoals in het vorig jaarverslag werd vermeld' in twee gedeel-

,"_ ten gesplitst werd, kan het volgende worden medegedeeld:
-- 

DrBI- A. Schoolþinderen-astbma-enquête met daarop aanslwitende klinisch
onderzoeþ øan de asthmatische schoolþinderen

Van het Instituut voor Sociale Geneeskunde te Utrecht werd het volgen-
de verslag, uitgebracht door de arts F. Doeleman, betreffende de voortgang
van de enquête ontvangen:

Contdct met de scboolartsen

In de loop van het verslagjaar zijn door middel van periodieke ,,Mede-
delingen", opgesteld in overleg met cle heer Croiset van Uchelen, de mede-

werkende schoolartsen op de hoogte gehouden van de resultaten van de

voorlopige bewerking van een deel van het binnengekomen materiaal. Bij
de aanvang van het verslagjaarwaren van 33 schoolartsen ingevulde for-
mulieren ontvangen.
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Met ingang van 1 October werd het verzamelen van materiaal door de

schoolartsen stop gezet en kon de balans opgemaakt worden. Nadat alle
formulieren binnen waren bleek, dat het aantal asthmatische kinderen,
wa,alva.rr gegerlens zijn ontvangen, ruim 3600 bedroeg, terwijl totaal bij het
onderzoek rond 450.000 kinderen betrokken s'aren. De Nederlandse school-
artsen verdienen grore dank voor de wljze, waerop zij vrijwillig en ondanks
hun drukke werkzaamheden medegewerkt hebben om de asthma-enquête te
doen slagen. Een zo groot aantal asthmatische kinderen is nog nimmer te
voren bijeengebracht.

Contact met d,e At'deling Bezaerleing IVaarnemingsøitþomsten I.N.O.
.Gedurende het verslagjaar werd met deze Afdeling een steeds intensiever

contact onderhouden en werd grote medewerking ondervonden.
De wijze van codering van de gegevens werd in gezamenlijk overleg vast-

gesteld. Herhaaldelijk werd van gedachten gewisseld over de interpretatie
en het gebruik van statistische formules en methoden.

Van bijna 45O.0OO kinderen in het onderzoek betrokken bleek, dar va¡
de jongens in deze bevolking van 6 tot 74 jaar !?,7oloo lijdende is aan asth-
ma of chronische bronchitis, van de meisjes 6,60loo. Bij de jongens was het
promillage op L4-jarige leeftijd ongeveer tweemaal zo hoog als op 6-jarige
Ieeftijd. Bij de meisjes bleek deze stijging van het promillage met de leeftijd
veel minder uitgesproken rc zijn.

De codering is thans in volle gaîg, daarîa kunnen de vercijferde gege-

vens op ponskaarten overgebracht en bewerkt worden.

Contdct met de onderzoelecentra

Door allerlei omstandigheden is het centrumonderzoek een van de minst
bevredigende sectoren van het asthmaproject geworden. In het verslagjaar
bleek het al spoedig nodig de sub-centra in het Noord-Oosten des lands,
'waarvoor een vijftal kinderartsen was ingeschakeld, te laten vervalleî, aan-
gezien deze wijze van werken niet efficiënt bleek. Het centrum Groningen
heeft met een aantal personeelswisselingen te kampen gehad, maar deson-
danks zijn enkele tientallen kinderen poliklinisch onderzocht en binnenkort
zal het centrumonderzoek in de drie noordelijke provincies beëindigd zijn'

FIet centrum Oostkapelle heeft zeer bevredigend gefunctionneerd en een

honderdtal kinderen uit Zeeland zijn hier specialistisch onderzocht. Helaas
heeft dit centrum zijn werk moeten afbreken alvorens dit voltooid was'
FIet centrum Utrecht is niet op gang gekomen.

Overwogen wordt thans of het mogelijk zou zijn alsnog een deel van cle

opgespoorde kinderen door een mobiele kinderarts te laten onderzoeken.
FIet centrumonderzoek in Groningen en Zeeland heeft wel aangetoond, dat
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de diagnostiek van schoolarts en kinderarts nogal eens uiteenloopt en dat
een dergelijke poliklinische contrôle de waarde van de enquête belangrijk
kan verhogen.

Op 1 Mei werd een aanvang gemaakt mer een onderzoek naar de bete-
kenis van psychische factoren op het ontstaan en beloop van asrhma bij kin-
deren, uit te voeren in het Flerstellingsoord ,,Fleideheuvel" te Flilversum
onder leiding van Dr G. J. Huët, Dr H. C. Hallo en Dr J. G. C. Schook
met assistentie van de kinderpsychiater Neusser. Voor dit onderzoek heeft
het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. een subsidie verleend
voor de tijd van één jaar; er zal contact worden gehouden met de andere
onderzoekers in het T.N.O.-asthmaprojecr en mer Dr L. N. J. Kamp in het
bijzonder voor wa! betreft het psychologisch aspect. Dr Groen is bereid ge-
vonden de cocirdinatie van de verschillende onderzoekingen op zich te
nemen.

Het onderzoek is nog te kort aan de gang om thans reeds daaromtrent
mededelingen te doen.

Van een onderzoek naar de psychogenese van het asthmatische school-
kind, uit te voeren in verband met de Afdeling Kinderbescherming van de
Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst te's-Gravenhage, mo€sr
worden afgezien.

DTBLB. Onderzoeþ oan astbmatische oolu.,assenen

Zoals bekend omvat dit plan, waarvan de uitvoering in handen is van
Dr J. Groen te Amsterdam en Dr N. G. M. Orie te Groningen, een onder-
zoek bij volwassenen ner de uiteindelijke bedoeling Ía te gaan de werking
van ACTH bij asthma bronchiale cn cie betekenis van groepstherapie. Voor
beide onderzoekingen werd aanvankelijk een subsidie voor de tijd van één
jaar verleend. Dr Orie is 1 Juni 1951 met het onderzoek begonnen; Dr
Groen kon eerst 1 November 1951 hiermede aanvangen.

Nadien werd beider subsidie verlengd ook voor 1953, waarbij gestreefd
wordt naar een zo goed mogelijke coördinatie der onderzoekingen.

Aan het verslag van Dr J. Groen wordt het volgende onrleend:

FIet onderzoek, dat tot doel heeft na. te gaan in hoeverre het mogelijk is
volwassen patiënten mer asrhma (en hieronder vooral de ernstige gevallen)
in betere toestand te brengen door een p,oliklinisch roegepasre combinatie
van psychotherapie en een conrinu of intermitterend gebruik van kleine,
zogenaamd physiologische doses ACTH, maakre tevens deel uit van het
werkprogramma van de psychosomatische werkgroep in het \Øilhelmina-
Gasthuis, die gesteund vrordt door de Gemeente Amsrerdam en de Rocke-
feller Foundation. Aan dit onderzoek werkten behalve schrijver dezes mede
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de ofdassistent van Prof. Dr L. van der Horst)
en . J. Scholten-Zeelt, alsmede de analyst A. J.
C. ingen een'subsidie van T'N.O'

Er werden vier soorten therapie toegepast:

I. De gebruikelijke symptomatische therapie (29 gevallen);

II. Therapie met ACTH alléén. Bij de beoordeling van het effect hiervan
kon mìde gebruik worden gemaakt van de resultaten met deze thera-
pie, behaald door Dr Orie en Dr Israels te Groningen (Groep II A);

III. Psychotherapie alléén. Bij de lve met eigen

resultaten een vergelijking w door de psy-
chiaters de Bel en Beima tn d iniek (Hoofd
Prof. Dr L. van der Horst) werden bereikt bij een groep asthmâPatiën-

ten, die door hen ook alleen met psychotherapie werden behandeld
(Groep iII A);

IV. Combinatie van ACTH en psychotherapie (L2 gevallen).

Bij de beoordeling werd gebruik gemaakt van een eenvoudige methode

van codering. De toegepaste psychotherapie was meestal groePstheraPie;

lijk kon worden verminderd.
Het onderzoek gaf tevens gelegenheid de invloed op het asrhma van de

levenssituatier .tr ã. daarmede gepaard gaande emotionele reacties der pa-

tiënten nader te bestuderen. Als voornaamste bevinding kwam uit. de gere-

gelde contrôle van deze patiëntengroep îaar voren, dat vrijwel alle asthnia-

áanvallen respecrievelijk perioden van verergering, zich aansloten aan

23



emotionele frustraties, terwijl een invloed van weersverandering of con-
tact met allergenen vrijwel niet was vast te stellen. Deze ervaringen zullen
te anderen plaatse uitvoeriger worden medegedeeld,

Het jaarverslagver. Dr N. G. M. Orie kan als volgt worden samengevatl

In het afgelopen jaar kon het effect van ACTH bij asthmapatiënten v¡or-
den nagegaan en het resulta,at van pogingen tor verlenging van dit effect
en de werkzaamheid van ACTH-preparàten met verlengde werkzaamheid
bij deze zieken.

Ffet nut op korte termijn is zeer belangrijk; de juiste omvang van het
therapeutische nut op de lange duur is nog niet geheel te overzien, ofschoon
ook hier zeker een nuttig effect bereikbaar schijnt.

Met een bestudering van de onderlinge invloed van ACTH-therapie en
desensibilisatie van allergenen werd een begin gemaakt, \Øaarnemingen over
vaststellen van allergenen en invloed van allergenen op de in het bloed
circulerende eosinophielen zijn beschreven.

Daarnaast, min of meer parallel met her onderzoek, ten dele er uit voort-
vloeiend, ten dele onafhankelijk er van, werden waarnemingen gedaan over
Thorntests bij allergie; de invloed van infecten bij asthmatici kan door een
aa¡tal waarnemingen beter worden begrepen, terwijl ook onze inzichten
over de relatie asthma-bronchiëctasieën mede met behulp van waarnemingen
in deze periode verricht, konden worden verhelderd.

In het onderzoekplan, dat in 1953 zal worden uitgevoerd, is in verband
met de door her oorspronkelijke project ondergane evolutie de indeling in
twee hoofdgroepen vervallen. De volgende onderwerpen zullen alsdan in
het onderzoek worden betrokken:

a. Na-onderzoekingen, aansluitend aan de schoolkinderen-enquêre, door het
Instituut voor Sociale Geneeskunde (Prof. R. Flornstra):

een vast centrum.

b. Onderzoek door Prof. Dr J. H. P. Jonxis, Groningen:

Prof. Jonxis heeft zich bereid verklaard het onderzoek van asrhmakin-
deren, waarbij speciaal het longfunctie-onderzoek een punr van belangstel-
ling vormt, af te ronden.
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Voorts is aan Prof. Jonxis een subsidie verleend voor de tijd van één jaar
voor een onderzoek naar de factoren, welke tezamen bij jonge kinderen
aanleiding geven tot het optreden van de eerste asthmatische verschiinselen,
welk onderzoek zal geschieden in samenwerking met Dr N. G. M. Orie en

Dr Th. Hart de Ruyter te Groningen. In het bijzonder zal worden nage-
gaan de bacterieflora der luchtwegen, invloed van ACTH op ziekteproces,
erfelijke verhoudingen, samenhang met clauv¡worm, allergisch onderzoek,
onderzoek naar ademfunctie, onderzoek naar circulatieverhoudingen.

c. Onderzoek in het Flerstellingsoord ,,Éfeideheuvel" te Flilversum:

Dit onderzoek is in de loop van 7952 op gang gekomen en zaI in 1953
verder worden voortgezet met subsidies van de Gezondheidsorganisatie
T.N.O.

d. Onderzoek door Dr J. Groen te Amsterdam:

Gezien de bemoedigende resultaten, welke in het afgelopen iaar bereikt
zijn met de gecombineerde ACTH- en psychotherapie, is aan Dr Groen een

subsidie voor de tijd van een jaar verleend voor een onderzoek inzake de

betekenis van psychische, endocrine en sociaLe factoren voor het ontstaan
en de behandeling van het asthma bronchiale.

e. Onderzoek door Dr N. G. M. Orie te Groningen:

De subsidiëring aan Dr Orie zaI ook in L953 worden voortgezet ten be-
hoeve van zijn onderzoek naar de betekenis van endocrite en allergische
momenten in het verloopvan asthma en de methoden ter registratie hiervan.

f. Onderzoek door het Instituut voor Sociale Geneeskunde te lJtrecht:

Volledigheidshalve kan nog worden gemeld, dat het voorstel van Prof'
Flornstra een onderzoek van bescheiden omvang in te stellen betreffende de

sociale betekenis van het volwassenen asthma, waartoe reeds eerder was

besloten, thans mogelijkheden tot realisering biedt.
Gemeend wordt, dat door uitvoering van bovengenoemd werkplan een

waardevolle bijdrage kan n'ord-en geleverd tot een beter inzicht in de sociale

betekenis van het asthma, bcnevens in de diagnostiek en de therapie van
deze uitermate belangrijke ziekte.

5. ONornzoEK NAAR DE EpTDEMIoLocIE vAN DE PoLToMYELITTS

Zoals reeds in het vorig jaarverslag vermeld, is besloten tot het entameren
van een onderzoek naar de epidemiologie van de poliomyelitis, hetwelk
globaal te splitsen is in ts'ee onderdelen, te weten het epidemiologisch en

het virologisch aspect.
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Mer toesrem C. Dunlop,
werkzaam als gang van 16
Maart 7952 ee et epidemio-
Iogisch onderz lr"n d. ,r".-
schillende onderdelen zal belasten.

\Øat betreft het virologisch aspect wordr medewerking.verleend door de
Afdeling Bacteriologie en Experimentele Pathologie van het Nederlands
Instituut voor Praeventieve Geneeskunde re Leiden onder leiding van prof.
Dr J. D. Verlinde, waarbij mer ingang van 1 Januari 1.952 ook het onderzoek
naar een chemotherapeuticum respectievelijk chemoprophylacticum tegen
poliomyelitis en evenruele andere virusziekten, waarvoor in 1951 aan piof.
Verlinde subsidie werd verleend, is opgenomen; voorts door her Staats-
Veeartsenijkundig Onderzoekingsinstituut onder leiding van Dr H. S. Fren-
kel en door het Anthropogenerisch Instituut der Rijksuniversiteit te Gronin-
gen onder leiding van Prof. Dr A. Polman. Over de verrichte werkzaam-
heden wordt hieronder verslag uitgebracht.

In de samenstelling van de Advi ver-
slagjaar enige wijzigingen gekomen van
Loghem te Laren (N.H.) en Dr A. rwijl
door aftreden van Dr J. J. Brutel Ge-
zondheidsraad zijn opvolger de arrs P. A. van Luyt zíjn plaats in de Ad-
viescommissie innam. De samenstelling van de Adviescommissie was op
I Janrarr 1953 als volgt:

Dr H. S. Frenkel,
Dr G. D. llemmes,
Prof. Dr J. J. van Loghem,
P. A. van Luyt,
Dr M. F. Polak,
Mevr. Prof. Dr A. Ch. Ruys,
Dr A. Verjaal,
Prof. Dr J. D. Verlinde,
Dr A. D. Voûte,

Amsterdam,
IJtrecht,
Laren N.FI.,
's-Gravenhage,
Amsterdam,
Amsterdam,
Fleemstede,
Leiden,
Oosterbeek.

secretaria omen door
v is van de

e vergade
jaarversl wordt het

volgende ontleend:

a. Verslag van Dr S. J. C. Dunlop over zijn werkzaamheden:

In Maart 1952 werden de werkzaamheden aangevangen. Ten einde een
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indruk te krijgen van de omvang van het probleem werd begonnen met een

bestudering áãr poliomyelitisgevallen in Nederland gedurende. de afgelo-

pen jaren. b^urnà^rt *..d ..tr studie gemaakt van de lireratuur betreffende

deze materie.
Ffet ordenen van de gegevens op zodanige wlize, dat er een maximum

aan conclusies uit kon worden getrokken, kostte veel tijd, meer dan ver-
'wacht werd toen met het onderzoek werd begonnen.

tie, die wij gewoon zijn kinderverlamming te noemen.

Het virus van deze infectieziekte komt dermate ubiquitair voor, dat het,

zolang er geen methode is om de abortieve en symPtoomloze gevallen te

herkennen, uitermate moeilijk is te gaan zoeken naar de wi1ze, waarop
iemand in contact is gekomen met het virus.

De voorbereidende studies hebben het mogelijk gemaakt het epidemiolo-
gisch onderzoek aan te vulien aar, de hand van een aarrtal stellingen.

b. rzoek, verricht op de Afdeling Bacteriologie
van het Nederlands Instituut voor Praeven-
onder leiding van Prof. Dr J. D. Verlinde:
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andere, dan de tot dusverre gel-
pe eigenschappen van het polio.
opvaming betreffende de patho-

c' verslag berreffende het onderzoek naar de mogerijkheid poliomyelitis-
virus in overlevend weefsel te kweken, verrichtäp'h., srä"rr-v.."rtr.-
nijkundig onderzoekingsinstituut onder leiding ,r"n D. H. S. Frenkel:

d. Verslag ctoren bij poliomyelitis

i:i:'l# t^"'::t'^9:'Rijksuni-
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persoonlijk bezocht en hun familie- en ziektegeschiedenis opgetekend naar
aanleiding van een vragenformulier, dat samengesteld is uit de resultaten
van een proefonderzoek en literatuurgegevens. Fliernaast werd een contrô-
legroep bezocht, waaraaÍL dezelfde vragen werden gesteld. Ook van deze
groep worden stambomen samengesteld.

6. ONnnnzoEK NAAR DE ooRzAKEN vAN DE ENCEpHALrrrs
POSTVACCINALIS

De Adviescommissie vergaderde in de verslagperiode driemaal. Ook de
samenstelling van deze Adviescomrnissie heeft een wijziging ondergaan,
doordat de heer P. A. van Luyt de plaats van Dr J. J. Brutel de la Rivière
heeft ingenomen. Overigens kwam in de samenstelling geen wijziging.

Met de uitvoering van het werkprogramma, waarvoor verwezen moge
worden naar het vorig jaarverslag, werd voor v¡at betreft het epidemiolo-
gisch deel begin 7952 eeî a-alrvaîg gemaakt door de arts \Ø. Nanning, die
tevens belast is met de leiding van het project. De heer Nanning brengt over
zï1n werkzaamheden het volgende verslag uit:

Een eventuele invloed van de gevolgde vaccinatietechniek op het ontstaan
van de encephalitis postvaccinalis werd bestudeerd. Door middel van ge-
houden enquêtes werden aanwijzingen verkregen, dat vooral bij massavac-
cinaties de steriliteit onvoldoende in acht werd genomen. Tijdens deze mas-
savaccinaties stijgt eveneens de kans om een encephalitis postvaccinalis te
verkrijgen. De mogelijkheicl, dat een encephalitis postvaccinalis op analoge
wijze wordt overgebracht als een serumhepatitis, wordt voorzichtig over-
'wogen. Aanvullende gegevens zijn noodzakelijk.

Van het s/aargenornen feit, dat encephalitis postvaccinalis-gevallen voor-
namelijk bij primo-vaccina:ies voorkomen, terwijl de kans hierop bij een
revaccinatie practisch re verwaarlozen is, zal gebruik gemaakt worden.
\Øanneer het lukt personen: die een eerste enting moeten ondergaan, in een

,,revaccinatie toestand" te brengen, dan vermindert men theoretisch het aan-
tal ziektegevallen. De ,,revaccinatie t.estand" zou wellicht kunnen worden
bereikt door het inspuiten van hyperimrnuunstoffen (gammaglobuline). Het
verloop van de reacties bij de primo-vaccinaties, waarbij hyperimmuun
gammaglobuline werd ingespoten, werd bestudeerd bij verschillende perso-
nen. De zich ontwikkelende immuniteit werd serologisch nagegaan. Aange-
zten deze zich normaal ontwikkelt, is er thans aanleiding voor over te g an
tot toetsing van de ontwikkelde gedachtengang aan de hand van een groter
aantal waarnemingen.

Aangezien gebleken is, dat revaccinatie-encephalitis voornamelijk op-
treedt in die gevallen, waarbij deze reyaccinatie gebeurde op een tijdstip
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_ Hg, verslagjaar gaf gelegenheid enkele gevallen virologisch en epidemio-
logisch voliedig na re gaan. Het virologisch onderzoek gaf merk- aardige
resultaten, welke echter nog niet gepubliceerd kunnen worden.

in verband met de zeer geringe
bii kinderen onder het jaar (7
komen van andere vormen van

_ Regelmatig col'tact werd onderhouden met de andere onderzoekers, bij het
T.N.O.-project betrokken.

Zoals bekend verleenr ook de Afdeling Bacteriologie en Experimentele
Pathologie van het Nederlands Instit'ut voor praeventieve G-eneeskunde
on_der leiding van Prof. Dr J. D. verlinde medewerking aan dit onderzoeh.
Flieromtrent wordt het volgende verslag uitgebracht:

ne eivlieslaesies en de aanr-ezigheid van grore celinsluitsels. Frer ,,wirte,'
koepokkenvirus bleef gedurende 18 passages, op eivlies ,roortg.k*eéLt, o.r-
veranderd.
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De cutane enting van het ,,witte" koepokkenvirus veroorzaakt bij proef-
dieren een milde locale reacrie en de intracerebrale enring heefr tor dusver
bij geen enkele proefdiersoorr encephalitis doen onrsraan, terwijl het ,,rode"
koepokkenvirus (haemorrhagische eivliesveranderingen) bij muizen ence-
phalitis veroorzaakt.

Bij een dertigtal volw'assen personen zijn cutane enringen (revaccinaties)
met de ,,witte" stam verricht, die bij allen een allergische reactie na 2 dagen
deed ontstaan, uitgezonderd één persoon, die een versnelde reacrie met de
vorming van een klein blaasje toonde. Kalveren, die cutaan met de ,,witte"
stam waren gevaccineerd, roonden bij na-enting met vacciniavirus en met
het,,rode"-koepokkenvirus een versnelde reactie.

Ook met de andere onderzoekers, die bij het T.N.O.-virusproject zijn
ingeschakeld, wordt nauw contacr gehouden.

In het kader van he¡ onderhavige onderzoek is aan Prof. Dr \Ø. G. Sil-
levis Smitt een subsidie verleend voor een onderzoek naar de evenruele pre-
ventie van de postvaccinale encephalitis, te verrichten in de Neurologische
Kliniek te Utrecht, voorlopig voor de tijd van één jaar. Fliernaast wordt
door Prof. Dr Ernst de Vries het histo-pathologisch onderzoek in de Neu-
rologische Kliniek in samenwerking met Dr F. S. van Bouwdijk Bastiaanse
voortgezet.

Prof. Sillevis Smitt brengt het volgende verslag uir over de voortgang
van zijn werkzaamheden:

De opdracht hield in fla .e gaaî of er een invloed van familiaire prae-
dispositie aantoonbaar was bij her ontstaan van encephalomyelitis postvac-
cinalis. Fliervoor werden als uitgangspunt gekozen die patiënten, die in de
jaren 7945 t/m 7950 aan encephalomyelitis postvaccinalis hadden geleden
en hun familieleden. Om deze laatsten op te sporen werd de medewerking
ingeroepen van de gemeentebesturen. Zo werden in de loop van het jaar
+ 110 stambomen verzameld. Deze stambomen gaan terug tot en met de
grootouders van de gekozen probanden. De verkregen gegevens werden ge-
ographisch in kaart gebracht.

Verder werden, via de in Nederland bestaande ziekenfondsen, de huis-
artsen van de bij het onderzoek betrokken personen opgespoord en ge-

vraagd hun medewerking hieraan te verlenen. In het algemeen werd hierop
zeer gunstig gereageerd.

Als contrôlegroep werden gekozen patiënten, die in het Stads- en Aca-
demisch Ziekenhuis te Utrecht werden verpleegd wegens een commotio ce-
rebri. Hiermede werd o.i. zoveel mogelijk selectie in positieve of negatieve'
zin vermeden, terwijl het opnemen van contact met deze mensen eenvoudi-
gerw'as dan van een v¡illekeurige andere groep. In de practijk bleek zelfs
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dit'contact, en de mogelijkheid medewerking te krijgen, nogal wat te wen-
sen over te laten, zodat hft tempo van de bewerking va¡ deze contrôle-
groep niet hoog ligt.

Resultaten zijn natuurlijk nog moeilijk te boeken, daar het administratieve
werk en de slechts gedeeltelijk onderzochte contrôlegroep hierover niets aan
het licht brengen.

Prof. Dr Ernst de Vries rapporteert als volgt over zijn aandeel in het
onderzoek:

Acht gevallen van postvaccinale encephalitis uit de laatste tijd werden
onderzocht, benevens de preparaten der andere alhier aanwezige gevallen.

Voorts werd bij 4 gevallen van andere aandoeningen van het centrale
zenuwstelsel de myeline-afbraak bestudeerd.

Yan 25 dierexperimenten werden de hersenen microscopisch onderzochr.
Het blijkt, dat door verschillende oorzaken demyelinisatie is op te wekken,
doch dat deze verloopt onCer andere vormen dan bij de postvaccinale en-
cephalitis gezien wordt.

In 1953 zal een'onderzoek te Tilburg omrrenr de duur van de immu¡iteit
na vaccinatie worden uitgevoerd, terwijl de toepassing van gammaglobu-
line, welk onderzoek geschat wordt op 3 jaar, thans kan aanvangen.

De onderzoekingen op het Nederlands Instituut voor Praeventieve Ge-
neeskunde te Leiden en de Neurologische Kliniek te Utrecht zullen op de-
zellde wljze worden voortgezer.

Z. VrnusoNoERzoEKrNGEN
De samenstelling van de Adviescommissie onderging geen w1ziging; z4

vergaderde tweemaal.
Met deze onderzoekingen, welke in opdracht van de Gezondheidsorga-

nisatie T.N.O. worden uitgevoerd in een drieral laboratoria, is begin 1952
een aanvang gemaakt. Zoals reeds werd medegedeeld wordt op deze wljze
een gecoördineerde samenwerking van de verschillende onderzoekers be-
reikt.

Aan de van hen ontvangen jaarverslagen wordt het volgende ontleend:

a. Verslag betreffende de onderzoei<ingen in her Laboratorium voor de Ge-
zondsheidsleer te Amsterdam onder leiding van Prof. Dr A. Ch. Ruys door
Dr F. Dekking:

De onderzoekingen op virusgebied hielden zich vooral bezig met:
1. Diagnostiek der aandoeningen door het virus van herpes simplex veroor-

zaakt. Gezocht werd naar oprimale condiries voor het overleven van
virus bij kamertemperatuur (van belang voor het verzenden van mate-
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der de placente pesseren;

2. een studie over de epidemiologie van koepokken. Dit werd in het ver-

slagjaar afgesloten. cowpo*vir,rs, en nier vaccinia, bleek in de overgrote

meerderheid der epidemieën het aetiologisch agens te zlin;

3. he¡ voorkomen der Coxsackievirussen. Fliernaar werd een zeer uitgebreid

4. het perfectionneren van ðe z.g. indirecte_ complementbindingsreactie.

Hieru; is de mogelijkheid geschapen om serologisch onderzoek te verrich-
ten bij'vogelsoorten, waarvan het serum wel antigeen, maar geen com-

plement bindt (zoals b.v. kip, gans, kalkoen).

b. verslag van de onderzoekingen op het Staats-veeartsenijkundìg-onder-
zoekingsinstituut te Amsterdam ondir leiding van Dr H' S' Frenkel:

Mede in verband mer het vraagstuk van de encephalitis Postvaccinalis
v¡erd naar een andere bereiding .\r".t d. entstof voor de variolaprophylaxe

Iogisch steriel.
î.., kalf, dat met cultuurvirus van de twinrigste passage werd geënt en
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met goede pokpuistonts¡ikkeling reageerde, bleek twee maanden later bij
ruime herenting met koepoklymphe volkomen immuun re zljn.

c. Verslag van de onderzoekingen op het Laboratorium voor Tropische
Hygiëne der Rijksuniversiteir te Leiden onder leiding van Prof. Dr J. E.
Dinger:

In de loop van dit jaar gelukte het uit het lumbaalvocht van een patiënt-
je met verschijnselen van meningitis een bof-virussram re isoleren op eiêren.
Deze stam is vergeleken met een Amerikaanse, een Engelse en een andere
Nederlandse stam. Hierbij bleek, dat de eerste twee srammen vrijwel iden-
tiek waren. De beide Nederlandse stammen verschillen zowel van deze bui-
tenlandse stammen als onderling in vele opzichren, Van de vele met het
bofvirus beschreven serologische reacties voldoet op den duur alleen de
complementbindingsreactie. Mfi behulp van deze onderzoekingsmethode
kunnen goed reproduceerbare resultaten verkregen worden.

Het blijkt mogelijk om met behulp van serologische reacties reeds in het
begin van de ziekte (bof) een waarschijnlijkheidsdiagnose te stellen. Het is
daarvoor nodig, niet alleen het serum van het patiënrje te onderzoeken,
maar het serologische onderzoek uit te strekken tot enige personen uit de
naaste omgeving van de patiënt. Bij enkele patiSntjes met bofmeningo-en-
cephalitis was het mogelijk complementbindende antilichamen in de liquor
cerebro-spinalis aan te tonen.

FIet onderzoek over orchitis bij bofinfecties bevindt zich nog in een be-
ginstadium, omdat het tot nu toe niet gelukt is bij proefdieren experimen-
teel orchitis te verwekken.

8. ONosnzoEKINGEN op HET GEBTED vAN ToxorLASMosIS

De Adviescommissie heeft in de verslagperiode driemaal vergaderd.
De gecoördineerde samenwerk:ng inzake het toxoplasmosisonderzoek is in

de loop van het verslagjaar goecl op gang gekomen; de voorbereidende stap-
pen namen veel tijd in beslag. De werkwijze, waarbij het land in verschil-
Iende districten is verdeeld en waarvan in het vorige verslag reeds melding
gemaakt werd, bleek re voldoen. FIet onderzoek zal in 1953 op dezelfde
basis worden yoorrgezet.

Betreffende de voortgang van de onderzoekingen in het verslagjaar kan
het volgende worden vermeld:

a. Verslag.van de Afdeling Bacteriologie en Experimentele pathologie van
het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde te Leiden onder
leiding van Prof. Dr J. D. Verlinde:
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Routine-onderzoek:

Liquor I PI"...,r" Mola Serum

Aant. Pos.,{antal I Parasitol. lÂrnt.l Parasitol. ,{.ant.l Parasitol. Neg.

Pos, N.g.

r26 z )nz
I '11 . | ,lrnrJ,,,ou 642

Zo mogelijk werd bij positieve gevallen een epidemiologisch onderzoek
verricht, hetzij door het zenden van een vragenlijst aan de behandelende
arts, hetzij door onderzoek ter plaatse. In sommige çvallen zou gedachr
kunnen worden aan dieren (varkens, koeien, kippcn, muízen) als infectie-
bron. Indien nog dieren in de cnmiddellijke omgeving van de patiënt aan-
wezig waren, respectievelijk konden worden g€vangen, werd een serologisch
c.q. parasitologisch onderzoek ingesteld, doch steeds met negatief resultaat.

De meeste positieve gevallen betroffen zeer jonge kinderen met congeni-
tale toxoplasmosis; één geval van acrieve toxoplasmosis met oogafwijkingen
en kalkhaardjes in de longen (onderzoek op tuberculose en histoplasmose
negatief) en stijgende antisroftiter werd vastgesteld bij een volwassen man.
Ook dit jaar is weer gebleken, dat volwassenen wel hoge antistoftiters kun-
nen hebben, doch zelden klinische verschijnselen ronen. Experimenteel werd
hetzelfde gevonden bij volwassen apen, die subcutaan met toxoplasma v¡er-
den besmet. Ztj kregen tussen de derde en riende dag een parasitaemie, die
evenwel geen aanleiding gaf tot klinisch waarneembare ziekteverschijnse-
len. Twee weken na infectie van een zwàîgere aap trad abortus op; er werd
een jong geboren met hydrocephalus (haemorrhagisch vocht in de ventri-
kels, necrose van de hersenen) doch toxoplasma kon er niet in worden aan-
getoond. Bij besmerte volwassen apen is gebleken, dat toxoplasma zich kan
nestelen in de mesenteriale lymphklieren.
b.Verslag van het Laboratorium voor Parasitologie van de Rijksuniversiteit
te Leiden onder leiding van Prof. Dr P. H. van Thiel:

Ten einde een inzicht :e krijgen in de verbreiding der toxoplasmosis
bij de bevolking van Nederland is een aanvang gemaakt met het onderzoek
van sera, verkregen van de Centrale Bloecltr¿nsfusiedienst. Van 388 sera
bleken er 5,4 alo te zljn, die volgens de thans geldende beoordeling waar-
schijnlijk als positief gerekend moeten vu'orden (titer Sabin-Feldman-reactie
)t/tOO; compiementbindingsreactie al of niet positief). Bij personen,
waarbij serologisch toxoplasmosis met waarschijnlijkheid is geconstateerd,
is begonnen met een nader onderzoek, alsmede bij hun gezinnen, zowel kli-
nisch en serologisch alsook naar huiselijke omstandigheden.

I 
r.,. *., 

I
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De Sabin-Feldman-proef is aan een nader onderzoek onderworpen om te
weten te komen, welke waarde aan de genoemde waarschijnlijk positieve
gevallen moet worden toegekend.

c. Verslag van de Afdeling Tropische Hygiëne en Geografische Pathologie
van het Koninklijk Instituut voor dc Tropen onder leiding van Prof. Dr
\Ø. Kouwenaar:

Gedurende het jaar 1952 werd materiaal ontvangen \^t zeer verschil-
lende herkomst. Vanaf Juni werd in ons laboratorium het toxoplasma-on-
derzoek voor de gehele provincie Noord-Holland verricht.

Sera werden voor het verrichten van de k.leurreactie volgens Sabin en de
complementbindingsreactie naar Leiden gestuurd.

Liquor, placentae en organen, bij sectie van mens en dier verkregen, wer-
den in muizen gekweekt, alle met negatief resultaat.

Voor serologisch onderzoek werden sera ontvangen van 165 nieuwe pa-
tiënten en 6 dieren: Resultaat: Sabin -l- f6, "il..., Sabin * 3, alleen c.b.

c'b. +)\ + z, resr negatief oi ,,og o'b.-
kend.

Bij verschillende positieve patiënten werd epidemiologisch onderzoek
verricht. Fliervoor werden * 20 huisbezoeken gedaan. Een kat, afkomstig
uit het gezin van een patiënt, had een positieve Sabin-reactie; bij micro-
scopisch onderzoek der orgânen werden pseudo-cysten gevonden in been-
merg en hersenen.

d. Verslag van het Bacteriologisch-Serologisch Laboratorium van de Rijks-
universiteit te Groningen onder leiding van Prof. Dr A. Pondman:

In het afgelopen jaar werden te Groningen 43 serologische onderzoe-
kingen op toxoplasmose verricht:
Sabin test titer (l/a 2l

titer )t/n(t/ro 2
titer )l/2e(l/1e6 9
titer )l/,6e(ri25e 5

Door moeilijkheclen bij het bereiden van het antigeen kon de complement-
bindingsreactie nog niet geregeld verricht worden. Dit gebeurde in 22 ge-
vallen. De reactie werd 3 X posirief gevonden.

2*'la+ (kleurstofneutralisatie test l/3¡es, resp. )l/¡6s('lzso) ,n
| *' 1"" (kleurstofneut¡alisatie rest )l/256(1/sse).
In de 18 negatieve gevallen v¡as de kleurstoftest altijd kleiner dan 1/¡6s, io I
geval )r/25e(r/ss6.

De laatste maanden is wat betreft de techniek van de complementbin-
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dingsreactie voortgang gernaakt. Over het algemeen v/as er een goede over-
eenstemming tussen positieve kleurstofneutralisatie reacties bij moeders en

kinderen (5 gevallen). In één geval was de moeder positief > 1/250

< 1/800, terwijl de reactie bij het kind negatief uitviel. Het betrof in deze

gevallen over het algemeen oudere kinderen (l-3 jaar), waarbij in de fun-
dus afwijkingen werden gevonden. Slechts in één geval kwam een klinisch
typisch toxoplasmosegeval van een pasgeborene ter onderzoek (85/89). Het
lukte hier niet parasieten uit bloecl en lumbaalvocht te kr¡'eken, de serologi-
sche reacties waren positief. De moeder hacl een positieve complementbin-
dingsreactie, van het kind was voor deze reactie te weinig materiaal aan'
wezlg.

In één geval werd bij een volwassen vrouw met lymphadenitis erythema
nodosumachtige huiclafwijkingen en longverschijnselen een positieve kleur-
stofneutralisatietest gevonden. De longafwijkingen bleken echter op een

carcinoom metastasering te berusten.
De onderzoekingen over het gedrag van

selcultuur, die tezamen met Dr F. Keuning,
den verricht, werden voortgezet.

e. Verslag van de onderzoekingen, verricht in het Rijksinstituut voor de

Volksgezondheid onder leiding van Dr J. Spaander:

Bij onderzoek van 1.28 monsters patiëntenmateriaal werd 14 maal sero-

logisch een positieve uitslag gevonden; kweekproeven veriiepen alle nega-

tief. De bij het serologisch onderzoek voorkomende onregelmatigheden met
de toxoplasmastam Pijper maken het gebruik van een andere stam wenselijk.
De bereiding op ruime schaal zowel van activatorserum als van antigeen
maakt goede vorderingen en deze stoffen kunnen waarschijnlijk binnenkort
ook aan andere labo.ratoria worden geleverd.

Het onderzoek betreffende de morphologie van toxoplasma gondii door
Prof. Dr P. H. van Thiel is nog niet voltooid.

9. ONo¡nzoEK INZAKE DE I-LUoRIDERING vAN DRINK\øATER IN
VERBAND MET TANDCARIES

In aansluiting aan de mededeling terzake in het vorige jaarverslag, kan
worden vermeld, dat op grond van het door de heer Backer Dirks ver-
richte voor-onderzoek naar de mogelijkheden en het nut van een water-
fluoriderings-experiment ter bestrijding van de tandcariës in Nederland een

werlrplan werd opgesteld, dat Mei 1952 van kracht werd.
FIet onderzoek zal geschieden onder leiding van de heer O' Backer Dirks,

terwijl Prof Dr K. C. \Øinkler als adviseur zal optreden.

toxoplasma-parasieten in weef-
histologisch laboratorium, wor-
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Als gevolg hiervan zijn beiden respectieveiijk als lid en voorzitter uit
de Adviescommissie getreden; zij zullen wel geregeld deel blijven nemen
a i de beraadslagingen van de Adviescommissie. FIet voorzitterschap is
overgegaan naar de voorzitter van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.

Voorts kan worden vermeld, dat Prof. J. G. de Boer zich bereid ver-
klaard heeft zitting in de Adviescommissie re nemen. De samenstelling is
thans als volgt:

Prof. Dr A. Polman, ztoorzitter.

Prof. Dr H. Berkelbach van der Sprenkel, IJtrecht,
Prof. J. G. de Boer, Groningen,
Prof. Dr Ir M. J. L. Dols,'s-Gravenhage,
Prof. \Ø. F. J. M. Krul,'s-Gravenhage,
Prof. Dr H. M. J. Scheffer, IJtrecht,

J. Stork, Aerdenhout,
Prof. Dr H. G. K. \Øestenbrink, IJtrecht.

FIet secretariaat wordt s/aargenomen door de secretaris van de Gezond-
heidsorganisatie T.N.O.

De Adviescommissie vergaderde in het verslagiaar tweemaal.
De heer O. Backer Dirks brengt als volgt verslag uit over zrjn werkzaam-

heden in 1952:

Besloten werd het waterfluorideringsexperimenr in de gemeenren Tiel en
Culemborg uit te voeren. De keuze van deze gemeenren werd in gezamenlijk
overleg met het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening en Prof. Dr Sj.
Groenman bepaald. Hierbij werd rekening gehouden mer de technische mo-
gelijkheden, de watersamenstelling en de sociologische gegevens van beide
gemeenten.

Principiële toestemming van alle insranries, betrokken bij dit onderzoek,
werd verkregen.

In overleg met het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening werd vast-
gesteld welk waterleidingbedrijf de gunstigste mogelijkheden voor de fluo-
ridering bood. De andere gemeente zal dan de contrôle opleveren. Voor de
uitvoering van de fluoridering werd besloten een Hopper-installatie van
de firma -ùØallace en Tierman aan te schaffen. Deze installatie zou half Oc-
tober afgeleverd worden. De aflevering heeft eerst eind December plaats
gevonden. De verwachting is, dat het mogelijk zalzijn in Januari 1953 met
de fluoridering te beginnen.

Ten einde het effect van het f na te gaan is her
noodzakelijk de toestand van uoridering vasr re
leggen, waarÍa men dan in sta de volgende jaren
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na te gaan in hoeverre het tandbederf afneemt, zowel ten opzichte van de

contrôlegemeente als ten opzichte van de cariësgetallen van vóór de fluori-
dering in de gemeente zelf. Hiertoe weiden in beide gemeenten aan het
einde van 1952 5OO kinderen van 11-15 jaar onderzocht; van elk kind wer-
den 10 röntgenfoto's genomen. Jaarlijks zal ðit onderzoek herhaald wor-
den bij een gelijke groep kinderen.

Het uiteindelijke resultaat van de fluoridering zal eerst in 7967 aanwezig
zr1n, daar eerst dan de gehele groep onderzochte kinderen vanaf hun ge-

boorte de verhoogde fluoorgave gekregen zal hebben en dus tanden en
kiezen zal hebben, die onder invloed van het fluoor verkalkt zijn.

Naast dit tandonderzoek zal speciale aandacht besteed worden aan even-
tuele schadelijke effecten.

FIet onderzoek door het Nederlands Instituut voor Volksvoeding inzake
het verband tussen cariës en voeding, waarmede de Adviescommissie ook
bemoeienis heeft, is voor 1952 gecontinueerd, terwijl ook voor 1953 subsi-

die za| worden verleend. In 1e53 zat het ""0:ïåT#.*lti;f-.r*l;
b het verband van het door de

fluorideringsproject van de

meeste betekenis wordt geacht.
Omtrent het in 1952 verrichte onderzoek wordt elders in dit, verslag

mededeling gedaan.

10. ONosnzoEK TNzAKE DE DoELTREFFENDHEID v.q.N DE cuRATrEvE
GENEESKUNDE EN DE GENEESKUNDIGE YOORZORG

In het vorig jaarverslag werd reeds aangestipt, dat in bewerking was een

sociaal-geneeskundig onderzoek op het gebied van de curatieve geneeskun-

de en geneeskundige voorzorg.
Ter voorlichting van het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.

werd een Adviescommissie ingesteld, welk op 1 Januari 1953 als volgt was

samengesteld:

Dr J. J. Brutel. de la Rivière, Prof. R. Flornstra, Lltrecht,
's-Gravenhage, Prof. Dr A. Querido, Amsterdam,

Dr G. C. E. Burger, Eindhoven, Dr -V. E. Steur, Flaarlem,
Dr F. A. van Dop, Flouten (Utrecht), Dr F. \Øibaut, Amsterdam.
Prof. Dr Sj. Groeriman, Amsterdam,

Voorzitterschap en secrerariaat worden respectievelijk waargenomen door
voorzitter en secretaris van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.

Omtrent de doelstelling en de wljze, waarop beoogd wordt deze te berei-
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ken, is in het Tijdscbrift aoor Sociale Geneesþønde van 1 Augustt'x 1952

enin Medisch Contact van 13 November 1952 een mededeling verschenen,

w^àrî^ r kortheidshalve wordt verwezen.
FIet onderzoek zal in twee delen gesplitst worden, te weten een onder-

zoek, uitgaande van he

lerende geneesheren en

vorm.van een gezrnson
zoek in een zorgvuldig
eisen qua samenstelling van de g

FIet werk stond door het plots B' Doorenbos
kort na het aanvangen van zljn wel stil in af-
wachting van het aantrekken van een nieuwe arts-onderzoeker. Gelukkig kon
hierin einde 1952 worden voorzien, doordat de arts . van der \Øielen be-

reid werd gevonden zijn functie van districts-medisch adviseur bij de ,,Cen-
trale Onderlinge" in 's-Gravenhage neer te leggen om de leiding van het
onderzoek met ingang van 1 Januari 1953 op zich te nemen.

11. ONoEnzoEK vooR HET vERKRIJGEN vAN MEER UNIFoRMITEIT IN DE

REGISTRATIE VAN MEDISCHE GEGEVENS

In verband met een door de arts E. H. Scheijde eind 1951 bij de Ge::ond-
heidsorganisatie T.N.O. ingediend voorstel, w^arvan reeds in het vorige
jaarverslag melding werd gemaakt, werd in het begin van het verslagjaar
een Adviescommissie ingesteld ter voorlichting van het bestuur orritrenr de

mogelijkheden van het verkrijgen van meer uniformiteit in de registratie
van medische gegevens. Deze Adviescommissie is als volgt samengesteld:

Th. J. D. Erlee (plv. Dr E. F. Drion), Dr M. G. Neurdenburg,
's-Gravenhage, Amsterdam,

J. Fokkema,
J. Leutscher,
P. A. van Luyt,

Amsterdam, E. H. Scheijde, Zwolle,
Amsterdam, Dr J. G. Stridiron, 's-Gravenhage,

's-Gravenhage, R. van der Torn, 's-Gravenhage.

Voorzitterschap en secretariaat worden waargenomen door voorzitter en

secretaris van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.
De Adviescommissie vergaderde driemaal.
Op voorstel van de Adviescommissie heeft het bestuur van de Gezond-

heidsorganisatie T.N.O. in principe besloten in te stemmen met een proef-
onderzoek in een zestal ziekenhuizen ren einde de mogelijkheden van invoe-
ring van een uniform registratiesysteern van medische gegevens Íra te g aî,
waataal vooraf is gegaan een voorproef in één ziekenhuis, waarmede ca 3

maanden gemoeid zijn geweest.
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Deze voorproef, welke in de laatste maanden 7952 plaats vond in het
Sophia Ziekenhuis re Zwolle, verliep bevredigend.

Met de bestaande ziekenhuisarganisaties werd contact oPgenomen om een

aantal ziekenhuizen aan te zoeken, waar deze registratiemethode zal wor-
den toegepast. Overleg vindt momenteel plaats met een aantal ziekenhuis-
directies, om gedurende 1953 successievelijk een vijf- tot zevental zieken-
huizen in het onderzoek te betrekken.

De leiding werd toevertrouwd aan E. H. Scheijde, arts, directeur van de

Gemeentelijke Geneeskundige Dienst te Zwolle, die zal worden bijgestaan

door Dr G. J. Stridiron €n zijn medewerkers van de Vereenigde Accoun-
tantskantoren voor adviezen inzake administratieve en statistische techniek
en daad'r'erkelijke assistentie bij de invoering in de ziekenhuizen.

De registratie za| vanzelfsprekend naamloos w,orden gevoerd en zaI o.a.
de volgende data omvatten:

a. registratiekenmerken van de persoon en het geval, zoals ook bij de kan-
kerregistratie gebruikt worden;

b. opname- en ontslagdiagnosen volgens de door de '\Ø.H.O. opgestelde en

door de Nederlandse Overheid aanvaarde code;

c. aantal verpleegdagen, verpleegkosten en bijkomende kosten, alsmede de

betalende instantie;

d. ziekenhuis, klasse, afdeling;

e. huisarts en behandelend specialist (uitsluitend in code), benevens specia-
lisme;

f. eventuele operaties, gemaakte röntgenfoto's, laboratoriumonderzoek en

zo nodig therapie voor speciaal researchwerk gedurende kortere of lan-
gere perioden.

12. OuonnzoEKrNGEN op HET GEBTED vAN EXpERIMENTELE cHIRURGIE

Naar aanleiding van twee onafhankelijk van elkaar ingedieride aanvra-
gen voor financiële steun bij onderzoekingen op het gebied der experimen-
tele chirurgie, nl. door Prof. Dr I. Boerema te Amsterdam en door Prof.
Dr L. D. Eerland en Prof. Dr R. Brinkman te Groningen, heeft het bestuur
van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. zich beraden of het op de weg van
deze Organisatie ligt in dit opzicht een stimulerende rol te vervullen. De
hoogleraren zullen over een werkgelegenheid in universitair verband kun-
nen beschikken, doch missen cle voor deze bijzondere onderzoekingen be-

nodigde middelen. In afwachting van een voor de beoordeling door het
bestuur nader uitgewerkt plan, heeft dit zich in zijn Septembervergadering
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Prof. Dr A. Polman, voorzitter, prof. Dr.L. D. Eerland, Groningen,
Dr J. R. Blickman, Amsterdam, prof. Dr G. H. B. Teunissen,
Prof. Dr I. Boerema, Amsterdam, Utrecht.
Prof. Dr R. Brinkman, Groningen,

Secretaris is de secretaris van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.

1 3. GrnoNrolocrscH oNDERzoEK

Als gevolg hiervan is een voorlopige oriënteringscommissie ingesteld,
vaarvan de samenstelling als volgt is:

Amsterdam,
Voorzit

voorzitrer sPectievelijk

De com aanwezigen
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a. een aanvrage van Dr Mühlbock, die het beschikbaar zijn.le contrôlema-

teriaal in hit Kankerinstiruut dienstbaar wil maken voor het verkrijgen

van gegevens betreffende de gerontologie van de muis. Het gaat om een

ondeizóek naar her aandeel en de berekenis van her hormonale aPP,'aet
bij het verouderingsproces) benevens naar de waarde van een hormonale

substitutie therapie;
b. een aanvrage van Dr Groen betreffende een onderzoek over het verband

tussen de vãeding, het cholesrerolgehalte van her bloed en het voorkomen

van arherosclerose. Er is toestemming verkregen dit onderzoek in een

Trappistenkloosrer re doen, terwijl getrachr zal worden bij wijze van

.orrirãl.gro.p een ander klooster in te schakelen' waar minder strenge

dieetvoorschriften gelden'

14. oNprnzoEKrNGEN Op HET GEBTED VAN SCHIMMELZIEKTEN BIJ DE

MENS

b. het verkrijgen van betere voedingsbodems;
c. betere difiäentiatie van Trichophyton Scboenleini en faviforme Tricho'

phttons;

t-.-
\
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d. verspreiding en variabilireir van Tricophyton rubrum;
e. asthmaschimmels;
f. het kweken van acrinomycetes.

FIet bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.o. heeft een Advies-
kten ingesteld, v¡elke nauw conract
ntraalbureau inzake het programma
ssie is als volgt samengesteld:

Dr G. Cremer, Amsterdam P. J. van der Verff, Amsterdam,
(plv. Dr R. Kooy), . Prof. Dr K. C. Vinkler, IJtrecht,

Dr N. G. M. Orie, Groningen, Prof. Dr J. J. Zoon, Utrecht.
FIet secretariaat berust bij de secretaris van de Gezondheidsorganisatie

T.N.O., terwijl Prof. \Øesterdijk en de mycoloog Dr G. A. de Vries, die met
de uitvoering van het werkprogramma is belást, worden uitgenodigd de
vergaderingen bij te wonen. ook voor 7953 zal subsidie wordãn verleend.

Omtrent de werkzaamheden in het verslagjaar brengt Dr G. A. de Vries
het volgende verslag uir:

Zowel uit binnen- als buirenland s'erd een groor aantal schimmelcultu-
res (totaal 737) ter determinatie ingestuurd. Niet altijd echter zijn dir rein-
cultures. verschillende malen blijken twee of zelfs meer dan tweé schimmels
in één enkele cultuurbuis aanwezig te zrjn.

Behalve schimmelcultures in buizen werden nog ter onderzoek ontvangen:
Petriplaten (5 x), pus (1 x), sputa (B x), urine 12 *¡, bro.r.husspoelvðcht
(17 x),.pleuravocht (1 x), oesophagussecreer (1 x), tracheaslijm (1 ì), nagels
(Z x), haren en (of) huidschilfers (9 x), bloed (1 x), serum (2 x), sporenstof
(1 x)' een preparaat van onbekende herkomst en een gedeelte vanìen long-
kwab van een patiënt, die verdacht werd van toruloie (: cryptococcose),
De ziekteveroorzaker cryptococcus neolormans (sanlelice) vuiri., kon ech-
ter niet uir dit longkwabmareriaal gekweekt worden.

FIet aantal schimmels, dat_tot op cle soort werd gedetermineerd, bedraagt
167.Hier'tan werden 38 stuks door de aparte c.B-.S.-afdeling voor Gisten
te Delft op naam gebrachr._Tot op het geilacht werden zz scñimmels gede-
termineerd. van enkele isolaties, die niet rot sporevorming waren ,. L...r-
gen, kon slechts de groep of familie bepaald worden.

Er werd een kaartsysteem gemaakt van al die schimmels in de collectie
van het centraalbureau voor schimmelcultures, welke voor de afdeling
voor medische mycologie belangrijk zijn.

Aa¡ 12 verschillende instituten en ziekenhuizen, .wàar men zich met de
bestudering va¡ huid- en longschimmels be2ig houdt, werd een bezoek ge-
brachr ten einde eventuele collecries na te gaaÃ, verschillende .v¡erkmethoden
te leren kennen en persoonlijke contacten te leggen. uit de verschillende
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verzamelde gegevens bleek o.a., dar Epidermopbyton t'loccosam (Harz)
L¡Nc¡noN et MrLocHEvIrcH in Nederland zeldzaam is, terwijl Trichophy-
ton interdigitale Pxtnsrrnr, Tr, megnizi B¡-¡xcn¡no, Tr. rubrøm (Castel-
lani) Str. en Tr. schoenleini (Lebert) L¡NçnnoN et Mrroc¡rnvlrcn vrij tal-
rijk zijn.

Door bemiddeling van Prof. Dr J.
schimmels aangetaste haren verkregen

PreParaten.

J. Zoon werd materiaal van door
voor het maken van demonstratie-

15. KrrNrscn cENEESMTDDELENoNDERZoEK

Als gevolg van een door Prof. Dr J. H. Gaarenstroom bij het bestuur
van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. ingediende nota betreffende gecoôr-

dineerde geneesmiddelenresearch, waarin op mogelijkheden en moeilijkhe.
den met betrekking tot chemische, pharmacologische en klinische onderzoe-
kingen van geneesmiddelen uitvoerig werd ingegaan, werd besloten omtrent
dit probleem nader te beraadslagen met een aantal deskundigen. Te dien
einde werd een Oriënteringscommissie ingesteld, bestaande uit Prof. Dr J.
FI. Gaarenstroom, Dr J. Goslings, Dr C. A. van Flees, Dr F. L. J. Jordan
en Prof. Dr E. H. Vogelenzang, die onder voorzitterschap van de voorzit-
ter van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. tweemaal vergaderde. De laatste
vergadering werd ook bijgewoond door de Pharmaceutisch Hoofdinspec-
teur, Dr N. A. Roozendaal, mede in verband met het bij de Staten-Gene-

' raal ingediende wetsontwerp op de geneesmiddelenvoorziening.
Aan de hand van de gevoerde besprekingen is een nota opgesteld, naar

aanleiding waarvaî het bestuur, beseffende het gemis hier te lande van een

onafhankelijke instelling op het gebied van organisatie, coördinatie en het
ter hand nemen van geneesmiddelenonderzoek op klinisch gebied, besloten

heeft een Adviescommissie T.N.O. voor klinisch geneesmiddelenonderzoek
in te stellen.

De samenstelling van de Adviescommissie is als volgt:

Prof. Dr F. S. P. van Buchem, Prof. Dr C. D. de Langen, IJtrechr,
Groningen, Dr N. A. Roozendaal,

Prof. Dr U, G. Bijlsma, IJtrecht' 's-Gravenhage,

Prof. Dr J. H. Gaarenstroom, Mej. prof. Dr A. J. Steenhauer,
Groningen, Leiden,

Dr J. Goslings, Leiden, Prof. Dr E. H. Yogelenzar.g,
Dr C. A. van FIees, ZwolIe, Leiden.

Dr F. L. J. Jordan, IJtrecht,
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Voorzitter en secretaris van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. zijn res-
pectievelijk voorzitter en secretaris van de Adviescommissie,

Deze Adviescommissie zal onder meer rot taak hebben in gezamenlijk
overleg met daarvoor in aanmerking komende klinici het doen verrichten
van onderzoek, waartoe zij aI of niet zelf het iniriatief neemr, het onder-
houden van contact met onderzoekers op dit gebied en het nagaan van al
hetgeen in dit opzichr nog te doen is en daaromtrent voorstellen te doen
aan de Gezondheidsorganisatie T.N.O. In vele gevallen zal het nodig zijn
afzonderlijke werkgroepen re vormen voor speciale onderzoekingên.

De Adviescommissie, welke reeds éénmaal bijeengekomen is, zal zich be-
raden over het opstellen van een werkplan.

IN GANG ZIJNDE ONDERZOEKINGEN BIJ ANDEREN MET SUB-
SIDIE VAN DE GEZONDHEIDSORGANISATIE T.N.O.

1. Ouo¡nzoEK BETREFFENDE MENrNGrrrs

Dit onderzoek werd ook in 7952 met sreun van de Gezondheidsorganisa-
tie T.N.O. voorrgezer, terwijl het bestuur besloten heeft het subsidie in 1953
te continueren.

Over de voortgang der onderzoekingen in het verslagjaar, welke ïerricht
worden door Dr V. van Zebe¡ in het \Øilhelmina Kinderziekenhuis te
Utrecht onder leiding van Prof. Dr A. ten Bokkel Huinink, wordt het
volgende medegedeelcÍ :

In 1952 werd het onderzoek naar de meesr doelrreffende vorm van
therapie bij kinderen, lijdende aan een tuberculeuze meningitis voorrgezer.
Ook dit jaar was de samenwerking met de neurochirurg Dr H. Verbiest van
de Neurochirurgische Afdeling der Neurologische universiteitskliniek
(hoofd Prof. Dr \Ø. G. Sillevis Smitt) en mer de patholoog-anatoom Dr A.
de Minjer van her Parhologisch Instiruut (hoofd Prof. p. Nieuwenhuyse)
onontbeerlijk.

In de loop van dit jaar kwam een euricum, het iso-
nicotinezuurhydrazide tot onze beschi e ervaringen met
dit preparaat zijn zeer hoopgevend. n mer een voor
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wat is de opdmale dosering van het isonicotinezuurhydrazide, welke is
de meest juiste vorm van toediening, hoe is het met de verandering van
de gevoeligheid van de tuberkelbacterie voor deze stof en voor andere
antibiotica onder invloed daarvan? Vragen, waarop nog gçen antwoord kan
worden gegeven.

Het pathologisch-anatomisch onderzoek werd voortgezet. In voorberei-
ding is een publicatie van Dr A. de Minjer hierover.

FIet onderzoek over de in 1948 en 1949 in Nederland bereikte resultaten
bij patiënten met een tuberculeuze meningitis werd voortgezet. Ondanks
herhaald navragen werden in vele gevallen geen of slechts summiere gege-
vens ontvangen. Dit sloeg de verwachting, dat nog in 7952 een verslag
ingeleverd kon worden, de bodem in.

2. ONo¡nzoEK oMTRENT DE BETEKENTs vAN AcrH EN coRTrsoN BrJ

RHEUMATISCHE ZIEKTEN

De Adviescommissie vergaderde in het verslagjaar viermaal.
De onderzoekingen van de drie, in het jaarverslag 795I genoemde werk-

Broepen werden Yoortgezet.
In verband met het aftreden van Dr L. A. M. van der Spek als directeur

van het O.L. Vrouwe Gasthuis te Amsterdam staat de werkgroep in deze
kliniek thans onder leiding van Dr F. J. F. Steiner, die reeds direct bij het
onderzoek was betrokken.

Omtrent het werkprogramma voor 1953 kan het volgende worden mede-
gedeeld:

De Leidse \Øerkgroep, wier onderzoek in twee gedeelten uiteen valt, nl.
een gedeelte in de Rheurnatologische Afdeling van het Academisch Zieker'-
huis te Leiden onder leiding van Dr J. Goslings en een gedeelte in de Afde-
ling Stofwisselingsziekten en Endocrinologie onder leiding van Prof. Dr A.
Querido, za| in 7953 de onderzoekingen tot een afronding brengen.

De onderzoekingen onder leiding van Prof. Dr S. van Creveld in de

Kinderkliniek van iet Binnengasthuis te Amsterdam betroffen de cortison-
behandeling van rheumatoide arthritis bij kinderen en in het bijzonder de

vraag of hiermede blijvende gewrichtsletsels kunnen worden voorkomen.
Ervaring werd verkregen bij 12 patiëntjes. Dit onderzoek zal in 1953 wor-
den afgesloten.

Tevens v¡erd eer begin gemaakt met een onderzoek speciaal gericht op de'

mogelijkheid om door ACTH-behandeling van kinderen rnet acuut rheuma,,
hartaandoeningen te voorkomen.

Aan beide werkgroepen is voor 1953 v¡ederom subsidie verleend.
FIet onderzoek van de Amsterdamse \Øerkgroep in het Onze Lieve

Vrouwe Gasthuis, onder leiding van Dr F. J. F. Steiner, in samenwerking met
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het Amsterdams Centrum voor Rheumatiekbestrijding, is eind 1952 afge-
sloten.

In het kader van het T.N.O.-rheuma-onderzoek is voorts subsidie ver-
leend voor 1953 a.en Dr \Ø. K. Dicke, Geneesheer-Direcreur van het Juliana
Kinderziekenhuis te 's-Gravenhage, voor een onderzoek om door systema-
tische toepassing van ACTH bij patiënren mer acuur rheuma re komen rot:

a. de evaluatie van het ACTH ten opzichte van de carditis van de acure
gewrichtsrheuma;

b. hec voorkomen van invaliditeit door rheumatische carditis mer behulp
van ACTH-behandeling;

c. het verkorten van de verpleegduur door de ACTH-behandeling.

Intensieve samenwelkin€i russen deze groep en die van Prof. van Creveld
is gewaarborgd.

Hieronder volþen de van de drie eerstgenoemde werkgroepen onrvangen
verslagen over de werkzaamheden in t952:

DB Lrross \Ø¡nrcnor.p
FIet bestuderen ven de mogelijke toepassing van kleine doses cortico-

trophine bij beginnende en acure recidiverende gevellen vah rheumatoide
arthritis was voor 1952 geprojecreerd. Niet te voorziene verschillen tussen
dezelfde dosis van verschillende corricorrophine-preparaten doorkruisten
het gestelde project. In de loop van het jaar werd een bevredigende oplossing
gevonden voor dit probleem door een klinische tesr, gebaseerd op de uit-
scheiding van de 17-ketosteroiden in de 24 turs urine, op re srellen. Hierbij
worden volgens eenzelfde techniek dezelfde hoeveelheden corticorrophine
van verschillende preparaten bij dezelfde periënt ingespoten. Aan de hand
van de uitscheiding van de 1Z-ketosteroiden wordt de sterkte van de prepe-
raren bepaald. Vergeleken wordt de 17-ketosteroidenuitscheiding na toedie-
ning van het te onderzoeken preparaâr met de uitscheiding tijdens de toe-
diening van een standaard preparaat, waartussen steeds contrôleperiodes.

De groep patiënten, in het tweede halljaar mer corricotrophine behan-
deld, is nog te klein om hier enige conclusie uit te mogen trekken. Deze
groep omvat patiënten met een beginnende rheumatoide arrhritis, die nog
niet met een goudkuur zijn behandeld. Tevens worden in deze groep be-
trokken patiënten mer een acuur recidief van een vroeger doorgemaakte
rheumatoide arthritis, welke laatste blijkens de voorgeschiedenis nièt resi-
stent voor goud is. De behandeling van deze patiënten wordt begonnen met
corticotrophine; zodre hierdoor een klinische verbetering is bereikt, wordr
met de goudkuur begonnen.

De gedachtengang, die hierbij voorstaat, is de volgende:
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a. De activiteit in de acute peri,ode gedeeltelijk drukken, zodat men snel mer
oef eningstherapie kan beginnen.

b. De opflikkeringen, die in het algemeen gezien worden in de eerste periode
van een goudkuur te drukken.

c. Na te gaan of de mogelijkheid bestaar door corticotrophine vroeg in her
proces toe te dienen, de progressie van het proces c.q. de anatomische
afwijkingen te remmen.
Fliernaast is voor een juiste beoordeling van dit probleem een contrôle-

groep nodig van patiënten, die onder dezelfde omstandigheden als de met
corticotrophine behandelde groep, alleen met een goudkuur behandeld wor-
den.

Enkele corticotrophine-preparaten mer verlengde werking werden getest.
Hoewel er nog een discrepantie bestaat tussen de werking van deze prepa-
raten en de in water oplosbare, zijn deze prepararen voor de kliniek bruik-
6aar.

Bij vier van de tien langdurig mer cortison behandelde pariëûren is de
toestand op dit momenr bevredigend. Bij de zes andere pariënren y¡erd
cortisonbehandeling gestaakt wegens het optreden van bijverschijnselen
of wegens redenen van intercurrente aard.

In de laatste maanden van het jaar werd begonnen met het onder-
zoek naar de werkzaamheid van de locale toediening van hydrocortison.
De klinische resultaten komen in grote trekken overeen met de in de
literatuur hierover vermelde resultaten.

V erslag laboratoriamwerlezaamheden

I. Het onderzoek naar de papierchromatografische scheiding van cor-
ticosteroiden in perifeer bloed.

In het verslagjaar werd de mogelijkheid onderzocht om mcr behulp van
een papierchromatogra-fische scheidingsmethode de bijnierschorssreroiden uit
perifeer bloed van normale personen en patiënten te differentiëren.

Tevens werd een onderzoek ten aanzien van de volgende punten voort-
gezef:
a. uitbreiding vân onze serie waarnemingen bij met ACTH behandelde

patiënten;
L'. verzamelen van gegevens bij de volgende groepen patiënten:

1. bij zwangereq 2.blj icterus-patiënten; 3. bij nierpatiëntcn;
c. onderzoek naar devraagof een deel der steroiden in het bloed in verestcrdc

vorm aanwezig is.

II. Proeven met gelabeld corticotrophine
Uit de publicatie van Sonenberg (Endocrinology 48 (1951) p. 148) bleek,
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dat er een verschil in het verdelingspatroon over diverse organen was, indien
men ratten met J 131 gemerkt ACTH, Alb. en Na J 131 intracardiaal toe-

Rekening houdende met deze moeilijkheid in de techniek zullen de proef-
nemingen worden voortgezet om alsnog de oorspronkelijke opzet, het bestu-

deren van het resistentieprobleem, te voltooien'

III. Analyses

In het jaar 1952 werden747 atalyses van de 17 ketosteroidenuitscheiding
in de urine verricht.

DB wrnr<cRoEp oNDER LEIDTNG v¡N Pnor. Dn S. vaN CnsvPLp.

Ir-tg52werd het onderzoek naar het effect van cortison bij de revalidatie
van kinderen, lijdende aan rheumatoide arthritis, voortgezet. Bij niet minder
dan tien kinderen, lijdende a.^î zeer gevarieerde vormen van deze betrekke-

s ervaring verkregen.
gedocumenteerde conclusies, kan thans
revalidatie van kinderen, lijdende aan
kan beïnvloeden. De verkregen verbe-

7953 te kunnen afronden.
It 7952 werd tevens een onderzoek verricht naar het effect van cortison

op het verloop van rheumatische carditis bij
kregen wij de stellige indruk, dat een laraal
voorkomen. Bij een patiënt gelukte dit niet. Bij
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het rheumatische proces tot rust; bij een zescle patiëntje ontstonden, ondanks
langdurige cortisontoediening, de kenmerkende verschijnselen van een
rheumatoide arthritis. Deze reageerde gunstig op goud. Hoewel bij som-
mige patiënten de behandeling betrekkelijk kort na het begin van de eerste
ziekteverschijnselen kon worden begonnen, bleven bij alle kinderen ver-
schijnselen van een klepgebrek bestaan.

Op grond van literatuurstudie zijn v.tij tot de overtuiging gekomen, dat
een nader onderzoek naar de mogelijkheid van het voorkomen van blijven-
de klepafwijkingen bij acuut rheuma mct behulp van de hormonale thera-
pie zeer gewenst is. Het ACTH verdient hierbij de voorkeur. Hec grote be-
lang van dit vraagstuk met het oog op de resterende validiteit van deze
kinderen behoeft niet nader te worden toegelicht. \Øij zullen dit onderzoek
in 7953 aanrrangen en ons hierbij door nauwkeurig opgestelde richtlijnen
laten leiden. In verband met het betrekkelijk geringe aantal patiënten, dat
in Nederland voor een dergelijk onderzoek in aanmerking komt, hebben wij
gaarîe de gelegenheid aangegrepen dit onderzoek samen te doen met de
Ieider van het Juliana Kinderziekenhuis te l)en Flaag, Dr Dicke en diens
medewerkers.

Optreden naar baiten

Op de vergadering van de Nederlandse Vereniging van Rheumatologen
op 25 September 7952 hield de heer F. Kuipers, mede namens Prof. van
Creveld, een lezing over acute carditis rheumatica, behandeld met cortison.

Dr w¡rrcnoEp oNDER LEIDTNG v¡N Dn F. J. F. SrnrN¡n

FIet onderzoek heeft zich beziggehouden met de volgende problemen:

a. De invloed van cortison bij patiënten met rheumatoide arthritis met
een verhoogd urinezuurgehalte van het bloed (in de literatuur o,a. aan-
geduid als,,rheumatisme goutteux").

b. De vraag of bij gevallen van rheumatoide arthritis, die resistent gewor-
den zijn ten opzichte van de gebruikelijke therapie, na een remissie onder
invloed van cortison, àeze therapie opnieuw met resultaat kan worden
toegePast.

c. FIet cortisonsparend vermogen van insuline.

d. De invloed van corti"(on cp speeksel-, traan- en maagsapsecretie bij pa-
tiënten met rheumatoide arthritis, die bovendien het syndroom van Sjö-
gren hebben.

e. FIet verloop van een aantal biochemische grootheden tijdens de toediening
van coftison,
In totaal werden elf patiënten.in het onderzoek betrokken.
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Cortison bij,,rbeumatisme goutteux"

In deze groep vallen drie patiënten. Of het ,,rheumatisme goutteux" naast

de rheumatoide arthritis als afzonderlijk syndroom beschouwd moet wor-
den, is nog een open vraag. FIet is echter van belang, dat wij konden vast-
stellen, dat bij deze drie patiënten de hyperuricaemie familiair voorkomt.
Alle drie reageerden bovendien met een duidelijke verdere stijging van het
urinezuurgehalte van het bloed na belasting met een purinenrijk dieet.

Bij allen trad na toediening van cortison een remissie op, die na staken
van de therapie respectievelijk 19 dagen,10 v¡eken en een half jaar aan'
hield. In dit opzicht reageert het ,,rheumatisme goutteux" dus op gelijk-
soortige wijze op cortison als voor rheumatoide arthritis zonder verhoging
van het urinegehalte van het bloed in de literatuur uitvoerig is beschreven.

Bij de eerste patiënt werd na terugkeer der symptomen zonder succes een

ACTH-kuur toegepast en vervolgens een irgapyrine-kuur, waarmee een ver-
betering is ingetreden. Nu na anderhalf jaar is de patiënt nog steeds in een

zeer goede toestand. Ook bij de tweede patiënt is na terugkeer der symp-
tomen met succes irgapyrine toegepast.

Opvallend was het verloop van het urinezuurgehalte van het bloed tij-
dens de cortisonkuur. In het begin daalde dit bij alle patiënten. Nog tijdens
de kuur steeg dit gehalte echter weer tot of zeifs boven de beginwaarde. Er
v¡as geen correlatie tussen dit gehalte en het klinisch verloop. Een duide-
lijke daling van het urinezuurgehahe :'l.ad ook op bij de patiënt, die met
irgapyrine behandeld werd, waarbij bovendien werd vastgesteld, dat er
een grotere urinezuuruitscheiding plaats vond telkens daags na een irgapy-
rine-injectie.

Cortison bi tberapieresistente rheamatoide artbritìs

Yan deze groep was een patiënt reeds zes jaar onder behandeling, waar-
bij het laatste jaar met goud of pyramidon geen verbetering meer optrad.

Mep cortison trad een remissie op en nog tijdens de cortisontoediening
werd goudmedicatie toegepast. Hierop kreeg patiënt een goudintoxicatie,
w^arîa op irgapyrine werd overgegaan. Na het staken van de cortisonkuur
is de patiënt met irgapyrine in een redelijke toestand gebleven. FIet ver-
loop van de kuur blj deze patiënt sluit echter niet aan op de oorspronkelijke
vraagstelling, aangezien zij voordien wel met goud en pyramidon, doch niet
met irgapyrine was behandeld. Het valt dus nier te beoordelen of de resul-
taten van de irgapyrinebehandeling samenhangen met de voorafgaande cor-
tisontoediening.

Een tweede patiënt reageerde eveneens voor de behandeling niet meer op
goud, De goudkuur tijdens de cortisonkuur begonnen en na het staken van de
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cortison voortgezet, kon niet voorkomen, dat na de aanvankelijke remissie
patiënt terugviel in de oude toestand.

Onder deze groep valt ten dele te rangschikken een derde patiënt met een

beginnend rheuma (ongeveer 4 maanden). Deze patiënt bleek direct refrac-
tair ten opzichte van goud en pyramidon en ACTH. Bij deze patiënt had
ook cortison geen enkel effect.

Het cortisonsparend vermngen ztan insøline

Naar aanleiding van een publicatie door Flenderson en co-workers in de

fournøl ot' Clinical Endocrinology Febr. 1951 Vol. 11 No 2 werden twee
patiënten door ons met een gecombineerde cortison-insulinekuur behandeld.
Hierbij kon geen cortisonsparend vermogen van insuline aangetoond wor-
den. In beide gevallen trad pas een remissie op, nadat de dosering van cor-
tison was opgevoerd tot hoeveelheden, waarbij men ook zonder insuline
effect ziet. Opgemerkt moet echter worden, dat onze dagdosering van in-
suline niet hoger was dan 20 E, terwijl de auteurs een hogere dosering van
insuline toepasten. Er werd geen complicatie door de toediening van insuline
ten aanzien van de koolhydraatstofwisseling gezien.

De invloed van de cortison bij bet syndrooïr a)an S jögren

De invloed van cortison op r.Íaan-, speeksel en maagsapsecretie bij pa-
tiënten met het syndroom van Sjögren werd onderzocht (keratoconjunc-
tivitis sicca, rhinopharyngitis sicca, parotitis).

Bij vier patiënten met het syndroom van Sjögren bij rheumatoide arthri-
tis nam in aile gevallen de bij het begin van de cortisontoediening licht ver-
laagde speekselsecretie tot normale waarden toe, om nog vóór of kort na
het einde van de behandeling (op één uitzondering na, waarbrj de verbete-
ring zich langer handhaafde) tot of onder de uitgangswaardet terug te
lopen.

De traansecretie nam alleen in het geval, waar de traansecretie licht ver-
laagd was, tot normale waarden toe. In de drie gevallen met sterke reduc-
tie der traansecretie bracht cortison geen verbetering.

De maagsapsecretie bleef in enkele gevallen onveranderd; in één geval
trad de ook door Gray beschreven toeneming tot hyPeracide maagzuur-
waarden op. Eén geval van achylia gastrica bleef tijdens de cortisontoedie-
nin g histamin e- ref r actair.

Alle beschreven veranderingen traden vrijwel synchroon met de verbe-
tering van het klinische beeld op en gingen tegelijk met de klinische achter-
uitgang der patiënten weer verloren.
Het verloop van een aantal biocbetniscbe grootheden tijdens de toediening
Qín COrtßOn
1. Koolhydraatstofwisseling. Van alle patiënten werd voor, gedurende en na
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de behandeling een bloedsuikerbelastingcurve gemaakt en regelmatig het
nuchter bloedsuikergehalte bepaald. Bij de gebruikte dosering werden geen

afwijkingen gezíen.
2. Electrolyren. De waargenomen veranderingen van de electrolytenwaar-
den van het bloed geven een onoverzichtelijk beeld zoals dat ook in de lite-
ratuur wordt vermeld. De Na- en Cl-waarden van het bloed weken zelden
af van de norm.

Bij zes patiënten werd het K-gehalte van het bloed niet significant be-

invloed door cortison. Bij één patiënt daalde het gehalte van '1.9,2 mg 0/0

tot 13,5 mg 0/o om vervolgens langzaam op te lopen tot normaal. Bij twee
andere patiënten namen wij een gelijksoortige, doch minder significante
initiale daling waar, terwijl bij twee patiënten het kaliumgehalte in het be-
gin van de kuur een duidelijke stijging te zien gaf. Volledige electrolyten-
balansen werden niet verricht.
3. Stikstofstofwisseling. Een aantal grootheden, die samenhangen met de

stikstofstofwisseling zijn door ons meer uitvoerig bepaald, aangezien hier-
over in de literatuur minder gegevens zijn vermeld als over de invloed van
cortison op andere processen.

In de eerste plaats is getracht gegevens te verzamelen waarom het ver-
loop van trínezwurlcreatinine quotiënt in een aantal gevallen geen corre-
latie vertoont met het verloop van het aantal eosinophielen tijdens de zgn.
Thorntest. Aanvankelijk immers werden beide grootheden als criterium
voor de uitslag van deze test gebruikt. Bii alle patiënten werden daarom
vóór en na de kuur Thorn-testen verricht, waarbij zowel de urinezuur/
creatinine quotiënt werd bepaald als de eosinophielen geteld. De resultaten
waren volkomen onoverzichteiijk, zodat geen nadere conclusies getrokken
konden worden.

Bij drie patiënten werden volledige stikstofbalansen en verder de creati-
nine- en de urinezuuruitscheiding van de urine dagelijks bepaald.

In al deze gevallen sloeg direct na het begin van de cortisonkuur de
aanvankelijk positieve N-balans om in een negetieve, om nog tijdens de
kuur geleidelijk terug te keren tot de uitgangswaarden. Bij een van deze
petiënten, die na de cortisonkuur een ACTFI-kuur kreeg, zagen wij het-
zelfde verschijnsel.

De creatinine-uitscheiding in de urine werd in geen der gevallen door
de toediening van cortison significant beïnvloed. Bij twee patiënten trad
in het begin van de kuur een geringe stijging van de urinezuuruitschei-
ding op; bij alle drie steeg het urinezuurgehalte van het bloed.

Bij drie anderen en wel de patiënten van groep I (verhoogd urinezuur-
gehalte van het serum vóór de kuur) werd eveneens de urinezuur- en de

creatinine-uitscheiding gecontroleerd.
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De laatste waarden vertoonden in het begin der cortisonkuur bij één
pâtiënt een duidelijke, bij één een geringe en bij één geen stijging.

De urinezuuruitscheiding was evenals bij de reeds beschreven patiënten
in het begin van de kuur licht verhoogd.

FIet urinezuurgehalte van het serum vertoonde in alle gevallen na een
lichte daling in het begin van de kuur een sterke stijging zelfs tot ver
boven de uitgangswaarden.

Ten slotte mag opgemerkt worden, dat wij gelijksoortige veranderingen
zelfs in meerdere mate hebben waargenomen na de toediening van irga-
pyrine.

3. BToEocnoEPENvRAAGSTUK

De onderzoekingen in het Bacteriologisch-Serologisch Laboratorium der
Rijksuniversiteit te Groningen onder leiding van Prof. Dr A. Pondman
werden ook in 1952 rnet steun van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.
voortgezet, terwijl het bestuur eind December besloten heeft subsidiëring
in 1953 te continueren. FIet was aanvankelijk de bedoeling ook voor het
bloedgroepenonderzoek in het Centraal Laboratorium te Amsterdam sub-
sidie te verlenen. \flaar echter aldaar voldoende financiële hulpbronnen
konden gevonden worden, wordt momenteel geen verdere ondersteuning
gevraagd.

Aan het jaarverslag van Prof. Pondman wordt het volgende ontleend:

. De werkzaamheden, die te Groningen verricht zijn, omvatten onderzoe-
kingen met betrekking tot de invloed, die van de bloedgroepconstellaties
van de ouders uitgaan in verband met de praenatale zorg, waarbij speciaal
de aandacht w'as gevestigd op het eventueel voorkomen vaî zeldzalr'e
bloedgroepantigenen als oorzaak van het ontstaan van erythroblastose,
Uit de aard der zaak heeft dit eveneens waarde voor de uitvoering van
bloedtransfusies. Hierbij werden nauwkeurige onderzoekingen verricht bij
gezinnen waar erythroblastose dreigde of was voorgekomen. Tevens was
een onderzoek gaande over de wa¿rde van het eiwitglobine voor het pre-
serveren van bloedlichaampjes wat het aanhouden van .een bloedgroep-
panel ten zeerste zou vergemakkelijken.

Fliernaast werd ook de nodige aandacht besteed aan de vraag of en hoe
vaak een ABO-incongruentie het verloop vân een partus eventueel geboor-
te zou beïnvloeden.

Eveneens was een onderzoek gaande, wat echter door het weinig aan-
bieden van materiaal slechts ltngzaam voortgang kon vinden, over de
-vraag w^t een bloedgroepincomptabiliteit tussen de partners bij steriele
huwelijken zou kunnen betekenen.
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Ten slotte was een onderzoek gaande over het vraagstuk der secretors,
waarbij niet alleen meteriaal werd nagegaan van speeksel, doch ook van
zweet en sputa. Bij het zoeken van in de vloeistoffen aanwezige antigenen
werd gebruik gemaakt van absorptieproeven. Merkwaardig hierbij en nog
geenszins duidelijk of verklaarbaar is, dat sommige O anti A anti B-sera
afwijkingen vertoonden in dien zin, dat A rode bloedlichaampjes of
A-antigeen hier wel specifiek de anti A uit resorberen, zonder de anti B
noemenswaardig te beïnvloeden, terwijl B-substantie hier naast het anti B
ook een meer of minder sterke resorbtie van het anti A verloor. Op de
vraag wat hiervan de reden ken zrjn, kan nog geen antwoord worden
gegeven, doch er zal verder worden gezocht.

4. Sr.trrsrrscHn BE\øERKTNG v.A,N EEN oNDERzoEK BrJ RoTTERDAMSE
SCHOOLKINDEREN BETRREFFENDE HET VERBAND TUSSEN DE VOEDINGS-
TOESTAND, HET SOCIALE MILIEU EN HET INTELLIGENTIEQUOTIENT

Dit onderzoek is in 1952 gereed gekomen. Voor het door Dr J. H. Lam-
berts hieromtrent uitgebrachte rapport moge worden verwezen naar het
Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde d.d. 24 Augustus 1952.

5. ONo¡nzoEK oMTRENT DE \øERKING vAN KAMFER EN EEN DAARv-A.N
AFGELEIDE BIJ HARTPATIENTEN\øERKZAME VERBINDING
FIet onderzoek, dat werd uitgevoerd door de heer J. Bouman in het

Pharmacologisch Laboratorium der Rijksuniversiteit te Utrecht onder
leiding van Prof. Dr U. G. Bijlsma, werd in de loop van het verslagjaar
voltooid.

De resultaten zullen worden gepubliceerd in de vorm van een proef-
schrift van de heer Bouman. Kortheidshalve wordt datrnear verwezen.

6. Srne¡rsl,rusoNDERzoEK
Voor dit onderzoek, hetwelk geschiedt onder leiding van Prof. Dr A.

Hagedoorn in de Oogheelkundige Kliniek ven het \Øilhelmina Gasthuis te
Amsterdam en waervoor eind 1950 een subsidie door de Gezondheids-
organisatie T.N.O. gegeven werd, zijn in 1951 de voorbereidende stappen
ondernomen, waarop in 7952 werd voortgebouwd, Voor de opzet van het
onderzoek moge worden verwezen naar het uitvoerige in 1951 uitge-
brachte verslag. Over de werkzaamheden in 1952 bericht Prof. Hagedoorn
als volgt:

Op 1 Januari 1952 werd een aanvang gemaakt met een onderzoek naar
het voorkomen van strabismus onder de Amsterdamse jeugd.
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Doel van het onderzoek was het kunnen adviseren aan de Gezondheids-
raad inzake de wenselijkheid orthoptic training op ruime schaal toe te
passen. Dit in verband met het eventueel stichten van een instituut, waar
meisjes een opieiding tot orthoptic trainster zouden kunnen krijgen, zoals

dit in reeds bestaat.
Blj van de Universiteitspolikliniek werd reeds

de er orthoptisch oefenen in bepaalde groePen

van scheelziende patiëntjes succes kon hebben, in andere groepen echter
geen of nauwelijks succes te verwachten was.

Getracht wordt bij het scheelzienonderzoek onder de Amsterdamse
jeugd een indruk te krijgen over de grootte van die bepaalde groep,en. FIet
maieriaal van de Universiteitspolikliniek was hiervoor te eenzijdig, daar

het dikwijls de slechte gevallen ztjn, òie hierheen worden verwezen.
Dit onderzoek vindt plaats in de Oogheelkundige Polikliniek op elke

Donderdagmiddag. De namen van de straberende kinderen werden ons,

met medewerking van de G.G.G'D., verstrekt door de schoolartsen en de

artsen ven de consultatiebureaux voor kleuters en zuigelingen te Amster-
dam. Deze patiëntjes werden door ons dan voor onderzoek oPgeroePen.

In totaal wèrden ons ven àe zíjde der G.G.G'D. 1489 namen verstrekt.
Hiervan werden reeds 1195 kinderen oPgeroePen' waervan 925 a'en de

oproep gehoor gaven en werden onderzocht.
- 

De 
-opg".ren 

van de G.G.G.D. zijn stop gezet en in de eerste maanden

van 79ii zal het resterende aantal kinderen nog aangeschreven worden,

den verwerkt.

7. ONonnzoEK BETREFFENDE RIcKETTSIAEzIÉKTEN

Aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen, Afdeling Tropische Hy-
giëne en Geografische Pathologie te Amsterdam, werd rer voorrzerring
.ran bo',reo-rermeld onderzoek in 7952 wederom subsidie verleend.

Einde van het verslagjaar werd van het Instituut bericht ontvangen, dat
het onderzoek naar het voorkomen van Q-koorts in Nederland onver-
wacht geheel negatief is verlopen. Er zijn geen aanwijzingen gevonden, dat
de infectie mer Coxiella barneti in Nederland thans voorkomt. FIet onder-

zoek berreffende de Ricleettsiae orientalis is steeds zeer geremd geq¡eest door
de moeilijkheid voldoende stammen uit Azië te verkrijgen en door het feit,
dat het tot nu toe niet gelukt is de ontvangen stammen oP eieren voort
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FIet samenvattend verslag over de verrichte werkzaamheden luidt als
volgt:

1) Een kort Engels rapport, waarin de hie¡ ve¡merde gegevens ve¡we¡kt zijn, werddoo¡ Prof. Dr J. rJØ. nØolff op ve¡zoek van het E'rop1"n office of th. v¡o¡rd
Health organization gezonden, werke organisatie meegèwerkt heeft doo¡ de ve¡-
strekking van Q-koorts antigeen. Een gedeerte v"., dele gegevens zijn bovendien
medegedeeld op eeû SØHO/FAO Seminar on Zoonoses, re Iøenen gehouden, van24-29 Novembet L952, in het kade¡ van een bespreking ove¡ hãt voorkomen
van Q-koorts in verschillende landen van Europa. prof. \øolft- was doo¡ de sØHo
uitgenodigd aldaa¡ als ,,discussion leade¡" vooì het onderwerp reptospiroses op ce
t¡eden.
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dat gedurende de eerste ziekteweek werd ingezonden. De caviae werden
gedurende minstens één maand geobserveerd op het optreden van koorts
óf andere symptomen, terwijl indien daartoe aanleiding bestond dìer-
passages verricht werden. Regelmatig zijn ook in serummonsters van deze

dieren complementbindingsreacties verricht en dikwijls werd anatomisch
onderzoek verricht.

De.resultaten van deze onderzoekingen gedurende 1951 en 1952 kunnen
als volgt worden samengevar.

In totaal zljn 2677 complementbindingsreacties verricht met mensen-,
koeien- en caviasera.

a. Mensensera (19Q2 rcacties). Deze waren afkomstig van gevallen YaÍL aty-
pische pneumonie, sereuze meningitis en andere onbekende koortsige
ziekten uit alle delen des lands. Tevens is een groot aantal sera onderzocht,
welke in het virus laboratorium van het Laboratorium voor de Gezond-
heidsleer op ornithosis werd onderzocht.

Een apart onderzoek vond plaats van het personeel van een grote hui-
denimportfirma te Rotterdam en van dat van een exportslachterij in Oss.

Een enkele rnaal zljn in sera van patiënten lage titers (1 ; 4-1 ;8) van

Q-koorts gevonden: voortgezet onderzoek van deze patiënten gaf echter
geen aanleiding de diagnose Q-koorts te maken, zodar deze reacties als

onspecifiek moesten worden beschouwd.

b. Koeiensera (488 reacties). In het l¿atste halfjear van 1951 zijn sera onder-
zocht van slachrvee in de abattoirs van Amsterdam en lJtrecht. De koeien
en kalveren .waren van verschillende streken afkomstig. Een reactie van
1 : 16 werd eenmaal gevonden, waarna met medewerking van de Inspec-
teur van de Veterinaire Dienst in de betreffende provincie de veehouder
werd opgezocht, die bedoelde koe ter slacht verkocht had. Een onderzoek
van 19 koeientop de boerderij benevens van de sera van de veehouder,
familie en personeel gaf echter een negatieve uitkomst.

c. Caviasera (288 reacties). De sera van caviae, ingespoten met bloed van
53 patiënten en van een aantal dierpassages, gaven negatieve reacties. Ook
zijn meermalen caviasera getest van dieren, welke gebruikt zijn voor de

vervaardiging van positieve contrôlesera.

Conclwsie
Daar alle nasporingen tot eind 1952 een negatief resultaat hebben opge-

leverd, hebben wij dus tot nu toe geen aanduiding gevonden, dat C. bur-
neti-rnfecties in Nederland voorkomen. Dit is wèl het geval in vele andere

Ianden van Europa (Engeland, Zuid-Duitsland, Frankrijk, Zwitserland,
Italië, Spanje, Portugal, Yugoslavië, Griekenland, Turkije) en - zoals oP een

bespreking van het Q-koorts probleem te \i/enen sterk naar voren kwam -
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het is lang niet onmogelijk, dat door import van dieren of van verpakkings-
materíaal afkomstig van mer Q-koorts geïnfecteerde landen, C. barneti zou
kunnen ingevoerd worden en besmettingen veroorzaken. \Øaakzaamheid
blijft geboden en het is internationaal zeer gewenst de screening van mens-
en diermateriaal voort te zetret1.. Deze opvatting werd dan ook algemeen
aenvaerd tijdens de \ØHOlFAO-bespreking te Venen over dit onderwerp
(zie noot) en men drong er op aen, ook in landen waar rot nu toe geen

Q-koorts gevonden was, het. onderzoek voorr te zetterL. Het ligt in de
bedoeling hierover in verder conracr te treden met de Veeartsenijkundige
Dienst, ten einde geïmporteerde dieren te kunnen onderzoeken en tevens
op meer uitgebreide schaal steekproeven te kunnen verrichten onder per-
soneel van slachterijen, enz.

Scrubtyphus

De stam Bat. I, die in muizen niet meer aansloeg, werd opgeruimd in het
begin van het jaar, nadat gebleken was, ðat d,eze sram ook in caviae niet
meer groeide.

Stam Bat. II werd aangehouden in 2 series muizen. Titratieproeven mer
deze stam g^veî zeer onregelmatige uitkomsten. Neutralisatieproeven
met cavia-antiserum mislukten.

Stam Medan werd aangehouden in 2 series muizen. Titratieproeven
gaven een tìter van 1/1.000.000. Neutralisatieproeven mer cavia-anriserum
mislukten.

Eind September werden uit Medan rwee nieuwe srammen ontvangen:
No 4691: deze groeit goed in muizen. Titratieproeven gaven een rirer van

1/1.OOO.OOO.

No 4692: groeit eveneens goed in muizen. Titratieproeven gaven een tirer
van 1/100.000.

Beide stam.men worden geregeld in eieren ingesporen, waarvoor weke-
lijks 40 eieren werden verwerkr. Tot nu toe groeien ze nog slecht in de
eieren. De bedoeling is uit eieren een anrigeen re bereiden voor het ver-
richten van serologische reacties.

8. Lrprosprn¡.-oNDERzoEKTNGEN
In 1951 werd voor deze onderzoekingen aan het Koninklijk Instituut

voor de Tropen een bescheiden subsidie verleend voor materiaalkosten.
Voor uitbreiding van het onderzoek, waarvan de waarde verhoogd wordt
door internationale semenv/erkingr wâS de hulp ven een analyste nodig;
hiervoor v¡erd ook een verzoek om subsidie in 1952 ingewilligd. Ter
voortzetting van de onderzoekingen is einde van het verslagjaar besloten
de subsidiëring nog een jaar voort re zeten.
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Aan het verslag der werkzaamheden in 7952 op de Afdeling Tropische
Hygiëne en Geografische Pathologie van het Koninklijk Instituut voor de

Tropen wordt het volgende ontleend:

zaamheden.

hondensera te onderzoeken, afkomstig van honden uit diverse plaatsen in
ons land, waarvan bloed ter onderzoek op ornithosis naar het Laborato-
rium voor de Gezondheidsleer was ingezonden' kt 749 sera werden in
72,70lo significant positieve reacties voor l. canicola gevonden, doch slechts

in 1,3 0/o voor L. icterobaemorrhagiae, een aanwijzing, dat canicolabesmet-

tingen regelmatig verspreid in ons land onder de honden voorkomen.
Èen seiologitch onderzoek van een aantal honden- en aPensera uit Suri-

name gaf geen duidelijk positief resultaat, hoewel met enkele leptospira-

komsten te \Øenen en 'Sí'ashington.
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De verzameling standaardstammen van leptospiren werd uitgebreid met
enkele typen uit Zwitserland, België, Engeland en \Øashington. Door lepto-
spiraresearch centra in andere landen werden een groot aantal serotypen
gevraagd ten einde ook hun routine-onderzoekingen rnet te vorei geconrro-
leerde standaardstammen te kunnen verrichten of ten behoeve van ander we-
tenschappelijk werk. Daar alle cukuren thans vóór de verzending serologisch
gecontroleerd worden, namen deze werkzaamheden veel tijd in beslag. Ver-
zonden werden in totaal 104 stammen naar Leiden, Groningen, Keulen, Lon-
den, Antwerpen, Parijs, Alès, Tel-Aviv, Tokyo, Los Angeles, Galveston en

Jamaica.
Ook de internationale contacren breidden zich uit. Op verzoek van het

Onze analyse kon in Londen gesteld, bevestigen;
de stammen behoord edanensis, waar-vaÍ het proto-
type in 1929 en 793 werd gevonden. Gevallen van
infecties bij mensen zijn sindsdien slechts zeer sporadisch gevonden. (Suma-
tra en Malaya), zodat deze vondst epidemiologisch van veel belang is. Nader
contact mer de werkers in Australië is opgenomen.

Uit Israël werd een tweetal stammen ter contrôle ontvangen; de antigene
samenstelling kwam niet overeen met die van het verwachte serotype vol-
gens de etikettering.

Op verzoek van de sécreraresse van de International Federation of Cul-
ture Collections of Microorganisms, waarbij de leptospirenverzameling aan-
gesloten is, werdlen.^ppoit over 1951 ingezonden.

9.ONpEnZoEK BETREFFENDE STERILIS,A.TIEPRoBLEMEN BIJ BRoNCHITI-
SCHE ETTERINGEN BIJ PATIENTEN MET BRONCHIECTÁ,SIEEN MET
LEOCILLINE

Dit onderzoek is per 1 Júi 1952 afgesloten. Van Prof. Dr J. Mulder is
eeñ uitgebreid verslag ovel de werkzaamheden en resultaten ontvangen,
hetgeen als volgt wordt samengevat:
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van gereseceerde longen een minder grore concentratieneiging gevonden dan
door de Deense onderzoekers wordt aangegeven.

Het bleek verder, dat de toedie¡ing van bovengenoemde penicilline-ester
ook een relatief hogere penicillineconcentratie gaf in spierweefsel, dan bij
procaïne-penicilline of Na-penicilline het geval was.

De verklaring voor deze feiten werd nier gezocht in een speciale affini-
teit van deze weefsels voor de gebruikte ester, maar in een samenspel tussen
verschillen in de diffusiegraad van de penicilline-ester als esrervorm en
,,gewoon" penicilline en de snelle spontane hydrolyse van de estervorm in
het weefsel. De concentrering berust dan op het in zekere mare gevangen
blijven in de weefsels van het bij de hydrolyse vrijkomende gewone peni-
cilline. Deze onderstelling vond steun in vitroproeven.

Bij de behandeling van patiënten met chronische muco-purulente bron-
chitis, veroorzaakt door H.-int'laenzde, met deze penicilline-ester, bleek,
dat ondanks her bereiken van hogere sputumtiters in vergelijking mer Na-
penicilline in gelijke dosering, toch nog een dosis van 4 x 5OO.OOO E. peni-
cilline-ester noodzakelijk is om een gunstig resultaat te bereiken (eliminatie
van H.-inflwenzae uit het sputum).

De oorzaken voor de minder gunstige werking van de penicilline-ester
bij dit ziektebeeld worden besproken.

10. OunrnzoEK oMTRENT HET vR,q.AGSTUK vAN DE pATHoGENESE vAN
DE BRONCHIECTASIEEN

Zoals ín het vorig jaarverslag vermeld, is aan de hoogleraren Dr G. O.
E. Lignac en Dr J. Mulder een subsidie verleend voor de tijd van één jaar
ten einde hen in staat te stellen bovengenoemd onderzoek te doer¡ mer de
uitvoering waarvaî belast zou worden de arts J. F. Ph. Flers. Met het on-
derzoek werd 1 Februari een aanvang gemaakt. FIet was bekend, dat het
onderzoek enkele jaren zou vergen en het bestuur besloot einde van het

'verslagjaar de subsidiëring van het onderzoek met een jaar te verlengen.
Aan het verslag der werkzaamheden in verslagjaar wordt het volgende

ontleend:

Vraagstelling
Deze is scherp omlijnd uit de kliniek der verworven bronchiëctasieën van

niet-specifieke aard naar voren gekomen en betreft:
a. De histologische localisatie der aerobe bacteriële flora bij acute en chro-

nische muco-purulente bronchitides, gepaard gaande met bronchiëcta-
sieën'veroorzaakt door Haemophiløs int'lumzae.

b. De histologische localisatie der stinkende anaerobe bacteriële flora bij
chronische bronchitides gepaard gaande met bronchiëctasieën.
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c. De histologische localisatie der bacteriën in behandelde en gesteriliseerde

ziektegevallen.
d. De mogelijke correlatie tussen de bacteriële infectie en het epitheel der

bronchusboom in beide klinisch scherp gescheiden chronische luchtweg-in-
fecties.

e. De eosinophiele infiltratie in bronchuswand en de slijmproductie van epi-
theel en slijmklieren in verband met de allergische comPonent.

f. De capillair rijkdom, innervatie, fibrosis eî vaatvoorziening op de ver-
schillende niveaux der bronchiëctasiewand.

g. Een nauwkeurige histologie der uiteinden der bronchiëctasieën en het dis-
taal hiervan gelegen longweefsel en bronchioli in verband met de mo-
gelijke aanwezigheid van een capillair bronchitis en bronchiolitis obli-
terans,

h. Een reconstructie der bronchiëctasiewand naar histologische coupes:

a. wat de plooiing van het mucosaslijmvlies betreft;
b. van de uiteinden der bronchiëctasieën en de distaal hiervan gelegen

bronchioli.

Materiaal
In bewerking zljn 24longen of longsegmenten, gelijkelijk over beide sexen

verdeeld. De leeftijd der patiënten ligt tussen de 12 en 60 jaar, de ziekte-
duur tussen 5 en 15 jaar. De 24 longen zijn als volgt onder te verdelen:

2 gevallen van recidiverende haemoptoë's uit bronchiëctatisch verwijde
bronchi.
2 gevallen van schimmelinf ecties ( as p er giLlus t'umi gatus ).

1 geval van actinomycose.

2 gevallen van acute capillaire bronchitis veroorzaakt door Haemophilus
influenzae.

9 gevallen van chronisch aerobe bronchitis veroorzaakt door Haemopbiløs
inflaenzae.

5 gevallen van chronisch anaerobe bronchitis met stinkende putride meng-
flora.
I geval van bronchiëctasieën na influenza-staphylococcus pneumonie in
7949.

2 gevallen van congenitale intrapulmonaire bronchuscysten, waarvan 1 ge-

val als solitaire cyste.

Alhoewel in het afgelopen jaar bevredigende resultaten uit dit onderzoek
naer voren zijn gekomen, is een definitieve beoordeling van de resultaten
nog nier mogelíjk. Eèn intensieve reconstructie van bronchiëctasieën, waar-
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van speciaal het distale einde samen met de achter de bronchiëctasieën ge-
legen bronchioli van grote waarde is, zal nog moeten geschieden.

Een mogelijke correlatie tussen de bacteriële infectie en het epitheel van
de bronchi is vastgesteld. Twee publicaties omrrent deze laatste gevonden
gegevens zíjn in druk, doch nog niet verschenen.

11. ONoBnzoEK NAAR DE pHARMAcoLocrscHE \ø,q.ARDEBEpALTNG vAN
PLANTAARDIGE LAXANTIA

Voor dit onderzoek was subsidie verleend tot 1 October 7952. Met het
verzoek van Prof. Dr J. H, Gaarenstroom en Prof. Dr F. H. L. van Os het
djdvak, s¡aarvoor subsidie verleend was, te verlengen tot L FebruaÅ 1953
zonder dat het bedrag van het totale subsidie overschreden wordt, is inge-
stemd.

Omtrent de voortgang der werkzaamheden in het verslagjaar w'ordt het
volgende medegedeeld:

Na de in het vorige jaar opgedane ervaringen met de pharmacologische
waardebepaling van Radix Rhei op muizen, werd deze methode gedurende
1952 toegepast om zijn bruikbaarheid in de practijk te bewijzen. Ondanks
moeilijkheden door muizensterfte zijn wij toch tot de conclusie gekomen,
dat de methode bruikbaar is.

In de Kruidenproeftuin te Buitenpost werden reeds in 1957 van klonen
Chinese rabarber afzonderlijke veldjes uitgezet. Op ieder veldje bevonden
zich 6 planten.

De planten werden op verschillende tijdstippen ín 1952 gêoogst en zowel
chemisch als pharmacologisch onderzocht.

De verschillen in habitus werden photografisch en door een korte bota-
nische beschrijving van de bladeren vastgelegd.

De chemische onderzoekingsmethode volgens Fairbairn werd aangepast
aan het onderzoek op vers materiaal, waarbij het nodig bleek voor het ver-
krijgen van bruikbare monsters speciale maatregelen te nemen. Proefne-
mingen met een Varing Blendor of verwrijvingen bleken een voor het on-
derzoek op muizen onbruikbaar materiaal op te leveren. Ten slotte bracht
een,,Bühler" homogenisator uitkomst.

FIet meest opmerkelijke resultaat van het onderzoek van vers materiaal
op muizen was de giftigheid van de jonge wortels (grote muizensterfte).
Getracht werd het verschil tussen deze jonge wortels en de oudere onder-
grondse delen ook chemisch te bepalen. Het bleek, dat in de jonge wortel
een abnormaal grote hoeveelheid vrije anthraceenderivaten voorkwam.

Dir werd aanleiding tot cen gedifferentieerd onderzoek van wortel en
wortelstok bij verscheidene monsters.'Dit onderzoek werd verricht in sa-
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menv/erking met her analytisch personeel van her Laboratorium voor Phar-
macognosie. Eei uitvoerig verslag zal verschijnen in de vorm van een pu-
blicatie.

Het vierde kwartaal werd besteed aan het pharmacologisch onderzoek
van de in October geoogsre wortels van de 14 klonen te Buitenpost. Hier-
van werd van het gedroogde rhizoom een gedroogd monsrer uit her boven-
en ondergedeelte onderzocht, terwijl verder het gehalte in het xyleem van
de andere wortel werd bepaald.

Een groot a¿ntal klonen werd op deze wljze zowel chemisch, - vrije en
gebonden anthrachinonen, vrij en gebonden rheine - als pharmacologisch
onderzocht.

Ten slotte moge nog vermeld worden de medewerking bij het Rheumon-
derzoek van Dr Bellaart, waarvan het verslag in de vorm van een disser-
ratie werd vastgelegd.

1.2. ONornzoEKrNcEN op HET GEBTED vAN HET vIBRATTEZTNTUTc rN
HET INSTITUUT VOOR DOOFSTOMMEN TE ST. MICHIELSGESTEL

De onderzoekingen, waaraan de Gezondheidsorganisatie T.N.O. tezarnen
met de Nederlandse Organisatie voor Zuiver \Øetenschappelijk Onderzoek
financiële steun verleenr, werden in 1,952 voorrgezer; her subsidie vormt
een heel bescheiden aandeel in de totale kosten der onderzoekingen.

Aan het door het trnsrituut uitgebrachte jaarverslag wordt het volgende
overzicht ontleend van de onderwerpen, s¡aarmede de \Øerkgroep N.V.
Philip-Doofstommeninstituut zich in het bijzonder heeft beziggehouden:
a. Onderzoek op mogelijkheden van geluidswaarneming door doofstom-

men door middel van gehoor en/of vlbratrezin;
b. Audiometrisch onderzoek;
c, e verstaa
d. het spre doof-

d o.a. de ouwd:
ampje, 3

13. Or.rO¡nZOEK BETREFFENDE SEROLOGISCHE REACTIES BrJ RHEUMATI-
SCHE ZIEKTEN

l{et aan Mevrouw Dr P. E. van Loghem-Langereis ten behoeve van bo-
vengenoemd onderzoek verleende subsidie is verlengd tot ultimo. 1953, ge-
zien,de grote waarde, welke in rheumakringen aan deze onderzoekingen
worden gehecht.

Per 1 October L952 heeft Mevrouw van Loghem een samenvattend jaar
verslag ingediend over de werkzaamheden, v¡elke verricht zijn in het Labo-
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ratorium voor de Gezondheidsleer te Amsterdam onder ieiding van Prof.
Dr A. Ch. Ruys, hetwelk hieronder volgt:

Ter beoordeling van de waarde van de verschillende serologische bepa-
lingen voor diagnostische doeleinden werden sera- van gezonde mannen en

vrouwen onderzocht. Om de invloed van de jaargetijden daarbìj tta te 1a^n
werd maandelijks (Z maanden lang) van dezelfde personen bloed afgeno-
men. Vanneer deze gedurende 72 maanden zijn vervolgd, zullen de uit-
komsten, tezameî met de resultaten bij rheumatoide arthritis en acuut rheu-
ma, door statistici ter hancl worden genomen. Bij cortison of ACTH-thera-
pie werd in 136 gevallen serum onderzocht om de titers te vervolgen.

Een aantal bepalingen werd verricht bij patiënten met de ziekte van
Sjögren (met en zonder rheumatoideverschijnselen), met psoriasis en met
erythema exsudativum multiforme om eventueel verband van d.eze ziekte
met haemolytische streptococci op te sporen.

De betekenis van de concentratie van heparine Çn protamine-achtige stof-
fen in sera voor de serologische bepalingen werd getoetst aan neutralisatie-
proeven met sera van gezonden en zieken.

Bij een 2l-tal patrënten werden de reacties in gewrichts- of pleurapunc-
taat vergeleken met die in bloed.

Een onderzoek werd gedaan naar homoloog antigenen in gewrichtsvocht
of -kapsel en haemolytische streptococci. Daartoe werden verschillende
praecipitatietechnieken bestudeerd.

Een wijziging in een der bepalingen, de Rosetest, door gebruik van zout-
solutie waaraan 50lo schapenserum is toegevoegd, leverde hogere en sterkere
agglutinatie bij patiënten met rheumatoide arthritis, terwijl sera van andere

zieken en gezonden negatief bleven.
Een nieuwe serologische bepaling, betreffende het zogenaamde C-reactie-

ve proteïne, werd in studie genomen.
Twee voordrachten werden gehouden, een in lJtrecht en een in Barce-

lona.

14. ONopnzoEK NAAR EEN INDICATIE vooR DE z.c. KoRTE PSYCHo-

THERAPIE MET MILIEUBEHANDELING DOOR HEl MEDISCH-PAEDAGO-

GISCH BURE,{U TE ,S-GRAVENHAGE.

In principe werd voor dit onderzoek, hetwelk in
vang nam, subsidie verleend voor de újd van 3 ja
Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft aan de hand
diende begroting er mede ingestemd het onderzoek op de voorgestelde wijze
te contrnueren.

Over de voortgang van het onderzoek, dat staat onder leiding van de
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zenuwarts A. F. \ø. van Meurs, wordt het volgende jaarverslag uitge-
bracht:

Van het totaal voor dit onderzoek uitgelote gevallen werden er 217 ,,tit-
gewerkt, in 216 gevallen werd sociaal contact gelegd; 160 ,werden boven-
dien psychiatrisch herzien.

In 26 gevallen werd een nieuw psychotechnisch onderzoek verricht. Er
hadden 57 extra sociale contacten plaats voor afsluiting e.d. In verschil-
lende gevallen moest een reservegeval het oorspronkelijk uitgelote geval
vervangen, er bleken b.v. 1O bureaupupillen gestorven, waarvaÍ 8 in Duitse
interneringskampen. Gelukkig was het aantal weigeringen om aan dit onder-
zoek mee te werken, zeer gering, over 1952 slechts 3 gevallen.

Er werd een begin gemaakt met het onderzoek 1Íaî îaar buiten de stad
verhuisde gevallen. Ondanks de medewerking van de Burgerlijke Stand
van verschillende gemeenten bleek dit een aanzienlijke vertraging op te
leveren. In het komende .jaar n:illen grotendeels contacten buiten de stad
gelegd moeten worden. De inv¡inning van de gegevens geschiedde volgens
hetzelfde patroon als het vorige jaar.

Ook nu weer is veel steun ondervonden van de andere stafleden van het
M.P.B. en van M.O.B.'s in andere plaatsen. Ook in 7952 was er contact
met Prof. Koekebakker.

De indicatiestelling en de prognose van de verschillende onderzochte ge-

vallen bleek ook nu v/eer naus/ samen te hangen met de verschillende mi-
lieufactoren, die het sociale onderzoek opgeleverd had, vaak in een derge-
lijke grote correlatie, dat het de indruk wekte, dat speciaal het sociale
onderzoek in staat moet zijn de meest betrouwbare gegeyens voor de prog-
nose te leveren.

Ook de typologische inzichten van collega Suze van Veen bleken in vele
gevallen zo treffend, dat de wenselijkheid van een voortgezet onderzoek
zich voordoet. Op dit moment kan reeds vastgesteld worden, dat een der-
gelijk onderzoek de betekenis van het nu nog lopende zou kunnen vergroten.

ì De betrorr*baarheid van de psychologische testresultaten bleek zeer wis-
selvallig, afhankelijk van de leeftijd en de toegepaste testmethode. Verwacht
wordt, dat een statistische bewerking van de l.Q.-resultaten hier nader
inzicht in zal geven.

De psychiatrische onderzoekresultaten bleken eveneens sterk afhankelijk
van de persoon van de onderzoeker en de milieusituatie van het kind. De
invloed van de instelling van het kind en zijn milieu, ten opzichte van de

onderzoeksituatie, bleek in vele gevallen zo groot, dat de psychiatrische
conclusies hierdoor minder betrouwbaar werden. De differentiatie tussen

neurotische persoonlijkheidsstructuur en reactieve gedragsafwijkingen op de
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milieusituatie bleek in vele gevallen in het psychiatrisch onderzoek niet
mogelijk.

Ook in de literatuur wordt deze problematiek meermalen genoemd. FIoe-
wel er enkele publicaties gevonden zljn, waarin nader ingegaan wordt op

de wisselwerking tussen aanleg en milieu, zijn publicaties over soortgelijke
onderzoekingen niet ontmoet. Het ziet er îaaÍ uit, dat de laa¡ste jaren meer
casuïstische publicaties het licht zagen.

De groepering van de gevallen zal moeilijk zijn door de individueel ver-
schillende probleemsituatìes. Mogelijk kan een eenvoudige indeling naar mi-
lieusituaties toch tot enige statistisch belangrijke conclusies voeren. Het ge-

vaar is evenwel niet denkbeeldig, dat deze indeling zo grof wordt, dat zi1

voor het individuele geval aar. betekenis verliest.
In het komende jaar zaI de verzameling van gegevens voltooid worden,

waaÍn^ in de 2e helft van 1953 zo mogelijk tot een meer statistische bewer-
king zal kunnen worden overgegaan.

15. OxoEnzoEK TER vERKRIJGING vAN GEGEVENS oMTRENT DE RoL,
\øELKE HET AL OF NIET COMPLETE GEZIN SPEELT IN HET ONTSTAAN
vAN NEUROSE EN OMTRENT DE-TNVLOED, \øELKE GROTE LICHAME-
LIJKE TRAUMATA IN DE EERSTE LEVENSJAREN OP DE ONT'\fIKKELING
HEBBEN

Zoals reeds in het vorige jaarverslag vermeld, is aan het Medisch-Op-
voedkundig Bureau te Amsterdam een subsidie verleend voor de tijd van
een jaar ten behoeve van bovengenoemd onderzoek, hetwelk zal worden
uitgevoerd onder leiding van Mevrouw E. C. M. Frijling-schreuder. Er zal
zo veel mogelijk contacr gehouden worden met het Medisch-Paedagogisch
Bureau te's-Gravenhage.

FIet onderzoek is 15 Mei aangevangen. FIet materiaal wordt gevormd
door een groep van 347 kinderen, die door het Bureau werden onderzocht
in de jaren 1949,7950 en 1951.

16. VrreurNE D-oNDERZoEK EN HUIDTUBERcuLosE (rulus)
Ten behoeve van dit onderzoek werd de subsidiëring in 7952 voortgezet.

FIet onderzoek door Dr \Ø. KIip in het Hygiënisch Laboratorium van de

Rijksuniversiteit te Utrecht is einde van het verslagjaar beëindigd, terwijl
het onderzoek, dat geschieclt in het Nederlands Instituut voor Praeventieve
Geneeskunde te Leiden tot afronding gebracht zal worden in het komende
jaar.

Dr \Ø. Klip geeft het volgende korte samenvattend overzicht van zijn
werkzaamheden en resultaten:
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Het bij sommige vormen van tuberculose werkzame vitamine D, remt de

groei van tuberkelbacillen in vitro. Er werden enkele steroiden gevonden,
die een sterkere groeirernming vertonen. De werkzame concentratie is ech-
ær vÅj hoog vergeleken met de sinds het begin van het onderzoek elders
gevonden geneesmiddelen, Er werd daarom besloten geen dierproeven te
doen, doch de experimenten te staken.

Voorts moge worden verwezen naar zìjn proefschrift: ,,Groeiwerkende
remming van vitamine D, en levertraan op de tuberkelbacil" (Utrecht-
19s1).

Prof. A. de \Øaart bericht over de werkzaamheden in 7952 als volgt:

Het experimenteel toxicologisch onderzoek bij konijnen werd voortgezet
met zuivere D, en D, preparaten en een mengsel van zuivere A f Dr. Alle
preparaten v¡erden wederom bereidv'illig ter beschikking gesteld door een

pharmaceutische industrie. De voorlopige indruk werd verkregen, dat ook
de zuivere preparaten (evenals het z.g. bestralingsproduct) orgaanverande-
ringen (met name bloedvatveranderingen) kunnen verwekken en dat in het
algemeen D, toxischer is dan D.. Na September werden geen verdere proef-
dieren meer ingezet, doch werden de chemische bepalingen voltooid en de

bij het afgelopen deel van het onderzoek verkregen cijfers systematisch
geordend en (in overleg met Prof. Donath) de voorlopige gemiddelden van
de tijdens de intoxicatie optredende variaties berekend en op schrift gesteld.
Dit zal echter nog nader door de afdeling Statistiek moeten worden gecon-
troleerd. Het betreft het verloop van lichaamsgewicht, temperatuur, aantal
erythrocyten, haemoglobinegehalten, zvre en alkalische phosphatasen, totale
en anorganische phosphor, bloedcalciurr,, cholesterol, totaal lipoid, rest-
stikstof, ureum. In totaal zrjn dit J 8.000 bepalingen ges¡eest. Buitendien
werden 772 calciumbepalingen gedaan in schedeldak, femur, aorta en nier.
Voorts werd wederom veel literatuur verwerkt en uitgetrokken. FIet verder
wachten is nu op de pathologisch-anatomische bewerking van her sectie-
materiaal. Dezer dagen zal overlegd worden op welke wijze (eventueel
door het tijdelijk aanstellen van een hulpkracht) dit bespoedigd kan worden.
Eerst daarna zalhet biologisch verloop van het intoxicatieproces voldoende
kunnen worden overzien en zal tot publicatie van het eersr dan volledige
onderzoek kunnen worden overgegean.

12. Ou¡nnzoEK op HET GEBIED DER HoRMoNEN, rN HET BTJZoNDER MEr
BETREKKING TOT HET I-ANDROSTA.NOLON

In verband met het overlijden van Mej. Dr E. Dingemanse is dit onder-
zoek in 1952 voortgezet onder leiding van Dr J. Spaander, Algemeen Di-
recteur van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid te Utrecht, die met



de dagelijkse leiding belast heeft Drs H. van Genderen, hoofd van de Phar-
macologische Afdeling van het Instituut. Subsidie werd verleend uimluitend
voor speurwerk op dit gebied; het routinewerk werd ingeschakeld in het
werk van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid.

Omtrent de werkzaamheden in het verslagjaar wordt het volgende ge-

rapporteerd:

In de loop van 1952 verscheen een publicatie, waarin het werk over dc
isolering van i-androstanolon uit urine-extracten en de identificatie van
deze stof uitvoerig werd behandeld. (J. Biol. Cbem. 795:827;1952). Ame-
rikaanse onderzoekers (met name H. L. Mason, Physiol. Revieza 30:321;
l95O) zrln van oordeel, dat het i-androstanolon een arcefact is, ontstaan uit
dehydroepiandrosteronsulfaat bij hydrolyse in neutraal of zwak alkalisch
milieu. Na isolering van het sulfaat, wearvan i-androstanolon is afgeleid,
uit urine van een patiënt met een bijnierschorstum,or en een voorlopige, nog
nier volledige, identificatie van deze stof zijn wij geneigd te denken, dat de

critiek door Mason c.s. uitgeoefend, alleszins gerechtvaardigd is. Het uit
urine geïsoleerde sulfaat vertoont bij menging met synthetisch dehydroe-
piandrosteronsulfaat geen smeltpuntdepressie. De infrarode absorptiespec-
Ert. \Íaî beide stoffen zijn, althans in qualitatief opzicht, geheel gelijk. Over
enkele maanden hopen wij een publicatie over dit onderwerp gereed te
hebben.

\Øat het klinisch hormonenonderzoek betreft zijn o.m. urines van nor-
male personen van verschillende leeftijden onderzocht en wel van 62 vrott-
wen (leeftijd 2-83 jaar) en 39 mannen (leeftijd t-83 jaar) op het totale
17-ketosteroidengehalte en op het gehalte aan de verschillende lZ-ketoste-
roiden.

Over de resultaten verkregen met vrouwelijke proefpersonen werd een

mededeling gedaan op het Internationale Biochemische Congres te Parijs
(21-27 Júi 1952). I{et 17-ketosteroidengehalte in de urine neemt bij vrou-
wen toe tot op 15- à 2}-jaríge leeftijd. Daarna, tot 35 à 40 jaar, varieert
het gehalte van,4,8-77,4 mgl24 rur (gem. 11,1 mg).OP oudere leeftijd
treedt een daling in, zodat het normale gehalte voor vrouwen van 40-55
jaar tussen 1,6 en 11,8 mgl24 u'ar ligt (gem. 6,8 mg) en voor nog oudere

vrouwen tussen 0,3 er IO,7 mg/24 uur (gem. 4,0 mg). Bij differentiëring van
het 17-ketosteroidenmengsel blijkt, dat in de puberteit het gehalte à t aî-
drosteron en aetiocholanolon, in mindere mate ook dat van de p -t7-keto-
steroiden, sterk toeneemt. Omstreeks de menopauze vermindert het gehalte

aan deze stoffen in de urine weer.
\Øat de uitscheiding van l7-ketosteroiden bij mannen betreft: gezien

wordt in de puberteit een sterke stijging. De indruk wordt verkregen, dat
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bij kinderen, jonger dan ro jaar, war de 1z-kerosteroidenuimcheiding betreft
geen verschil bestaar russen de beide sexen.

Nog weinig materiaar van oudere mannen is onderzocht. In de disser-
ratie van Dr A. A, Israels (Groringen) werde' de tot dusverre verkregen
resultaten opsenomen (Hoordstuk t t t',uï 

í:*ï::î':f :i:,H'*"'î: î:
lit ijvãn diitoe aan onze extracriemetho-
de r worden omgezet tot niet-ketoverbin_
dingen. Mannenurine is, ook procentueel, veel rijkei aan p-17-ketosteroiden
dan vrouwenurine.

FIet urine-onderzoek van asthmapatiënten, dat op voorsrer van Dr A. A.
Israels (Groningen) werd verricht, leverde als resuliaat op, dat bij asthma-
patiënte¡. een significant werlaagde 1z-ketosteroidenuirscieidi.rg levonde'
werd. (zíe voor bijzonderheden dissertatie Dr Israers, Hoofdstui itI¡.

op voorstel van Dr R. Kooii (Amsterdam) werd een onderzoek verricht
over de uitscheiding van oesrrogene stoffen en 1z-ketosteroiden van patiën-
ten lijdende aan acne. over de resuharen van clit onderzoek *ordt .io-.rr-
teel door Dr Kooij een publicatie geschreven.

FIet op voorsrel van Prof. Dr F. S. p. van Buchem (Groningen) verrichte
onderzoek over de hormoonuitscheiding van patiënten -.t .lo"i.trti" ,r".,
de aorta leverde als resultaat op, dat ãe 1z-ketosteroidenuitscheiding bij
deze,pa¡iënten vaak 

'erlaagd 
is, wat vooral toe te schrijven is aan ..rr"lrgé

uitscheiding van androsteron. Dit wijst wellicht op een lage productie van
testostefon. De meeste van deze patiënten hebben een verlaie þuberteit, rer_
wijl bij de vrouwelijke patiënten in sommige gevalren het s'yndroom van
Turner aanwezig is.

,op voorstel van Dr G. M. Bleeker (Amsterdam) werd de hormoonuit-
scheiding bepaald bij een aantal pariënten, lijdende áan hyperortosis fronta-
lis interna. over de resuhaten vãn dit ondeizoek stelt Dr^Bleeker een rap-
Poft oP.

FIet onderzoek over de invloed van toediening van sreroiden (en andere
stoffen) op de uitscheiding van 1z-ketosteroidenleverde de volgàde resul-
faten op:

. Methylandrosteendiol, in therapeutische dosis, beinvroedde bij een pa-
tiënte lijdende aan merast"rererrd mammacarcinoom de uitscheíding van
17-ketosteroiden niet.

Testosteron geeft bij normale proefpersonen een verhoogde uitscheiding
van androsteron, aetiocholanolon .r, io-s van epiandrorti..orr. Misschiei
bestaat er bij patiënten, lijdende aan cushing'. ,yådroo-, een anomalie in
de stofwisseling van resrosreron. (semaine des Hôpitaux d.e paris 2g: No
ll'.7:7952). cortison kan, afhankelijk van de dosering, zowel een lichte
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verlaging als een liçhte verhoging van het l7-ketosteroidengehalte in
de urine veroorzaken bij patiënten lijdende aan rheumatische arthritis. FIet

11-hydroxyandrosteron- en het 11-oxyaetiocholanolongehalte in de urine
kan onder invloed van cortison omhoog gaan. Ook op het aetiocholanolon-
gehalte meenden wij in sommige gevallen een invloed te zien.

ACTH geeft bij patiënten, lijdende aan rerschillende aandoeningen, een

verhoging in de uitscheiding van p-17-ketosteroiden, aetiocholanolon, 11-

hydroxyandrosteron, 11-oxyaetiocholanolon en soms van 11-hydroxyaetio-
cholanolon te zien (,,ACTH en Cortison". Een symposium van de Ned.
Vereniging voor Endocrinologie, p. 28. Scheltema en Holkema N.V., Am-
sterdam 1952).

In de loop van7952 werd op verzoek van Dr J. Groen (Amsterdam) be-

gonnen met het uitwerken van een bepaling van glycyrrhetinezuur in urine-
è*t.""t.n, zulks in het kader van diens onderzoek over de therapeutische

met vanilline. Er werden tot dusverre echter nog geen goede resultaten

verkregen.
Dooi de heer Meihuizen (Med. Drs) werd het onderzoek over het mela-

nophorenhormoon, door Dr Dingemanse begonnen' voortgezet. De uit-
s.hìiding van het melanophorenhormoon werd bij 3 proefpersonen vanaf
de eerstJ maanden van de zwangerschap 7 à 2 maal per week quanritarief
bepaald. FIet resultaa
voor de uitscheicling

Ook met het oog
behulp van de Konsu
de normale zwangerschap grondig te kennen.

1.8. ONornzoEK NAAR DE rNvLoED vAN GLUTAMINEZUUR BIJ KINDEREN

MET LEER- EN OPVOEDINGSMOEILIJKHEDEN

Omtrent de voortgang van het onderzoek in 1952, waarvoor subsidie

werd verleend aan Prof. Dr I. C. van Floute, Directeur van het Gemeen-

relijk Paedotherapeutisch Instituut te Amsterdam, wordt het volgende ver-
slag uitgebracht:

Doel van het onderzoek is niet zozeer om ta te gaan of het mogelijk is

door middel van glutaminezuur de intelligentiequotiënten te verhogen, dan
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_ . 
De groep omvat kinderen mer een middelmatig of berer versrand, alle

kinderen hebben leer- of gedragstoornissen van diverse aard. zowel kjnd,e-

lijks gecontroleerd zowel op medisch als op paedagogisch gebied.

lJiï.:li:r:+iåi{'i:F:
b. Paedag
en onder
lijk 11 en
elk kind.
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van elk kind en vult deze met een cijfersysteem iedere maand aan. Beiden
hebben de ervaring opgedaan, dat er geen invloed merkbaar was tot De-
cember. Na verhoging van de dosering werd het eerst verandering in het
gedrag van de groep als geheel opgemerkt, voordat aan sommige kinderen
apart beschouwd enige verandering kon worden s¡aargenomen.

De d als volgt omschreven:
De erkkracht en animo in het werk steeg, de

lust t herrieschoppen nam toe. FIet is de vraag
of de werkresultaten beter zijn te noemen. De groep reageert duidelijker
op de verhoogde dosering dan de individuen aPart genomen.

Het is de bedoeling, dat deze proef zal worden voortgezet tot in de

zomer van dit jaar.

19. O¡¡o¡nzoEK BETREFFENDE DE MocELIJKE TRANSPLANTATIE vAN
SCHILDKLIER\øEEFSEL

FIet aan Prof. Dr P. J. Gaillard verleende subsidie voor het tijdvak 1 Juli
1951 tot 1 Juli 1952 ten behoeve van bovengenoemd onderzoek, hetwelk
zal worden uitgevoerd door cle arts FL J. \Øaller, is met een jaar verlengd
onder dezelfde voorwaarden.

Aan het verslag der werkzaamheden in 1952 wordt het volgende ont-
leend:

vermeld worden,
B,ovendien bleek na thyreoidectomie een duidelijke vermindering van de

voedselopname door de dieren op te treden en onrsronden er duidelijke ver-
anderingen in de histologische structuur van de hypophysevoorkwab. Beide

criteria werden dan ook later naast de stofwisselingsmeting benut.

In het tweede kwartaal werd een aanvang gemaakt met transplantaties

van kleine hoeveelheden embryonaal schildklierweefsel bij volwassen ko-

nijnen, waarbij eercler een schildklierextirpatie was verricht en de stofwis-
seiing significanr was gedaaid. Na deze brephoplastiek werd de stof*isse-
ling nimLer normaal .n *"t de transplantatie derhalve aIs niet geslaagd

te beschouwen.
Vermeld zij nog, dat de volledigheid van de schildklierextirPatie gecon-
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troleerd werd volgens de methode van Reinhardt, waarbij gebruik ge-
maakt wordr van de radio-autographie.

kwartaal werd met deze contrôle
at bij jonge dieren in ongeveer 1/3
atie kan worden bereikt en dat dit
lledig gelukte.

In dir kwartaal kwamen wederom een aantal transplantaties ter beoor-
deling. De stukjes embryonaal schildklierweefsel, die als steeds in de vaat-
schede van de lies geïmplanreerd waren, bleken bij de obductie, z maanden
later, niet meer terug re vinden te zijn.

Naast de transplanratie van gervoon embryonaal schildklierweefsel werd
van, een aantal gevallen ook gekweekt embryonaal schildklierweefsel ge-
implanteerd. Deze transplantaren werden drie maanden later welisv¡aar

Proeven met injectie van radioactief jodium brachten verder aan het
licht, dat ter plaatse van de transplantatie géén selectieve opname van
radioactief jodium optrad.

In de komende maanden zal het onderzoek in twee richtingen worden
uitgebreid:

a. een aantal transplantaties met grotere hoeveelheden embryonaal weefsel
stâát op het programma.

b. de leeftijd van de acceproren zal worden gewijzigd in verband mer de
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waarschijnlijkheid, dat jongere dieren ten opzichte van transplanraren
minder fel zullen btijken te reageren.

20. ONopnzoEK NAAR HET vooRKoMEN vAN DE sTATUS DysRApHIcus

Door ziekte van de arts L. Bijl is dit onderzoek, hetwelk reeds goed ge-
vorderd w'as, gesragneerd, zodat over het resultaat van de sratistische be-
werking nog geen verslag kan worden uitgebracht.

21. ONo¡nzoEK ovER HAEMopHILTE EN DE BESTUDERTNG vAN zIEKTEN

MET HAEMORRHAGISCi{E DIATHESE IN DE KINDERLEEFTIJD

Ten behoeve van dit onderzoek werd aan Prof. Dr S. van Creveld oor-
spronkelijk subsidie verleend tot 1 Juli 7952 voor de aanstelling van een
analyste, welk subsidie met een jaar is verlengd.

Aan het verslag der werkzaamheden, verrichr in de Kinderkliniek van
het Binnengasthuis te Amsterdam in het verslagjaar, wordt het volgende
ontleend:

HaemopbiLie

In het afgelopen jaar werd allereersr een uitvoerig onderzoek verrichr
bij een lijder aan haemophilie, waarbij zich ten gevolge van herhaalde
transfusies van bloed, plasma en plasmafracties een anri-lichaam had ge-
vormd tegen de ,,anti-haemophiliefactor" (a.h.f.). De eigenschappen van
dit enti-lichaam waren in vroegere onderzoekingen door ons bestudeerd.
Het bleek mogelijk om, zowel door intramusculaire inspuiting van ACTH
als door orale toediening van corrison een duidelijke daling reweeg Ee

brengen van de stollingremmende werking van het plasma van de pariënr
op normaal bloed. Na beëindiging van deze hormonale behandeling ver-
toonde het plasma van de pariënr weer de oorspronkelijke stollingrem-
mende werking. Op de eveneens in het bloed van de pariënr aanwezige
,,Duffy" anti-lichamen had de hormonale behandeling geen invloed.

In studie werd genomen de vraag, in hoeverre de nieuw gevonden eigen-
schappen van bloed van lijders aan haemophilie ook bij de ,,carriers" van de
ziekte aanwezig zljn. Yooral voor de verklaring van de gevallen van de
z.g. sporadische haemophilie v¿ordt dit onderzoek van betekenis geacht.

Bloedplaatjes

Een nieuwe methode werd uitgewerkt voor het bereiden van suspensies
van bloedplaatjes. Het effect van transfusies van dergelijke suspensies bij
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thrombopenische en thrombopathische toestanden werd uitvoerig onder-
zocht. Als belangrijk punt werd hierbij door ons bij bepaalde ziekten met
haemorrhagische diathese vastgesteld, dat herhaalde transfusies van bloed
en van suspensies van bloedplaatjes steeds minder effect hadden.

S tollings lac toren bij pas geborenen

De concentratie van prothrombine en van één van de factoren, die de
omzetting hiervan beïnvloeden (plasma Ac-globuline) werd bestudeerd bij
een groot aenral gezonde pasgeborenen en bij verschillende ziektetoestan-
den van de pasgeborenen, die met haemorrhagische diathesen gepaard gaan.
De veranderingen in het prothrombinegehalte werden bepaald met een ,,two-
stage" techniek. De uitkomsten dezer onderzoekingen en hun betekenis
voor het inzicht in haemorrhagische toestanden bij pasgeborenen werden
besproken in een proefschrift en in een spoedig te verschijnen uitvoerige
publicatie.

T brornb op at bia b aemo p bilic a

In aansluiting aan de nieuwe haemorrhagische diathese, gekenmerkt
door het ontbreken van de door ons ontdekre ,,facror 3" der bloedplaatjes,
waarvan het vorige jaar twee gevallen werden beschreven, werden drie
nieuwe gevallen dezer ziekte bestudeerd en de tegenstelling enerzijds en
de verwantschap tot de haemophilie anderzijds nader aangetoond.

Bloedingen door,,aminopterine"

Bij enige patiëntjes met acute leucaemie, die met aminopterine werden
behandeld, kon worden aangetoond, dat de hierbij optredende haemorrha-
gische diathese verklaard kon worden door een belangrijke daling van
het plasma Ac-globuline, dbor het aminopterine veroorziakt.

22. ONozxzoÈr N¡¡n DE \øERKTNG vAN BEpAALDE cHEMrscHE sroFFEN
OP DE PLEXUS CHORIOIDEUS EN DE LIQUORHOEVEELHEID IN DE
HERSENEN

Dit onderzoeh, hetwelk wordt verricht door Prof. Dr J. Ariëns Kap-
pers met subsidie van de Gezondheidsorganisatie T.N.O., moest tijdelijk
worden gestaakt in verband met verblijf van Prof. Ariëns Kappers in het
buitenland van 1 September 1952 tot eind Maart 1,953.

23. ONo¡nZoEK NAAR HET VERBAND TUSSEN CARIES EN YoEDING
Aan het verslag cler werkzaamheden, verricht in het verslagjaar in het

Nederlands Instituut voor Volksvoeding, wordt het volgende ontleend:
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A. DrrRpnoBvrN
De proeven, die dit jaar met r a r r e n werden verricht, hadden ten

doel de in de vorige jaren verkregen resultaten te bevestigen.

Proeoen met maïsvoedsels

FIet was reeds uit 2 series proeven gebleken, dat vervangen van een deel
van de maïs in de voedsels volgens Floppert, \Øebber en Canniff door gluten
een significante cariësreductie veroorzaakte. Dit kon in een derde reeks
bevestigd worden.

FIet was echter niet mogelijk deze cariësreductie bij de nahomelingen
van de dieren op.dit dieet te verkrijgen (2 series proeven).

De cariësreducerende werking van fluor fon in totaal 6 maal vastge-
steld worden (waarvan tweemaal in een volgende generatie).

Proecren met suiherrihe ¡;oedsels

De waargenomen cariësreductie door toevoegen van gist aan het suiker-
rijke voedsel volgens Sognnaes kon in een tweede serie bevestigd worden.
Het verschil was toen echter net niet significant, zodat de proef waar-
schijnlijk wat langer voorrgezer had moeten worden. (Het gaat hier om
weinig uitgebreide, rnoeilijk te waarderen cariës).

De cariësreducerende werking van fluor op deze voedsels werd twee-
maal geconstateerd.

Proez¡en met Rãnvoedsel (Nederlandse rantsoen 1945-1949)

Voedsel samengesteld volgens het gemiddelde gebruik in Nederland
geeft bij ratten eveneens cariës. Fluortoediening gedurende de eerste 5
maanden geeft cariësreductie. Laar men de dieren met fluor 1O maanden
oud worden en een volgend geslacht voorrbrengen, dan is er nog wel
cariësreductie door fluor, doch het verschil is niet meer significant. In-
dien men de fluortoediening ook bij de jongen voortzer, is er geen sprake
meer van cariësreductie. Dit belangrijke feit dient nog nader onderzochr re,
worden.

Histologie

De cariës werd gewaardeerd volgens de door ons gewijzigde merhode
van Keyes. Hierbij wordt gebruik gemaakt vân een binoculair (vergroting
15 maal). Daar deze methode bij kleine laesies niet erg nauwkeurig is,
wordt geprobeerd een andere methode uit te werken. Fliervoor worden
lengtecoupes gemaakt van de kaken van de dieren; na kleuring met
fuchsine zien wij dan in sommige fissuren een donkerrode band op de gla-
zuurdentinegrens te voorschijn komen.

De indruk werd verkregen, dat dit het begin van een carieus proces is,
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re meer daar dit beeld ook in de histologische preparaten kon worden
aangetoond en wel in verschillende mate van uitbreiding.

In het komende jaar zal vooral de aard van dit proces onderzocht
worden.

Met betrekking tot de proeven met hamsters kan worden mede-
gedeeld, dat er eveneens de gelegenheid was enige hamsterkaakjes te onder-
zoeken van reeds lang afgelopen proeven (1950-1951). Het karakter van
de cariës is bij deze dieren anders dan bij de rat. Men ziet meer gingivale
cariës, maar ook fissuurcariës komt voor.

Tevens zullen lengtecoupes van de kaken van deze dieren bestudeerd
worden om de aard van het proces nader te leren kennen. Ook voor het
uitv¡erken van een nieuwe càriësmethode is het noodzakelijk het cariës-
beeld bij de hamsters goed te kennen.

B. Fruonnnp.crrNc

In de loop van het jaar werd de fluorbepaling met zìrcoonalizarine-
reagens verder verbeterd en vereenvoudigd. De oorspronkelijke bepaling
wordt als volgt uitgevoerd: zircoonalizarinereagens en de fluoridehouden-
de oplossing worden bijeengevoegd. Na aanvullen tot een bepaald volume
wordt verhit tot koken. Vier uur later wordt dan de extinctie gemeten.

Door toevoeging van fluoride wordt de kleurintensiteit van het reagens
kleiner, daar fluoride het zircoonalizarinecomplex ontleedt.

Door wijziging van de reagenshoeveelheid en de fluorideconcentratie
(o.a. verkleining van het totaal volume) werd de gevoeligheid van de be-
paling sterk vergroot. Tevens bleek, dat de duur van de bepaling verkort
kon worden door het verhitten tot koken na het bijeenvoegen van reagens
en fluoride-oplossing achterwege te laten. In plaats van na 4 uur kon de
extinctie dan al na 1 uur gemeten worden.

Als voorbereiding tot een fluoridebepaling in voedingsmiddelen werden
proeven uitgevoerd met het overdestilleren van FIF mer H2SO4 uit NaF
in Conwayschalen; hierbij bleken de resultaten met bekende hoeveelheden
gunstig te zrjn.

Moeilijkheden gaf ons de verassing van bekende hoeveelheden fluoride
en ook van andere producten. Grote verliezen werden hierbij geconsta-
teerd; hiervan werd als oorzaak het in de as aanwezige carbonaat be-
schouwd. Immers de verassing moet in alkalisch milieu geschieden. Hier-
bij kunnen gebruikt worden Mg-, Ca-acetaar, Na- of K-carbonaer, even-
tueel ook Na- of K-hydroxyde. fn al deze gevallen onrsrear een vrij grote
hoeveelheid carbonaat.

Daar het fluoridegehalte vân voedingsmiddelen zeer laag is, moer met
betrekkelijk grote hoeveelheden van ðeze producten worden gewerkt.
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Vanneer wij nu een nog gevoeliger fluorbepaling hadden, zouden wij ook
met kleinere monsters kunnen werken. Er is dan minder van het alkalisch
materiaal nodig bij de verassing en er is dus ook minder carbonaat na

afloop aanwezig. Hierdoor hopen wij de carbonâatstoring te voorkomen.
Onlangs'nu hebben'\Tillar-Horton een zeer nauwkeurige fluorimetrische

bepaling gepubliceerd. o,l-0,2 y fhtor zou met redelijke nauwkeurig-
heid bepaald kunnen worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de af-
name ven de fluorescentie van het morine-aluminiumcomplex door toe-
voegen van fluor. Fluor ontleedt namelijk het morine-aluminimumcom-
plex doordat het met aluminium complexe ionen vormt. Bij het nawerken
van deze methode ondervonden wij enkele moeilijkheden. Ook bleek, dat de

door genoemde onderzoekers bij de bepaling gebruikte hoeveelheden morine
en aluminium een te hoge fluorescentie gaven voor het in ons laboratorium
aarwezige toestel.

De best geschikte hoeveelheden moesten dus eerst bepaald worden. Dit is

inmiddels geschied. \Øij hopen nu over korte tijd alle moeilijkheden over-
wonnen te hebben en de routinebepalingen mer deze methode te kunnen uit-
voeren. Pas hierna wordt ìileer aan de verassing van bekende hoeveelheden

fluor en van voedingsmiddelen begonnen.
Ook voor de fluoridebepaling in drinkwater zott àeze nieuwe methode zeer

geschikt zijn.

24. ONo¡nzoEK NAAR DE PREvENTIE vAN PoSToPERATTEVE THRoMBoSE

Met dit onderzoek werd in de tweede helft van 1951 een aanvang ge-

maakt met financiële steun ven de Gezondheidsorganisatie T.N.O. onder

leiding van Prof. Dr P. Formijne. Deze deelde begin 1952 rr,'ede, dat de

laatste tijd thromboses in zijn kliniek slechts zeer sporadisch voorkomen, zo-
dat het onderzoek nog geen resultaat kon hebben, weshalve op zrjn voorstel
werd besloten het onderzoek voorshands stoP te zetten'

25. ONo¡nzoEK NAAR EEN JUISTE BEPALTNGSMETHoDE vAN
PREGNANDIOL IN DE URINE

In September 1951 werd aan Prof. Dr \Ø. P. Plate te utrecht een subsidie

v..leerrá ter besrudering van dit vraagstuk, waarvoor per 7 Jantari 1952

de chemicus Drs E. VeÃoom werd aangesteld; het subsidie werd, gezien de

perspectieven, welke het onderzoek biedt, voor 1953 verlengd. 
.^ Aà" het verslag der werkzaamheden in het verslagjaar wordt het vol-

gende ontleend:

Na eersr zuiver pregnandiol uit de urine te hebben geÏsoleerd, werden
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verscheidene toevoeglngsproeven gedaan, om zodoende de bestaande bepa-
lingsmethodieken te toetsen.

Naar aanleiding van deze proeven kan over de methode van Huber het
volgende worden opgemerkt:

a. De eluering valt de 17-ketosteroiden met behulp van benzol was niet vol-
ledig.

b. De door Huber voorgeschreven elueringsvloeistoffen voor het pregnan-
diol voldeden slecht. .

In verband met het bovenstaande werd een scheiding teweeggebracht rus-
sen de 1Z-ketosteroiden enerzijds en het pregnandiol anderzijds (deze schei-
ding werd uitgevoerd met het reagens van Girard). De op bovenbeschreven
manier verkregen alcoholische îractie bleek uit verschillende stoffen te be-
staan. Proeven zljî thans in bewerking om deze stoffen te elueren en re
identificeren.

Na de identificatie van de verschillende pregnaanderivaten zal worden
nagegaan in hoeverre deze stoffen een rol spelen in het progesteron-mera-
bolisme, aangezìen de pregnandiolbepaling slechts beschouwd moer 'worden
als een hulpmiddel om de progesteronspiegel in het organisme re kunnen
volgen.

26. ONornzoEK NAAR HET vooRKoMEN vAN HypERosrosrs FRoNTALTs
INTERNA EN HET VERBAND DAARVAN MET HET SYNDROOM VAN
MORGAGNI

Dit onderzoek werd begin 1952 aangevar onder leiding van Prof. Dr A.
Hagedoorn te Amsterdam, met behulp r¡an een bescheiden subsidie van de
Gezondheidsorganisatie T.N.O.

Omtrent de vorderingen van het onderzoek wordt als volgt gerappor-
teerd:

In totaal werden 66 gevallen aangetroffen in het patiëntenmateriaal van
de Oogheelkundige Kliniek der Universiteit van Amsterdam (Hoofd: Prof.
Dr A. Hagedoorn) van de laatste 3 1aar.

Naast oogheelkundig en intern onderzoek werd van 35 van deze gevallen
ook nagegaan de uitscheiding van cle hormonale producten in de urine.
Deze bepalingen werden verricht door Mejuffrouw Dr L. G. Huis in 't
Veld en ten dele ook door wijlen Mejuffrouw Dr E. Dingemanse. Verder
werden de bepalingen van het narrium- en kaliumgehalte van het bloed
verricht in het laborarorium van de tweede Interne Afdeling van het \Øil-
helmina Gasthuis te Amsterdam, dank zij de welwillende medev¡erking van
Dr J. proen en van de heer A. F. \lillebrands. De bepalingen van de uir-
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scheiding van vitaminen zijn geschied in het Laboratorium voor Physiolo-
gische Scheikunde te Amsterdam met medewerking van Prof. Dr B. C' P.

Jansen. FIet overige laboratoriumonderzoek kon worden verricht in de

Oogheelkundige Kliniek.
FIet onderzoek kon op 31 December 1952 nog niet als afgesloten worden

beschouwd, daar de uitkomsten van de in December onderzochte Patiënten
nog niet verzameld zrin.

27. ONoEnzoEK NAAR DE ooRzÀKEN vAN DE ZUIGELINGENSTERFTE IN
VERBAND MET GEZINSGROOTTE EN \øELVAART

In het vorig jaarverslag is reeds medcgedeeld, dat aan Dr D. Hoogen-
doorn te \flijhe, die zich reeds enkele jaren gewijd heeft aan dit onderzoek,
voor 7952 financiële steun van de Gezondheidsorganisatie T.N.O' wordt
verleend, waardoor het hem mogelijk zal zijn te beschikken over enkele

faciliteiten als een rekenmachine en over speciaal door het Centraal Bureau

voor de Statistiek uit te zoeken gegevens, waardoor hij sneller en efficiënter
zal kunnen werken. Ook voor 1953 is dit subsidie toegezegd.

Dr. Hoogendoorn brengt het volgende verslag uit over zijn wetkzaam-
heden in 1952:

Met behulp van en bij de laatstgehouden volkstelling,
kon van bepaalde gebieden de sterfte van kinderen tot
en met 5 jàar Qn ingensterfte) worden bezien naar de

verdelingen als boven vermeld.
Daarnaast bleek, dat de sterfte in gezìnnen van handarbeiders duidelijk

hoger was dan in die van hoofdarbeiders. De R.K. gezinnen vertonen als

groep een hogere sterfte dan de niet-R'K. gezinnen, maar bij vergelijking
van gezinnen van gelijke grootte bleken deze verschillen niet meer aantoon-
baar.

De invloed van de leeftijd van de moeder is nog niet goed duidelijk ge-

worden.
De sterfte in Amsterdam .was duidelijk lager dan in een eveneens be-

schouwd plattelandsgebied. Dit geldt eveneens, indien gezinnen van gelijke
vergeleken.
1950 werden de sterftecijfers rLaar verschillende
ie berekend. Hierbij bleek, dat niet alleen dui-
nvloede doodsoorzaken als diarrheer enteritis'
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broncho-pneumonie, capil^aire bronchitis, kinkhoest e.d. een correlatie met
de gemiddelde gezinsgrootte vertonen, maar dat dit evenzeer geldt voor
ziekten, die niet of nagenoeg niet door het postnatale milieu worden beïn-
vloed, zoals gevolgen van de baring, asphyxie, vroeggeboorte, hydrocepha-
lie, spina bifida, meningocèle en monstervormingen. Ten aarrzien vaî aarL-

geboren hartgebreken kon deze correlatie niet w,orden aangetoond.
Ten aanzien van mazelen en kinkhoest kon waarschijnlijk worden ge-

maakt, dat de tussen verschillende gebieden bestaande verschillen in sterfte
niet langer worden beheerst door verschillen in dichtheid van bevolking,
maar dat deze verschillen in sterfte thans samenhangen met verschillen in
gemiddelde gezinsgrootte. De gegevens wekken zelfs de indruk, dat de sterf-
te aaî deze zíekten lager is r,a^rmare het betrokken gebied dichter be-
volkt is.

28. OuonnzorK BETREFFENDE vERBETERDE BEHANDELTNGSMETHoDEN
V,\N DE Z\øANGERE MET TOXICOSE OF/EN DIABETES

Voor dit onderzoek is aan Prof. M. A. van Bouwdijk Bastiaanse te Am-
sterdam een subsidie verleend, ingaande 1 Februari 7952 voor de tijd van
één jaar met de bedoeling, dat Curatoren van de Universiteit bereid zouden
zijn de kosten ter voltooiing van het onderzoek in 7953 op de onderwijs-
begroting te brengen. De desbetreffende toezegging van Burgemeester en
\Øethouders van Amsterdam is in April ontvangen.

FIet van Prof. van Bouwdijk Bastiaanse ontvangen samênvattend rapport
over zijn werkzaamheden in het verslagjaar luidt als volgt:

Ten einde een dieper inzicht te krijgen in de wijze waarop de zwanger-
schapstoxicose tot stand komt, werd een omvangrijk onderzoek verricht
naar het gedrag van de eosinophiele leucocyten bij zwangeren, barenden en
kraamvrouwen, zowel ten tijde van de normale zwangerschap als bij pa-
tiënten met een zwangerschapstoxicose.

In hetzelfde verband werd een onderzoek aangevangen naar de aard en
de omvang van de enzymatische conversie van verschillende steroiden door
placentaweefsel, waarbij naast de gebruikelijke chemische bepalingsmetho-
den van papierchromatographische methoclen gebruik wordt gemaakt.

In het dierexperiment werd nagegaan op welke wijze en in welke mate
verschillende corticosteroiden de bloeddrukverhogende werking van het
hypophyse-achterkwabshormoon beïnvloeden.

29. ONornzoEK NAAR DE \r'ERKTNG vAN ANTrBrorrcA rN vrrRo
Met ingang van 1 Januari 7952 werd aan Prof. Dr J. E. Dinger een sub-

sidie verleend ten behoeve van bovengenoemd onderzoek voor de tijd van
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êén jaar met de bedoeiing, dat ook hier Curatoren van de Universiteit door
verhoging van het materiële crediet voor 1953 voor voortzetting van het
onderzoek zouden kunnen zorgdragen. Dit is inmiddels geschied.

Aan het verslag der werkzaamheden in het verslagjaar door Prof. Dinger
wordt het volgende ontleend:

Bestudering van de factoren, die aan cle schommelingen van de waarne-
mingen bij het gevoeligheidsonderzoek ten grondslag kunnen liggen, heeft
nog niet geleid tot een verlaging van de ook door andere onderzoekers aan-
gegeven 10 0/o foutengrens. Enkele mogelijke foutenbr,onnen konden worden
geëlimineerd door te streven naar standaardisatie.

Het is niet gelukt een indruk te krijgen over de mate waarin het enzym-
penicillinase verantwoordelijk is voor de resistentie van staphylococcen ten
opzichte van penicilline en over de afwijking, die de werking van dit en-
zym brj de bepaling van de gevoeligheid kan veroorzaken.

Door statistische bewerking wordt gehoopt een indruk te vormen over de

grootte van de waarschijnlijke fout van onze methode.
Gedurende het onderzoek bleek de wenselijkheid, het principe van de ge-

voeligheidsbepaling met de diffusiemethode scherp te onderscheiden van dat
van de verdunningsreeks.

Ondanks het feit, dat de onderzoekingsmethode verbetering behoeft, is er

toe overgegaan oriënterende onderzoekingen over de gevoeligheid van sta-
phylococcen ten opzichte van een combinatie van penicilline en chloramphe-
nicol te verrichten.

30. ONonnzoEK NAAR DE RESULTATEN vAN MoDERNE HARToPERATIES

Van Dr C. L. C. van Nieuwenhuizen, leider van het hartteam van het St.
Antonius Ziekenhuis te Utrecht is op zijn verzcek financiële steun verleend
voor een onderzoek naar de resultaten van moderne hartoperaties aan de

hand van de verkregen uitkomsten gedurende de laatste jaren. Met de werk-
zaamheden is 1 Juli aangevangen.

Dr C. L. C. van Nieuwenhuizen deelt het volgende omtrent de aanleiding
tot het onderzoek en de verrichte werkzaamheden mede:

De snelle ontwikkeling van de chirurgische techniek, van de moderne
anaesthesie, en niet in het minst van de moderne onderzoekingsmethoden,
zoals hartcatheterisatie en angiocardiografie, hebben in een verrassend tem-
po geleid tot therapeutische mogelijkheden, die voor enkele jaren nog ondenk-
baar waren. Deze vrlj plotselinge versnelling in de ontwikkeling van de

mogelijkheden op chirurgisch gebied voor aangeboren en verworven hartge-
breken brachr als schaduwzijde echter eveneens mede een onvoldoende cri-
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tische instelling ten aanzien van de wenselijkheid, de methodiek en de resul-
taten van {eze ingrepen.

Zokon er b.v. verschil van mening, of beter nog, geen gefundeerd oordeel
bestaan over de beste methode om de Tetralogie van Fallot te behandelen,
waar men de keuze heeft tussen 3 technieken, die ten dele van principieel
verschil zijn. Ook is het laatste woord nog niet gesproken over het tijdstip,
s¡aarop een mitralisstenose reeds, en een coarctatie nog behandeld kan wor-
den.

Deze en andere vraagstukken kunnen slechts door een toenemende ervaring
en door een zeer critisch na-onderzoek worden opgelost.

Aangezien het hartteam van het St. Antonius Ziekenhuis vroeg met deze

operatics is begonnen en deze ingrepen op grote schaal heeft verricht, lag
het voor de hand gebruik te maken van een van den beginne af opgezet
nauwkeurig na-onderzoek, om te trachten er toe bij te dragen, dat een eind
wordt gernaakt aan de verwarring, die op dat gebied heerst.

Omdat een dergelijk onderzoek veel tijd vergt en veel hulp noodzakelijk
maakt, werd hulp aangezocht en verkregen van de Gezondheidsorganisatie
T.N.O., die daartoe gelden beschikbaar stelde.

Tot nu toe werd het werk met I assistent verricht, gehoopt wordt binnen-
korr de 2e te kunnen aanstellen.

Uit de voorlopige onderzoekingen werden de resultaten reeds medegedeeld
in voordrachten van Dr C. L. C. van Nieuwenhuizen voor de Nederlandse
Vereniging voor Cardiologie (over de methode der keuze en de resultaten
van de chirurgische behandeling van de pulmonalisstenose)' voor de Alge-
meen Ziektekundige Vereniging (idem), voor verschillende Afdelingen van
de Kon. Ned. Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst in Nederland,
voor enkele afdelingen in België en onlangs voor een groep specialisten van
Bern en Thun in Zwitserland.

Momençeel wordt het na-onderzoek van de resultaten van de mitralisste-
nose-chirurgie in kaart gebracht, om daarna statistisch te kunnen worden
bewerkt.

31. ONo¡nzoEK MET DE KUNSTMATIGE NIER

Van Prof. Dr J. Mulder is bericht ontvangen, dat hij geen mogelijkheid
ziet dit onderzoek, weervoor de Gezondheidsorganisatie T.N.O. begin
1951 subsidie verleende, aan te vatten, aangezien het hem niet gelukt is
een goede werkgroep voor dit onderwerp samen te stellen, zodat Prof.
Mulder voorlopig van het subsidie afziet.

Oprr¡pnrrNc

Voor de goede orde wordt er op gewezen, dat de in het voorgaande
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opgenomen verslagen omtrent de onderzoekingen door de Gezondheids-
organisatie T.N.O. zelve aangevat dan wel bij anderen in gang zijnde met
subsidie van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. slechts samenvattingen zijn
van de uitvoerige interne verslagen.

De publicaties omtrent onderzoekingen, v'elke door de Gezondheids-
organisatie T.N.O. zelve zijn aangevat of waarvoor zij subsidie heeft ver-
leend, worden in een bijlage bij dit verslag vermeld.

AANVRAGEN VOOR STEUN

A. IxcrwrllrcDE A.{NVRAGEN vooR NIEU\øE oNDERZoEKINGEN IN 1953

1. Onderzoek betreffende de v¡erkzaamheid van vitamine K, en de wer-
kingswijze en dosering van anticoagulantia

Naar aanleiding van een aanvrege van de heren J. Bonnet, chirurg, en

\ø. A. L. Dekker, laboratoriumarts, voor financiële steun ten behoeve van
bovengenoemd door hen te verrichten onderzoek aan de Chirurgische
Kliniek van het Academisch Ziekenhuis te Leiden onder leiding van Prof.
Dr \Ø. F. Suermondt, is besloten een bescheiden subsidie te verlenen ter
aanstelling van een analyste voor dit onderzoek gedurende 4 maanden en

voor de aan te schaffen heparine. Gemeend wordt, dat dit .wetenschaPPe-

lijk onderzoek van grote klinische waarde kan zijn. FIet onderzoek zaL

1 Januari 1953 aanvangen.

2. Onderzoek inzake oligophrene kinderen

Aan Dr F. Grewel, assistent aan de Psychiatrische Kliniek van het \Øil-
helmina Gasthuis te Amsterdam, leider van het experimenteel-psycholo-
gisch laboratorium der kliniek, is op zijn verzoek een subsidie verleend
ien behoeve van een onderzoek inzake oligophrene kinderen ingaande
1 Januari 1953, voorlopig voor de tijd van één jaar. Echter is te verwach-
ten, dat ook voor 1954 subsidiëring noodzakelilk zù zljn.

Doel van het onderzoek is differentiatie te brengen in de typen en

daarmede in de behandeling van verschillende vormen van debiliteit door
de psychologische oorzaken der denkstoornissen op te sPoren.

3. Onderzoekingen, verband houdende met het resistentieprobleem bij
therapie met entibiotica
Een aanvrage van Prof. Dr J. Mulder en Dr \f. R. O. Goslings voor

steun ten behoeve van bovengenoemde onderzoekingen' uit te voeren in de

Interne Kliniek van het Academisch Ziekenhuis te Leiden' is gunstig be-

oordeeld door het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O., dat van
mening is, dat de probleemstelling van voldoende betekenis is om het ver-
lenen van steun te rechtvaardigen.
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4. Onderzoek inzake de waarde van de heparine tolerantietest in vitro rn
de kliniek

Door Dr S. A. ten Bokkel Huinink, hoofd van de Afdeling Inwendige
Geneeskunde van het Gemeenteziekenhuis aan de Bergweg te Rotterdam,
werd een verzoek om steun voor dit onderzoek ingediend, hetwelk werd
ingewilligd. FIet onderzoek begint I Januari 7953 en zal een jaar vergen.

Nagegaan zal worden de waarde van de heparine tolerantietest bij pa-
tiënten, behandeld met anticoagulantia, bij normale personen, bij bepaalde
ziektetoestanden zoais haemorrhagische diathesen en bij patiënten met
kans op thrombose, terwijl tevens getracht zal worden een mogelijke ver-
betering of vereenvoudiging van de techniek van de desbetreffende test
te vinden,

5. Onderzoek naar de oorzaken en preventie van de coronair sclerose

Prof. Dr E. Gorter te Leiden diende d.d. 1 November een aanvrage in
tot steunverlening ten behoeve van bovengenoemd onderzoek in 1953.

In verband met de omstandigheid, dat ook een aanvrage op verwânt
gebied werd ingediend bij de Organisatie Z.W.O., zijn beide aenvragen
besproken in de Medische Contact-Commissie T.N.O.-Z.\Ø.O., waarbij
bleek, dat het betreft te scheiden werkzaamheden, welke voor wet betreft de
T.N.O.-aanvrage op haar gebied en voor wat betreft de Z.\Ø.O.-aanvrage
op zuiver wetenschappelijk gebied liggen. De Contact-Commissie was ge-
porteerd voor inwilliging van de aanvragen en zo ook het bestuur van de
Gezondheidsorganisatie T.N.O.

B. IN ¡¡¡TaNOELING zIJNDE AANVRAGEN

1. Aanvrage rroor steun met betrekking tot de statistische verwerking van
gegevens, verkregen op de consultatiebureaux voor rheumabestrijding

Van Dr J. van Breemen, geneesheer-directeur van het Amsterdams
Centrum voor Rheumatiekbestrijding, is een verzoek voor subsidie onr-
vengen met betrekking tot de verwerking van gegevens, verkregen op de
consultatiebureaux voor rheumabestrijding.

Naar aanleiding hiervan werd besloten een aantal deskundigen op dit
gebied bijeen te roepen ten einde zich te beraden over de mogelijkheden
van het verwerken van ziektegegevens van rheumatische patiënten voor
zover deze liggen op het arbeidsterrein van de Gezondheidsorganisatie
T.N.O. Er is een Oriënteringscommissie gevormd, bestaande uir de arts
Em. Bingen, D. J. J. de Blécourt, Dr J. Goslings, Dr P. van der Meer en
Dr J. J. Siemelink, alsmede Dr J. van Breemen, die de aanvrage heeft
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ingediend, onder voorzitterschap van de voorzitter van de Gezondheids-
organisatie T.N.O.

FIet overleg in deze commissie is nog gaande.

2. Aznvrage van de heer J. J. Schermer, zenuwarts aan de Koningin Emma-
kliniek ,,Meer en Bosch" te Fleemstede voor een subsidie ten behoeve
van een onderzoek naar de erfelijkheidsverhoudingen bij epilepsie

Overleg hieromtrent met de heer Schermer is nog gaande.

C. Arc¡wrzpN AANvRAGEN

Evenals in 1951 kon ook in 1952 aan een aantal aanvragen voor steun

niet worden voldaan, enerzijds omdat zi1 niet liggen op het terrein waar-
over de taak van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. zich uitstrekt of niet
voldoende perspectieven boden om aanvatting te rechtvaardigen, ander-
zijds omdat verwezen kon worden naar andere instellingen, waar het des-

betreffende onderzoek in eerste instantie thuis hoort.

OVERIGE \øERKZAAMHEDEN

S ociaal- gene e sÞundi ge b ero e p sc las sif ic atie

Bij de beoordeling van de resultaten van een aznral, bij de Gezondheids-
organisatie T.N.O. in bewerking zijnde onderwerpen' wordt telkenmale
de behoefte gevoeld aan een voor sociaal-geneeskundige doeleinden ge-

schikte beroepsclassificatie. De hier te lande gebruikte beroepsindelingen
hebben veelal belangrijke onderlinge overeenkomsten' doch het is vaak
moeilijk een dezer indelingen speciaal voor sociaal-geneeskundige doel-
einden te bezigen.

In verband hiermede heeft op 16 October een bespreking plaats gehad

met een aantal belanghebbenden en deskundigen ten einde hieromtrent
overleg te plegen. De besprekingen worden voortgezet. Door de keuze der
deelnemers aan het overleg is er voor zorggedragen, dat in dezen geen werk
wordt gedaan dat elders reeds geschiedt ol zal geschieden.

S arnenrperþin g met d e V oedingsor ganis atie 7" .N.O.
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hygiëne en de conrinuering van het stedelijk schoolkindervoedingsonder-
zoek door de Voedingsraad.

FIet bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.o. was sterk geporreerd
voor deze samenwerking; omrrent dà organisatorische vorm *ã.ãt .r"d.,
overleg gepleegd.

SLOT\øOORD
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Mno¡orr.rNc¡N MET BETREKKING Tor INSTELLTNGEN, REssoRTERENDE
ONDER DE GEZONDHEIDSORGANISATIE T.N.O.

AFDELING GEZONDHEIDSTECHNIEK T.N.O.

Bssruun

FIet bestuur was gedurende het verslagjaar als volgt samengesteld:

Prof. V. F. J. M. Krul, ztoorzitter, Prof. Dr R. Remmelts,
Dr C. Banning, Dr N. A. Roozendaal,
Prof. Ir D. Dresden, Prof. Ir B. H. H. Zweers,
Ir Z. Th. Fetter, Dra A. E. \Øinkel, secretaris.
Dr Ir Z. Y. van der Meer,

Directeur: Ir D. van Zuilen w.i.

ArcrN.rpsN

Evenals in voorafgaande jaren bestond een goede samenwerking tussen
de Afdeling Gezondheidstechniek en andere T.N.O.-instituten, alsmede
tal van instanties of diensten buiten T.N.O.-verband. Van de buitenlandse
relaties zij gememoreerd de Rockefeller Foundation, die Prof. Dr J. K.
Baars in de gelegenheid stelde een studiereis van drie maanden naar de

Verenigde Staten te maken ter bestudering van vraagstukken op het ge-

bied van de hygiëne van wâter, bodem en lucht.
FIet bestuur vergaderde in het verslagjaar tweemaal. De leden van de

Raad van Bijstand kwamen enkele malen bijeen ter bespreking van de lopen-
de werkzaamheden.

De aandacht van het bestuur was dit jzar in het bijzonder gevestigd oP

de huisvesting van de Afdeling Gezondheidstechniek T.N.O., waarin nog
niet de zozeer noodzakelijke verbetering kon worden gebracht'

In verband met de gebleken
kundig onderzoek verklaarde
instelling van een Raad voor
verschillende instanties, die zi
worden bijeengebracht. De Afdeling Gezondheidstechniek T'N.O. zal in
Ãeze Bzzd verteg€nw'oor.li gd worden door haar voorzitter.

Verscheidene buitenlandse onderzoekers werden ontvangen; enkele rei-
zen werden naar het buitenland gemaakt (Engeland, Frankrijk, Duitsland)
ter bijwoning van congressen en het bezoeken van instituten, werkzaam
op aenvers¡ant gebied.

De voorzirter nâm deel aen de Derde Internationale conferentie van
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Europese Gezondheidsingenieurs, die in October in Londen werd georgani-
seerd door de \Øereldgezondheidsorganisatie en de Rockefeller Foundation
en bezocht mer de directeur van de Algemene Technische Afdeling T.N.O.
een_ in 

_ 
Parijs door de O.E.E.C. georganiseerde vergadering ,r"n bel".rg-

stellenden op het gebied van de onrzouting .,rr"r, *"t.i. Het áaar geple.gãe
overleg leidde tot de instelling van een Internationale \Øerkgroep ì.r b.-
studering van de economische aspecten van dit vraagstuk onder voorzitter-
schap van Prof. Krul.

FIet personeel van de Afdeling Gezondheidstechniek T.N.O. bestond
aan het einde van verslagjaar uit 30 personen) w.âarvan 11 academici.

SpEunvsnK
Ter afronding van het onderzoek betreffende ultraviolette stralen werd

een eenvoudig toestelletje ontworpen voor de contrôle van ultraviolette
lampen in de practijk.

Hygiëne van lþdter, bodem en lucht
Aan de Duinwaterleiding van 's-Gravenhage werd advies verstrekt in-

zake de beluchting van het effluent der ontijzèringsfilters door middel van
borstelaeratie.

vederom werden aan verschillende personen en instellingen adviezen
gegeven over de bestri.jding van algengroei in zwembaden.

FIer onderzoek aan de kleine laboratorium-afvelwaterzr¿.iveringsinstal-
la.ties .leverde belangrijke gegevens op. De gemeenre 's-Gravenhì'ge ver-
klaarde zich bereid, in verband mer de oxydaiieve zuivering van het"Haag-
se rioolwater en de nieuwere inzichten van de Afdeling Gãzondheidstech-
niek r.N.o. op dit gebied, een proefinstallatie te borrie.r, waarbij ¿eratíe
in zeer dunne lagen wordt toegepast.

FIet onderzoek van prorozoën, die in het actieve slib van rioolwater-
zuiveringsinstallaties voorkomen, werd voortg ezet. rn het laboratorium
werden isolatie- en kweekproeven van p.oto"oë.r ingezet.

De resultaren van de onderzoekingen naar de reinigende werking van
de bodem in maagdelijk duinterrein, een meeuv¡enkoloiie en een vacäntie-
kamp werden tor een samenvettend rapport verwerkt.

FIet onderzoek over de veronrreiniging van de buitenlucht werd uitge-
breid in verband mer vân verschillende zijd.o o.rt.,r"rrgen krachten over in
de atmosfeer gebrachte hinderlijke sroffen en gassen 

-van 
industriële oor-

sprong. Aangezien deze klachten in bepaalde gevallen mede schade aanland-
bouwgewassen betroffen, werd met te Lantbouworganisatie T.N.o. tot
gecoördineerd onderzoek besloten, waarmede in de loop van 7953 zal wor-
den aangevangen.
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Industriële bygiëne

De fabrieksbezoeken betroffen o.m. onderzoek in verband met de mo-
gelijkheden van het optreden van silicose in gieterijen, keramische bedrij-
ven en steenhouwerijen; speurwerk betreffende het voorkomen van lood-
vergiftiging in accufabrieken, waar het onderzoek voorlopig werd afgeslo-
ten, doch zal worden herhaald, teza.meî met een medisch onderzoek naar
de gezondheidstoestand der arbeiders door de Arbeidsinspectie; onderzoek
naar het optreden van asbestose, gevaarlijke nitreuze dampen enz.

In steenhouwersbedrijven werden verschillende afzuigsystemen onder-
zocht, o.m. in verband met krachtens het Zandsteenbesluit te stellen voor-
waarden; bij dorsmachines werden verscheidene methoden van afzuiging
beproefd, welke uiteindelijk tot een gunstig resultaat leidden.

De in eigen beheer gebouwde stofkamer voor experimenteel onderzoek
kwam grotendeels gereed.

Het ligt in het voornemen om in het verband van het gecoördineerde
bedrijfsgeneeskundige onderzoek klimaatmetingen te gaan doen in fabrie-
ken, waar arbeid bij thermisch ongunstige omstandigheden wordt verricht.

Verdere medewerking werd verleend aan de Commissie Gehoorbescher-
mers, ingesteld door het Nederlands Instituut voor Praeventieve Genees-
kunde, welke commissie zich ten doel stelt na te gaan welk type gehoor-
beschermers moet worden aanbevolen voor personen, die onder verschil-
lende omstandigheden in een omgeving met een hoog lawaainiveau arbeid
verrichten. In verband hiermede werd wederom een aantal lawaainiveau-
metingen in bedrijven gedaan.

AI gemene w onin gb y giëne

De directeur en de psycholoog hadden zitting in een commissie, die op
zeer korte termijn advies moest uitbrengen over een bij het Ministerie van
Sociale Zaken en Volksgezondheid ingediend en naar de Gezondheidsraad
doorgezonden ontwerp voor een model-bouwverordening.

In aansluiting aan het in 1951 gehouden woningonderzoek o¡r Schier-
monnikoog werd, wederom in het kader van het bevolkingsonderzoek naar
het vóórkomen van rheuma, georganiseerd door de Interprovinciale Rheu-
macommissie voor de drie Noordelijke provincies, in het plaatsje Ten Boer
(Gr.) en op Terschelling, van enkele honderden huizen de vochtigheids-
toestand i^g"g^ n. Een dergelijk onderzoek naar de vochtigheidstoestand
zal nt worden uitgevoerd in Amsterdafit' waarover reeds overleg plaats

vond met o.m. het Centrum voor Rheumabestrijding aldaar.
Met de Kartotheekcommissie, ingesteld door de Vereniging van Neder-

landse Gemeenten en het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en

Stedenbouw, die de registratie van woningen in ons land voorbereidt, werd
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enquê n op, die een
lgeme specten, zoals
imtev van gemeen-

'Warmte-isolatie en oerrøarming

peraturen in de mer electriciteit en gas verwarmde huizen der proefwonin-
g€n, het centrale verwarmingssysteem van dit complex, het brand-
stofverbruik en het binnenhuisklimaat in een vertrek Ãet kachelverwar.
ming bij een normaal en een verlaagd plafond, het binnenhuisklimaat in
het voorjaar en in de winter in een met gas verï¡armde school te castri-
cum en aan een in een flatwoning opgestelde ,,Domotherm"-verwarmings-
inst¿llatie.

Gelwidisolatie en geluidhincler

verschillende rapporren en interne verslagèn werden voorbereid of reeds
voltooid betreffende de geluidwering van enkele en dubbele ramen, merin-

van, de financiële waardering van berere geluid- en warmre-isolarie en het
comfort van badgelegenheid, de samenhang van de geluidhinder met de ge-
zinsgrootte, de hoogte van de woonlaag, de sociale ,tat,.r, .rrr.

Bouu en inrichting van scbolen

Verdere medewerking werd verleend aan het rapporr v¿n de Studie-
commissie voor Scholenbouw van het Nederlands congres voor openbare
Gezondheidsregeling, in het bijzonder voor de hoofdstukken verwãrming,
ventilatie, verlichting en acousriek.
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Bewaring en at'aoer øan huisz.,wil in de hoogboøw

Docu¡,rsNt¡trr
overleg vond plaats met het British Standards Institution over het Britse

voorstel Verwarming en Ventilatie van
Gebouwe Gezondheidstechniek T.N.O. tot
herzienin

In het kader van her aan re varren gecoördineerd onderzoek op bedrijfs-
geneeskundig gebied werd door de \Øerkgroep Arbeidsgeneeskunde een voor-

om gedurende
verwerking en
n Iiteratuurge-

Voor een meer gedetailleerd verslag moge worden verwezen naar het uit-
voerige, verslag van de Afdeling Gezondheidstechniek T.N.O. over het jaar
L952, dat afzonderlijk wordt gepubliceerd.

MEDISCH-PHYSISCHE AFDELING T.N.O.
Evenals in het vorige jaarverslag wordt het verslag der werkzaamheden

en bevindingen van het bestuur dezer AfdelingÁzijn geheel achter dit ver-
slag opgenomen, zodat hier kortheidshalve volstaan wordt met daarnaar te
verwijzen.

Hetzelfde geldt voor het verslag van het

CENTRAAL PROEFDIERENBEDRIJF T.N.O.
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MEDISCH-PHYSISCHE AFDELING T.N.O.

Arc¡nr¡rN
in verband met l ijn drukke werkzaamheden heeft Prof. Dr H. B. Dor-

gelo in de loop van1952 bedankt als lid van het bestuur. De Gezondheidsor-
ganisatie T.N.O. heeft in zijn plaats benoemd Prof. Dr Ir C. V. Kosten.

Op 31 December 1952 was het bestuur als volgt samengesteld:

Prof. Dr A. Polman, øoorzitter,
Prof. Dr H. C. Burger,

Prof. Dr L. B. \ø. Jongkees,
Prof. Dr Ir C. \Ø. Kosten,

onderaoorzitter, Dr H. A. Snellen,
Dr G. C. E. Burger, Prof. Dr H. de Vries,
Pror' Dr M' N' J' ot'*il;" 

A. E. \øi.,k.i':!,:,?;å. 
H' de \Øaard'

Het bestuur heeft in het jaar 1952 viermaal vergaderd.

\Ø¡nrz¡.euHEDEN EN BEVTNDTNGEN

Verschillende organisatorische vraagstukken vroegen de aandacht van
het bestuur naast Ììet regelmatige werk van toezicht op onderzoekingen
onder rechtstreeks gezag van het bestuur, van beoordeling van subsidie-
aanvragen en beoordeling van de met T.N.O.-subsidie verrichte werk-
zaamheden. Het belangrijkste daarvan betreft wel het op te richten Me-
disch-Physisch Insituut T.N.O. Aan het eind van de verslagperiode was
hierover nog geen beslissing genomen. Omtrent de vestigingsplaats van het
Medisch-Physisch Instituut T.N.O. was het bestuur eenstemmig van oor-
deel, dat het instituut in een universiteitsstad gevestigd zal moeten worden.
Over een nadere keuze omtrent de stad zijn nog besprekingen gaande.

Zoals reeds in het vorige jaarverslag vermeld is, werd bij de instelling
van de Medisch-Physische Afdeling T.N.O. direct een aanvang gemaaht
met de inventarisatie van medisch-physisch onderzoek in Nederland. Ook
in het jaar 1952 is hiermede voortgegaan en werden bezoeken gebracht
ean tâl van wetenschappelijke werkers op medisch-physisch gebied. De
inventarisatie is nu beëindigd; de verkregen gegevens zullen thans nader in
studie worden genomen.

Ter bevordering van de samenwerking bij de onderzoekingen op het
gebied van de electro-encephalografie, werden wetenschappelijke werkers
op dit gebied in een werkgroep verenigd. Het voornemen bestaat om ook
voor onderzoekrngen op andere gebieden werkgroepen te vormen.

Couurssrr vAN BTJsTAND INZAKE rsoropENoNDERzoEK

Op 31 December 1952 was de samenstelling van de commissie als volgt:
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Prof. Dr A. Polman, voorzitter,
Prof. Dr A. H. \Ø. Aten,
Prof. Dr H. C. Burger,
Prof. Dr G. A. Lindeboom,

De Commissie van Bijstand inzake Isotopenonderzoek is in het jaar t952
tweemaal bijeengekomen.

Aan het bestuur van de Medisch-Physische Afdeling T.N.O. werden
adviezen uitgebracht over de voortzetting van de subsidieverleningen voor
de onderzoekingen met radioactief jodium van Prof. Dr G. A. Lindeboom
en van Prof. Dr A. Querido.

Over de werkzaamheden voor deze onderzoekingen wordt elders ver-
slag uitgebracht.

In samenwerking met de N.V. Philips werd een stel veiligheidsvoor-
schriften ,,Beschermingsmaatregelen bij het omgaan met radioactieve stof-
fen" opgesteld en aan belangstellenden toegezonden.

\Øaar, na het gereedkomen van deze veiligheidsvoorschriften, de werk-
zaamheden uitsluitend op klinisch terrein lagen en dit vermoedelijk in de
toekomst ook het gevzl zal zljn, zal de Commissie van Bijstand inzake
Isotopenonderzoek in het vervolg direct ressorreren onder de Gezond-
heidsorganisatie T.N.O.

Couurssrr vAN BTJSTAND TNZAKE RADToLoGTE

Prof. Dr H. B. Dorgelo is als lid van de Commissie van Bijstand afge-
treden. In diens plaats is als nieuw lid benoemd de heer A. Somerwil.

Op 31 December 1952 was de samenstelling van de commissie als volgt:

Prof. Dr A. Querido,
Prof. Dr R. H. de Vaard,
Dra A. E. \Øinkel, secretdris.

Dr Ir \Ø. J. Oosterkamp,
Prof. Dr A. Polman,
A. Somerwil,
Prof. Dr D. J. Steenhuis,
Dr J. J. \Øent,
Ir B. M. \Øoldringh,
Ir D. van Zvilen,
Dra A. E. \Øinkel, secretaris.

Prof. Dr R. H. de Vaard,

Ir A. H. o. \Ø. de u^rr,'oo""t"'
K. Breur,
Prof. Dr FI. Brinkman,
Prof. Dr J. van Ebbenhorst

Tengbergen,
Prof. Dr S. Keyser,
H. Lokkerbol,

De Commissie van Bijstand inzake Radioiogie is in het jaar 1952 dÅe-
maal bijeengekomen.

Conclusies betreffende de medische toepassing van radioactief cobalr en
een advies tot regeling van de beschikbaarstelling er van, werden o.^. aafl-
geboden aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, die deze aangelegen-
heid verder in behandeling heeft genomen.

Adviezen werden verstrekt aan enkele instellingen en personen.
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Een voor-ontwerp algemene maatregel van bestuur op grond van de
artikelen 7 en 9 van de Veiligheidswet 7934 terzake van radiologische
arbeid (,,Veiligheidsbesluit ioniserende stralen"), v¡earover door de Direc-
teur-Generaal van de Arbeid advies werd gevraagd, is nog in behandeling.

Op initiatief van de Vetenschappelijke Raad van Advies van de Centrale
Commissie voor de Kankerbestrijding is overleg gaande om te komen ror
een regeling, waarbij de Vetenschappelijke Raad profiteren kan van de
adviezen van de Commissie van Bijstand inzake Radiologie en doublures
bij de werkzaamheden voorkomen worden.

Over de werkzaamheden op radiologisch en aanverv¡ant gebied, uitge-
voerd door Dr L. H. M. van Stekelenburg, wordr elders verslag uitge-
bracht.

Onder de Commissie van Bijstand inzake Radiologie ressorreerden de
volgende subcommissies:

Subcomrnissie inzaþe Radium en Radioactiet' Cobalt
Met het opstellen van de eerder genoemde conclusies, waarvoor als

basis een gedeelte van een intern rapport over Radiocobalt en ztln toepes-
sing in de therapie heeft gediend, kwam de t¿ak van deze subcommissie
ten einde; zij is in verband hiermede opgeheven.

S ub c ornmissie inzaþ e tl e V e iligh eidsw e t
Op 3L December 7952 'rvas deze subcommissie als volgt samengesteld:

Prof. Dr R. H. de \Øaard, Prof. Dr A. Querido,
ztoorzitter, Dr L. H. M. van Stekelenburg,

Prof. Dr A. H. V. Aten,
Ir A. H. O. \Ø. de Bats,

Ir B. M. Voldringh,
Dra A. E. \Øinkel, secretaris.

Dr Ir \Ø. J. Oosterkamp,

Deze subcommissie kwam in het afgeloper, j^ar driemaal bijeen; zij heefr.
de behandeling van een voor-onrwerp van het ,,Veiligheidsbesluit ionise-
rende stralen" beëindigd, waa'rna dit voor-ontv¡erp ean de Commissie van
Bijstand inzake Radiologie is aangeboden.

\[Bnrcnorp vooR ELECrRo-ENcEpHALocRAFTE

Van verschillende zijden werd subsidie aaîgevraagd voor onderzoekin-
gen op het gebied van de electro-encephalografie. FIet bestuur van de
Medisch-Physische Afdeling T.N.O., van oordeel zijnde, dat het nodig was
onderzoekingen op dit gebied te srimuleren, besloot enige werkers bijeen
te roepen ten einde te komen tor de vorming van een werkgroep, welke
tot doel heeft de samenwerking bij de elecrro-encephalografische onder-
zoekingen te bevorderen en onnodig dubbel werk te voorkomen.
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FIet overleg heeft tot resultâat gehad, dat op 2 April 1952 de werkgroep
kon worden geinstalleerd. Deze was op 31 December 7952 als volgt samen-

gesteld:

Prof. Dr A. Polman, qroorzitter,

Prof. Dr J. ten Cate,
Prof. Dr J. Droogleever Fortuyn,
Dr \Ø. J. M. Hootsmans,
Prof. Dr L. van der Florst,
Prof. Dr G. P. M. Florsten,

Prof. Dr L. van der Florst,

Prof. Dr H. C. Burger,
Dr H. den Flartog,

Dr O. Magnus,
Prof. Dr G. G. J.R.ademaker,
Dr \Ø. Storm van Leeuwen,
Drs L. H. van der Tweel,
Dra A. E. \Øinkel, secretdris.

De \Øerkgroep voor Electro-encephalografie is in het jaar 1952 twee-
maal bijeengekomen.

Een gemeenschappelijk werkplan werd opgesteld en door het bestuur
van de Medisch-Physische Afdeling T.N.O. goedgekeurd'

Overeenkomsdg het werkplan werd door de Medisch-Physische Afde-
ling T.N.O. subsidie verleend voor een aantal onderzoekingen' terwijl het
reeds aan de gang zijnde onderzoek van Prof. Dr J' Droogleever Fortuyn
betreffende hèt localiseren van primaire epileptische haarden in het werk-
plan .-rpgenomen is.- 

Ondei de Verkgroep voor Electro-encephalografie ressorteert de vol-
gende subgroep:

Subgroep,,Frequentie-analyse van bet E.E.G."

Daar de belangstelling voor de frequentie-analyse van het electro-en-
cephalogram in de \Øerkgroep voor Electro-encephalografie vrij algemeen

blËek te zijn, werd besloten tot de instelling van de Subgroep ,,Frequentie-
analyse van het E.E.G.".

De installatie vond plaats op 9 December 7952.
Op 31 December t9i52 was deze subgroep als volgt samengesteld:

Prof. Dr G. P. M. Florsten,
voorzitter, Dr V. Storm van Leeuwen'

Drs L. H. van der Tweel,
Ir D. H. Bekkering, lid-secretaris.

De subgroep kwam in het afgelopen jaar éénrnaal bijeen.

In het kader van de \ØerkgroeP voor Electro-encephalografie zljrl de

volgende onderzoekingen bij anderen in gang mer subsidie van de Medisch-

Physische Afdeling T.N.O. :

1. Het localiseren van primaire epileptische baarden

Gesubsidieerde:

Prof. Dr J. Droogleever Fortuyn te Groningen'
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\Øerkzaamheden:

Het gesubsidieerde onderzoek werd op 1 Maarr aangevangen..In eersre
instantie is het subsidie bedoeld om het bouwen van de nodige appararuur
mogelijk te maken, te weten een 4 kanaals electro-encephalograaf met
kathodestraalbuis als indicator. Hiermede zal het mogelijk zijn zeer kleine
tijdsverschillen, die eventueel bestaan tussen het oprreden van een bepaal-
de sterke potentiaalschommeling op verschillende plaarsen van de herse-
nen, te bepalen. Op die wijze zal het mogelijk zljn, ne.ar gehoopt wordt,
de haard van de storingen op te sporen en beter te localiseren.

2. a. Onderzoeþ naar de patho-pbysiologie ztan temporale epilepsie;
b. Electromyograt'ie.

Gesubsidieerde:
Dr O. Magnus te Vassenaar.

'!7-erkzaamheden:

Ad a. Hiervoor wordt nagegaan de functionele localisatie in her gebied van
de nucleus amygdaloideus bij de kat.

Met de techniek van Prof. Ffess werd bij katten het gebied van de
nucleus amygdaloideus electrisch geprikkeld. Hierbij werd een grore ver-
scheidenheid van verschijnselen waargenomen en op de film vastgelegd,
welke grotendeels overeenkomen met wat bij de mens bij temporale epilep-
sie tijdens een aanval wordt gezien. De anaromische localisatie van de
prikkelpunten geschiedt door Prof. Lammers. Een tweede serie proeven
is ingezet, waarbij in hetzelfde gebied na electrische prikkeling een kleine
electrolytische laesie wordt gemaakt met het doel de efferente verbindin-
gen van het gebied v¿n de nucleus amygdaloideus te bestuderen.
Ad b. Er is thans een aanvang gemaakt met het ontwerp en de bouw van
de kathodestraal-oscillograaf met.rwee kanalen ten behoeve van her elec-
tro-myografische onderzoek.

3. Electro-encephalogrøfie t.b.v. de dit'ferentiële diagnose van epilepsie
Gesubsidieerde:

Prof. Dr G. G. J.Rademaker te Leiden.

\Øerkzaamheden:

De 6 kanalen electro-encephalograaf is nog niet afgeleverd, zodar het
nog niet mogelijk is geweest onderzoekingen mer dit apparaat re ver-
richten.

Middelerwijl zijn, voor zover dit met de aanwezige apparatuur mogelijk
was, enige inleidende experimenten verricht. Zo werden bij kamen de
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electrische reacties van verschillende delen van de hersenschors, oPgewekt

neren met lichtflitsprikkeling.

4. Freqwentie-ana.lyse ztan bet thetarbytbrne ten behoerte van het psychiatriscb

onderzoeþ

Gesubsidieerde:
Prof. Dr L. van der Horst te Amsterdam.

\Øerkzaamheden:

\Øat betreft de construcrie van een theta-analysator, kan medegedeeld

worden, det aan het ontwerp gewerkt wordt. Geconstrueerd werd een pen-

schrijver, waarmede de uitkomst van de analyse als histogram geregisteerd

kan worden.

5. Freqøentie-analyse ten behoeve van het onderzoeh naar de oorsqrong vdn

bet alpharhytbme

Gesubsidieerde:
Prof. Dr J. ten Cate te Amsterdam'

\Øerkzaamheden:

voorbereidende proeven werden verricht ten behoeve van de bouw van

een keuze-analys"tã.. Met de consrrucrie van de analysator zelf werd

echter nog geen aanvang gemaakt.

COUUTSSTA VAN OVERLEG INZAKE KEURINGSNORMEN VOOR GEHOORAPPARATEN

Het bestuur van de Medisch-Physische Afdeling T.N'O' heeft begin
van overleg in te stellen ten einde contact te

J. van Egmond en deze in staat te stellen zich
ie oriënteren wat betreft ziln ondetzoekingen,
t opstellen van keuringsnormen voor gehoor-

âPParaten.'be 
Commissie van Overleg werd op 26 Maatt 1952 geïnstalleerd'
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Ten einde contacr te onderhouden mer de Technisch Physische Dienst
T.N.O. en T.H. te Delft en hierdoor doublures bij de onderzoekingen te
voorkomen is Prof. Dr C. \Ø. Kosten benoemd als lid van de commissie.

Op 3X. December 1952 was de Commissie van Overleg als volgt samen-
gesteld:

Prof. Dr H. C. Burger, eoorzitter, Pr,of. Dr L. B. \ø. Jongkees,
Prof. Dr H. A. E. van Dishoeck, Prof. Dr Ir C. \Ø. Kosten,
Prof. Dr A. A. J. van Egmond, Dra A. E. \Øinkel, secretar;s.
Prof. Dr E. Huizinga,

De commissie kwam in het afgelopen jzar driemaal bijeen.

Gesubsidieerde:
Prof. Dr A. A. J. van Egmond te Utrecht.

Verkzaamheden:
De voorlopige metingen wtjzen uit, dat de beoordeling van de werk-

zaamheid van een gehoorappara Etot nu roe onvolledig geschiedde. Het is
dus zaak om aan te geven voor welke categorie slechthorenden het gehoor-
appera.at bedoeld is, rekening houdend mer her feit, dat de ene maal de
nadruk zal gelegd worden op de luchtgeleidingscurve (perceptieslecht-
horendheid), terwijl de andere maal de beengeleidingskarakteristiek beslis-
send is (geleidingshardhorendheid).

De metingen zullen worden yoorrgezet met het bepalen van de genoem-
de karakteristieken van de nu gangbare telefoons. Daarna zullen er richt-
lijnen inzake de fabricage, keuring en toepassing kunnen volgen.

Doon or MEDrscH-pHysrscHE AFDELINc r.N.o. zELvE AANGEvATTE oNDER-
ZOEKINGEN

1.IY/erþzaamheden op radi.ologisch en aanveríud,nt gebied, verricht door Dr
L. H. M. ,uan Steþelenburg ert. zijn medezperþer

Met de inrichring van her radiologisch laboratorium werd goede voorr-
gang gemaakt. Een röntgeninstallatie werd overgenomen van her Antoni
van Leeuwenhoekhuis te Amsterdam en in het laboratorium opgesteld.

Voor het verrichten van dosismetingen ren behoeve van de stralings-
bescherming werd een aantal ionisatievaatjes gemaakt en een bijbehorende
electrometer. Om dit ook re kunnen doen met behulp van filmstrookjes
werd een eenvoudige fotometer gebouwd.

Een onderzoek werd ingesteld naar de mogelijkheid radiocobalt toe te
passen voor teletherapie en eventueel het daarvoor benodigde appa,raat i\
Nederland te bouwen.
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2.Werþzaarnbeden op het gebied oan nt'ediscb-physisch onderzoeþ en ont-
utiþþelen van m.ediscb-physische apPd.ratuør,'uerricbt door Ir D. H. Beþ-
Þering en zijn medezaerÞers

Vanaf 1 Januari 1952 ressorteerden de werkzaamheden, door deze groep
verricht, onder de Medisch-Physische Afdeling T.N.O.

Medewerking werd verleend aan de ontwikkeling ven een penschrijver
ten behoeve van de electro-encephalografie.

Een electrokymograaf kwam gereed en werd in de loop van het iaar in
de Afdeiing Cardiologie van het Academisch Ziekenhuis te Leiden beproefd.

Een cardiotachometer, ontwikkeld ten behoeve van het arbeidsphysiolo-
gisch onderzoek, is nu geregeld in gebruik in het Nederlands Instituut voor
Praeventieve Geneeskunde te Leiden.

Een direct-gekoppelde oscillograaf met twee versterkerkanalen kwam
gereed. Met dit appa:ra:rt zijn extreem lage frequenties te registreren' ter-
wijl geen last ondervonden

Begonnen werd met de

van de phonocardiografie. I
frequentiekarakteristieken
worden.

Ook met de frequentie-analyse van het electro-encephalogram werd dit
jza,r een begin gemaakt. De eerste proeven om te komen tot een,,E.E.G.-
convertor" - een toestel, waarmede het mogelijk zal zrjr' het e.e.g., zoals

dat als inktlijn op papier staat, weer om te zetten in een overeenkomstige
electrische wisselspanning - waren hoopgevend.

Yerder is in constructie een ,,E.E.G.-spectroscoop" - een toestel,

waarmede een frequentieserie uit het e.e'g.-spectrum zichtbaar gemaakt

wordt op het scherm van een electronenstraalbuis.

IN CINC ZIJNDE ONDERZOEKINGEN BIJ ANDEREN MET SUBSIDIE VAN DE

MEDISCH-PHYSISCHE AFDELING T.N.O'

1. Onderzoeþ betref t'end'e de slagoolurnemeting oan het hart

Gesubsidieerde:

Prof. Dr FI. C. Burger te Utrecht'

\Øerkz¿amheden:

De theorie der injectiemethode voor stroomsystemen zonðer recircula-

tie werd nader uitgewerkt. Onder bepaalde voorwaarden, te v¡eten:

a. menging in een hoofdtak (hart),
b. injectie voor deze mengPlaats,
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c. meting na de mengplaats van de uitslag als functie van de tijd ten ge-
)f, '

vulling van de meetplaats met injec_

berekend kan worden. B ij. toets in g iÍ' i; äî:îî:5:î, 
tîj"',*i".to*,:l

actief natrium geïnjecteerd en de còncentratiJ met een scintillati.téiler g.-
meten.werd, bleek de rheorie goede resultaren op te leveren.
2. onderzoeþ betreffende de ontutiþþeling en invoering,an apparàtr'ur ooor

þlinische oxy- en carboxymetingen
Gesubsidieerde:

Prof. Dr R. Brinkmen te Groningen.
Mededeling:

Dit onderzoek is een voortzetting van het onderzoek betreffende de
ontwikkeling van epperatuur voor h.t -.t.n en registreren der arteriëre

-zyyllofverladiging, waarvan de termijn voor de ,ibridi.v"rl."i"g 
"p r

Mei-79.52 afliep' Het bestuur van de triedisch-physische Afdelin* t.N.o.
heeft de termþ voor de subsidieverlening verrengd tor r s.pi.---u 

"i tgsl.
Verkzaamheden:

rn 1952 heefr de wetenschapperijke medewerker gewerkt aan de vor-
gende projecten:
a. Aanpassing van de cycloop- en carbovisortechniek aan klinische omsren-

digheden. Hij is hiervoor in verschillende kliniek.o 
"r, 

,rr"1À¡"-*.rL-
zeam gev¡eest en heeft ook de naar ons laboratorium komende klinici

:oefend;
: stand gekomen de absoluutbepaling

,." ä;ã?" 
ofJ* 

åîîi"ff 5 :îHiî:iî
over kan binnen enkele maand." î.1;:f Lï:o.i.T* 

publicatie hier-

c. Ter contrôle van de nauwkeurige beparing d., p.o.árrtrrere zuurstofver-
zadiging in bloedmonrt.rr *.rÈt de-heer-LamË".t, -.. ""r, ..., .rirg.-
breide vergelijking van v¡-aarden, bep_aald met: 1) gasometrie, zj n..r.-
man-spectrophotometer, 3) haemoreflector.
Ook hierover zel te zijner tijd een publicatie verschijnen.

Verschenen is de publicarie:
continuous observation_of average expiratory co, during anaesthsia by
the ,,Carbovisor", door R. Brinkmln 

"., 
H. I-ro,b".r", i' n.."t irr"* Ctt..rr_

gicum Neerlandicum, Vol. IV, Fasc.2, 1952.
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3. Onderzoeþ betrelf end.e de toepassing van moderne pbysisch-tecbnisclte en
in bet b{zonder odn radio-techniscbe bulpmiddelen bij slecbtborende pa-
tiënten

Gesubsidieerde:

Prof. Dr E. Huizinga te Groningen.

\Øerkzaamheden:

Gedurende her jaar t952 werd de ter beschikking gestelde appara;ru:ur
gebruikt om de pracrische waarde na re gean van de spraakaudìometrie
voor het aanpassen van hoorapparaten aa.n slechthorende patiënten.

Er werd een onderzoek ingesteld naar de physische eigenschappen van
een aantal hoorapparaten van verschillend fabrikaar en naar hun nuttig
effect bij verschillende rrormen van slechthorendheid.

Een verslag van dit in t952 beëindigde onderzoek, wâarin de uirkom-
sten worden besproken, verschijnt in Maart 1953.

4.Onderzoeþ naal de diagnostiscbe en therapeutiscbe betehenis aan rad.io-
actiet' jod.iwm bij d,e bebandeling van schildþlieraand,oeningen

Gesubsidieerde:

Prof. Dr G. A. Lindeboom te Amsterdam.

Mededelingen:

De termijn van de subsidieverlening werd verlengd rot 1 Januari 1.953.

Voor het jaa.r 7953 werd een nieuw werkplan ingediend en door het
bestuur van de Medisch-Physische Afdeling T.N.O. goedgekeurd.

\Øerkzaamheden:

Uit een diagnostisch oogpunt v'erd bij 1.68 personen van een speurdosis
de urine-uitscheiding nagegaan; revens werd 174 rnaal de bloedactiviteit in
de eerste dagen daarna herhaaldelijk bepaald, terwijl 52 maal de activiteit
van de schildklier rechtstreeks werd gemeten. Een vrij groot z^îtal wzar-
nemingen werd aldus verkregen, dat verder zal moeren s¡orden verwerkt.

Aan 21 patiënten werden in totaal 30 therapeutische doses radiojodium
(variërend van 3-8 millicurie) toegediend. De resultaten waren over her
algemeen zeer gunstig; verwikkelingen werden niet waargenomen. Ffet
onderzoek wordt voortgezet.

5. Onderzoeþ betrelfende de toepassing pan radioactief jodium

Gesubsidieerde:

Prof. Dr. A. Querido te Leiden.
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Mededelingen:

De termijn van de subsidieverlening werd eveneens verlengd ror 1 Ja-
nuari 1.953.

Ook het werkplan voor het jaer 1953 betreffende dir onderzoek werd
door het bestuur goedgekeurd.

\Øerkzaamheden:

Nadat in 7957 de waarde van het gefractionneerde urine-onderzoek en
van d9 gerichte halstellingen was gebleken, zljn in het afgelopen jaar geen
wijzigingen meer aangebracht in de daarvoor gebruikte methtden.
-.In 1952 zijn de in vivo bepalingen van de schildklieropname en de bepa-
lingen in plasma en serum ean een uirgebreid critisch onderzoek onder-
v¡orpen' De in vivo bepaling van de schildklieropname blijkt een onnauw.-
keurige methode te zijn, waarbij de zogenaamdi backscaiter een belang-
rijke factor is. Het is niet te verwachten, dat deze methodiek ,rog verbã-
terd kan worden.

- 
De bepalingen in serum hebben rwee onzekere facroren: de inwendige

absorptie in het gedroogde plasma- of eiwitlaagje en de adsorptie (onuii-
wasbaarheid) van jodide bij de praecipitatie. van beide werden vele con-
trôlewaarnemingen verricht, die een vrij goede overeenstemming met
vroegere waarnemingen vertonen. De compilarie van deze en gelijktijdig
verkregen andere gegevens, die ook een aantal normale p..ro.rã.r i.t..f-
fen, is sinds kort door de heer Blom ter hand genom.rr. H.t is de bedoe-
ling,. dat zy re zijner tijd in de vorm .rr"tr 

"..r 
proefschrift gepubliceerd

worden. Het lijkt vooralsnog verstandiger geen difiniti.-re .oncîrrsie, over
de bruikbaarheid van her serumonderzoek voor diagnostiek te geven, zo-
lang de gegevens nog niet in een zo ruim mogelijk onderling velband zijn
bestudeerd.

In her jaar 1952 is het de Leidse afdeling gelukt een bepaling vän thy-
reotroop hormoon met behulp van radioactief jodium als lndicãtor uit ie
werken, die wat betreft eenvoud, precisie en specificiteit aan de hoogsre
verwachtingen voldoet. De resultaten zijn reeds verwerkt rot een eerste
publicatie, die omstreeks de jaarwisseling ter perse zal gaan.

6. Onderzoeþ betret't'ende de impedantie-pletbysmografie

Gesubsidieerde:
Prof. Dr M. N. J. Dirken te Groningen.

Mededelingen:

FIet onderzoek naar de overeenstemming tussen het electrische impe-
dantie- en het mechanische volume-plethysmogram van eenzelfde objectwerd
afgesloten.
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Gebleken is, dat de spontane fluctuaties zeer goeò worden r/eergegeven
door de impedantie-plethysmograaf, hoewel het nodig is orn een correctie-
factor in te voeren. Volumeveranderingen als gevolg van het belemmeren
van de veneuze afvoer v¡orden daarentegen niet goed weergegeven' De
verklaring hiervan ligt in het niet constant zljn van de soortelijke weer-
stand van het bloed en in verschillende haemodynamische effecten.

De impedantie-plethysmograaf. kan dus wel gebruikt worden voor het
onderzoek van de volumeveranderingen als gevolg van de spontane pul-
saties, maer grote enlof langdurige volumeveranderingen, bijvoorbeeld
door stuwing, worden niet betrouwbaar weergegeven.

De mogelijke betekenis van de impedantie-plethysmograaf voor toePas-

singen op klinisch gebied werd bij deze proeven niet onderzocht'

7. Onderzoeþ ter aerruiming rtan de TeetenschdqPelijÞe basis ttoor het onder-
wijs aan bardhorende en dove þinderen rnet gehoorapparaten

Gesubsidieerde:

Prof. L. B. lW. Jongkees te Amsterdam.

Verkzaamheden:
Om dit onderzoek mogelijk te maken was het noodzakelijk te komen

tot de bouw van een aantal versterkers, waarin toonhoogte, toonintensi-
teit en de verhouding tussen deze beide kon worden geregeld. Dit is ten
slotte bevredigend gelukt. Met de bedoelde apParatuur zzl ntt een aantal
bepalingen in de school voor hardhorende en dove kinderen (Prof. Bur-
gerschool) worden verricht. Voorlopige proefapparaten, op de school ge-

bruikt, hebben geleid tot de samenstelling van dit, hopelijk definitieve, type'

S.Onderzoeþ ozter d'e ontwikkeling ea.n een þlinßcb brwiþbøre a.PPdratu'rn

ter bepaling pan het minuutpolume van het bart

Gesubsidieerden:

Prof. Dr F. S. P. van Buchem en Prof. Dr M' N. J. Dirken, beiden te
Groningen.
Mededelingen:

F{et onderzoek zal per 1 Januari 1953 voorlopig worden stoPgezet in
afwachting van de verdere ontwikkeling.
Verkzaamheden:

Daar het principieel onjuist is om een patiënt tijdens de bepaling van
het minuutvãl"*" van het hart volgens de methode van Fick zuurstofrijk
gas te laten ademen, kan hierbij geen gebruik worden gemaakt van een

gesloten ademsysteem, terlzij hierin het zuurstofgehalte gedurende het
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onderzoek gelijk wordt gehouden aan die der kamerlucht. Er is getracht
dit te verwezenlijken door de consrructie van verschillende soorten volu-
mesrabilisatoren. Gebleken is echter, dat alle onderzochte stabilisatoren in
nauwkeurigheid te korr schieren ten gevolge van spontane wisselingen van
het ademniveau van de proefpersoon. Daarom werd gemeend, dat over-
gegaan moesr v¡orden tot de constructie van een gasanalytische stabilisator.
Aangezien in verband met een ander onderzoek de constructie van een
inbouwgasanaly5xror reeds ter hand was genomen, werd besloten het on-
derhavige onderzoek te onderbreken, tordar de construcrie van dit toestel
zott zijn voltooid.

9. Onderzoeþ inzaþe intrø-cardiale bloeddruÞrnetingen
Gesubsidieerde:

Dr Ir C. J. D. M. Verhagen te Delft.
Mededelingen:

Dit onderzoek werd voor v¡ar de medische âspecren betreft op 1 No-
vember 1952 beëindigd. Na deze datum is geen subsidie meer veileend.
\Øerkzaamheden:

blijkens de meringen met de nieuwe manomerer soms zeer snel zijn, zó, dat
zij 

'o"et 
een frankmanomerer achrer een katheter niet goed gemeten kon-

den worden.
Om de manomerer re kunnen ijken werd een wisdeldrukgenerator ge-

maakt.
Een bezwaar van de nieuwe manomerer is zijn temperatuurgevoeligheid.

l0.onderzoehingen orntrent de haernodynarniscbe geztolgen va,n een stenose
in een bloedvat ot' in het hart

Gesubsidieerde:

Dr H. A. Snellen te Leiden.

\Øerkzaamheden:

De theorie, die opgesteld is naar aanleiding van de methode van Gorlin
en Gorlin om her oppervlak van de gestenoseerde kleppen uir re rekenen,
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is getest met een glazen ,,kunsth¿r¡". Hierbij is gebruik gemaakt van een
constante waterstroom.

De wervelingen, die achter de stenose ontstaan' schijnen de oorzaak te
zrjn van de poststenotische dilatatie en de geruisen. De bovenstaande on-
derzoekingen zullen voortgezet worden, waarbrj van andere modellen ge-

bruik gemaakt zal worden.
Tevens zljn onderzoekingen gedaan, die nauw verband houden met het

gestelde onderwerp. Hiervan moge genoemd worden: Or-bepaling met de

haemoreflector, electrokymografie, ballistocardiografie en het registreren
van de oesophaguscurve.

11. OnderzoeÞ betrelt'end'e de spraaÞgebreÞleigbeid ,¿an leinderen

Gesubsidieerde:

Dr L. Kaiser te Amsterdam.

Mededelingen:

Een aanvullend subsidie is toegestaan voor de termijn van 15 Januari
1952-15 Januari 1953. Het onderzoek zal in het jaar 1953 worden voort-
gezet.

Verkzaamheden:
Gedurende de eerste helft van 1952 werd van 1OO leerlingen van de

Oudeschansschool te Amsterdam materiaal verzameld betreffende de spraak.
In het onderzoek werden zoveel mogelijk de lichamelijke en psychische
eigenschappen van de kinderen betrokken, terwijl ook hun maatschappe-
[jke achtergrond, zr1 het oppervlakkig, werd negegaan. Twaalf kinderen
werden uitvoerig onderzocht. In de tweede helft van het jaar werden de

eerste naar de vijfde klasse ontwikkelden.

12. OnderzoeÞingen net de cardiotacbometer, welke door Prof . A. de'Vaart
te Leiden in bruiþleen is ontoangen

\Øerkzaamheden:

De cardiotachometer wordt sinds enige tijd gebruikt voor het continue re-
gistreren van de polsfrequentie van proefpersonen, die een gedoseerde uit-
wendige arbeid verrichten. Yoor proeven in het laboratorium blijkt deze

nieuwe methode van grote waarde te zi1n.
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Het ligt in de bedoeling de bruikbaarheid van her apparaat ook tijdens
chirurgische operaties voor het vervolgen van de polsfrequentie van de pa-
tiënt te beproeven.

13.Ond.erzoeh betret't'ende de lelinische toepassing øan een ballistocardio-
graat'

Gesubsidieerde:

Prof. Dr J. G. G. Borst te Amsterdam.

\Øerkzaamheden:

Getracht wordt een apparatuur te ontrverpen, welke met behulp van de
door Prof. Burger ontwikkelde ballistocardiografische methodiek de voort-
durende registratie van het minutenvolume van het hart mogelijk maakt.
Vele storende factoren, o.a. die welke verband houden met de ademhaling,
werden geëlimineerd.

Ten einde de juistheid van de ballistocardiografische bepalingen te toetsen
wordt getracht een methode uit te werken, waarmede bij een kunstmatige
circulatie het minutenvolume tegelijkertijd ballistocardiografisch en direct
gemeten kan worden.

14.OnderzoeÞingen over d.e inoloed van d.e altrat¡iolette straling op de bøid.

Gesubsidieerde:
Prof. Dr H. Berkelbach van der Sprenkel te Utrecht.

Mededelingen:

Ten behoeve van dit onderzoek werd een vacuumpompinstallatie in bruik-
leen ontvangen.

Verkzaamheden:
Experimenteel moest vastgesteld worden bij welke temperatuur, voor hoe

lange tijd, bij welke clruk etc. de weefsels bij toepassing der vriesdroogmetho-
de van Altmann-Gersh in de daarvoor ingerichte ruimte verblijven moeten
ten einde een zo gering mogelijke schade te ondergaan. Mocht de optimale
combinatie van temperatuur, druk en tijdsduur bekend zljn, dan is de va-
cuuminstallatie onmisbaar voor het op wetenschappelijk verantwoorde wijze
toepassen van de vriesdroogmethode.

Voorts wordt cle installatie gebruikt om op de juiste voorzichtige wijze
fracties van het bloedserum, door neerslaan met verschillende stoffen ver-
kregen, te drogen in bevroren toestand en voor bederf te vrijwaren.

15.Onderzoeþ inzaþe de pbysische grondslagen van percøssie en auscultatie

Gesubsidieerde:

Prof. Dr H. C. Burger te Utrecht.
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Mededelingen:

Voor dit onderzoek werd subsidie verleend voor de duur van twee jaar,
ingaande op I Juli 7952.

\Øerkzaamheden:

Onderzoekingen aan trilplaatjes zijn voortgezet. Optredende frequenties
van de grondtoon en de boventonen kloppen mer de berekende frequenties.
De plaats van aanslag mer de percussiemachine is bepalepd voor de verhou-
ding der amplituden van boventonen en grondtoon. Bij aanslag dicht bij de
rand van een ronde plaat treedt de grondtoon het sterkst naar voren. Dit
aIIes zal nader worden onderzocht met een harmonische analysator. Uitge-
breide metingen betreffende verband geluidsamplitude-snelheid van percu-
teren en verband geluidsamplitude-plessimeterkracht bevestigen de resulta-
ten van de metingen beschreven in het verslag over het tijdvak 1 Juli-3O Sep-
tember 7952. Yerband geluidsarnplitude-percuteersnelheid aan trilplaatjes is

alineair bij hamertje met rubber kop en lineair bij hamertje met stalen kop..

l6.Onderzoeþ. inzaþe de þ.linische beteþenis oan de laagt'reqaente ,,schom-
rne l" -b allis t oc ar d io gr a I ie en inz aþ e d e ele c tr o Þ.yrno gr at' ie

Gesubsidieerde:

Dr H. A. Snellen te Leiden.

Mededelingen:

Voor dit onderzoek werd subsidie verleend voor de duur van één jaar,
ingaande op 1 October 1952- }{et subsidie is onder andere bestemd voor de
aanschaf van een Hellige 3-kanalige fotografische electrocardiograaf, welke
voor beide onderzoekingen gebruikt zal worden.

Bij het onderzoek inzake de ballistocardiografie zcu contact worden on-
derhouden met Prof. Dr J. G. G. Borst, ten einde doublures bij de werkzaam-
heden te voorkomen.

\Øerkzaamheden:

B allistocardio gr af ie :

Bij normalen en lijders aan ziekten van het hart en grote vaten, werden
gelijktijdig en afzonderlijk het laagfrequent verplaatsings-B.C.G. en het snel-
heids- en versnellings-B.C.G. geregistreerd. Er bleek een verschil te bestaan
tussen versnellings-B.C.G. en het tot dusver bekende hoogfrequente B.C.G.

Electrokymografie:
Voor de onderzoekingen op gebied van de electrokymografie werd de ap-

paratuur verder ontwikkeld.
Verschillende aaîvÍagen voor subsidie warerL aan het eind van het ver-

slaglaar nog in behandeling.
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r financiële steun kon geen gevolg wor-
agen op het werkterrein van de Medisch-
dar het onderzoek te weinig betekenis

Srotwoono
De werkzaamheden van de Medisch-Physische Afdeling T.N.O., midden

gemeenschappelijke problemen naar voren moeren komen, welke door de
Medisch-Physische Afdeling T.N.O. zelve opgelosr moeren worden. Mede
in verband hiermede kan verwacht worden, dat ook het aanral onderzoekin-
gen in eigen beheer zal roenemen. Steeds meer wordr de behoefæ gevoeld aan
een eigen instituut waar deze werkzaamheden kunnen geschieden. Moge de
voorbereidingen rot de oprichting van een Medisch-Physisch Instituur T.N.O,
in het komende jaar een voorspoedig verloop hebben.
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CENTRAAL PROEFDIERENBEDRI JF T.N.O.

ArcrvmrN
In de samenstelling van het bestuur en de commissie van bijstand van het

Centraal Proefdierenbedrijf T-N.O. lcwam in de verslagperiode geen veran-
dering.

Per 31 December 7952 bestond het bestuur uit de volgende leden:

Prof. Dr G. M. van der Plank, Dr O. Mühlbock,
oooràtter, Dr J. Spaander,

Prof. Dr H. '$Ø. Julius, H. J. Thomasson, arts.

De con:missie van bijstand was als volç samengesteld:

Prof. Dr G. M. van der Plank, Dr H. S. Frenkel,
ooorzitter, Drs H. van Genderen,

Dr J. ,\. Cohen, Dr J. L. L. F. Hartkamp,
Dr F. Dekking, Prof. Dr M. J. Sirks,
Dr M. van Eekelen, Prof. Dr J. D. Verlinde.

FIet secretariaatya-t:het bestuur en de commissie van bijstand werd waar-
genomen door de secretaris van de Gezondheiãsorganisatie T.N.O.

Leider van het Centraal Proefdierenbedrijf T.N-O. te Urrecht is Dr '\7.

Il Hirschfeld..
In de verslagperiode kv¡am het bestuur en de commissie van bijstand een-

maal in een gecombineerde vergadering bijeen.
Begin 1952 kon een terrein worden aangekocht in de Gemeente Zeist, dat

geschikt is voor de vestiging van de Afdeling Vermee¡clering. Verwacht werd
dat hierdoor de grootste moeilijkheid zou zijn opgelost en spoedig een begin
zou kunnen worden gemaakt met uitvoering van de bouw¡:lannen. FIer bouw-
plan is thans reeds geruime tijd gereed, doch de uitvoering ondervindt ern-
stige moeilijkheden bij besprekingen met verschillende instanties, welke be-
trokken zljn blj het verlenen van goedkeuriag voor bouwen. FIet grootste
gedeelte van 7952 moest hieraan worden gewijd en aar' het eind van het jaar
waren de moeilijkheden nog niet opgelosr- Met teleurstelling wordt hiervan
melding gemaakt; de hierdoor ontstane stagnatie van ten m.inste één laar
betekent financieel een gevoelig verlies, doordat door ruimtegebrek het werk
nadelig wordt beïnvloed en nog steeds niet voldaan kan worden aan de grote
vraag naat proefdieren met gegarandeerd zuivere afstamming"

Zoveel mogelijk wordt gewoekerd met de bescheiden ruimte van de ,A.fde-
ling Selectie en wordt door allerlei noodmaatregelen getracht de fokkerij-mo-
gelijkheden nog war uit te breiden; dit alles kan echter slechts in geringe mate
helpen.
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De personeelssterkte van het Centraal Proefdierenbedrijf T.N.O. bedroeg
einð,1952:

2 wetenschappelijke assistenten,
1 bedrijfsleider,
2 analysten,

1 schoonmaakster-
dierenverz orgster,

1 jongste bediende.
6 dier env erzorgers/sters,

\Ørnrze¡.uuEopN
Omtrent de werkzazmheden van de Afdeling Selectie ä 1952 kan het

zodat homo-
van gebruiks-
k het aanfok-

ken van konijnen en caviae als startmateriaal voor de Afdeling Vermeer-
dering goed verliep. De grote moeilijkheden met de hamsterfokkerii ziin
voor een deel overwonnen, al is nog geen eenvoudig dieet ontwikkeld. De
frettenfokkerij verliep goed; F, ising van fret X
bunzing za.gen het licht, terwijl met bunzings een

succes genoemd mag worden. Als nog steeds onder-
handen de anaemiemuizen en de netisch onderzoek
noodzaakte ons het bloedonderzoek bij de muis ter hand te nemen, w¿ar-
bij de behoefte bleek over micromethoden te beschikken. Immers de gene-

ricus wil het proefdier bliþen gebruiken en tegelijkertijd zíjn bloedonder-
zoek uitvoeren zonder het dier op te offeren. Seriebepalingen worden
thans gedaan om de spreiding in de methode en in het proefdiermateriaal,
dus binnen en tussen de stammen îz le g at7.

FIet meten van de physiologische variabiliteit der proefdieren is één der
methoden om de meer of mindere zuiverheid der stammen te meten.

De Afdeling Vermeerdering kon in het verslagjaar ratten en muizen af-
leveren, terwijl voor oriënterend onderzoek ter beoordeling de voor be-
paalde proeven vereiste geschiktheid var, ottze stammen' ook kleine aan-
tallen konijnen en caviae afgestaan v¡erden.

De samenwerking met talrijke instituten was vân aengename aard.Daar-
naast werden ook vele adviezen over huisvesting, voeding en verzorging
van proefdieren gegeven.
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Bijlage
ÞuBLrCATrËs IN FjET JAAR 1e52

Doon or cEzoNDHErDsoRGANrsA,TrE T,N.o, zELvE ÀANGEVATTE EN

EVENTUEEL AAN TE VATTEN ONDERZOEKINGEN

' 2". Ordrrroele naar føctoren, die de perinatale sterfte beinvloeden

Posrnuue., J. H., Landelijk onderzoek naar de oorzaken van de obstetrische
kindersterfte.
T. Praþt. Verlosþ. 54 (1952), Nr 10.

4*. Asthma

Onrn, N. G. M., Enige maatschappelijke aspecten van het specialisme voor
longziekten.
Openbare les, gehouden bij de aanvaarding van het ambt van lector
in de longziekten aan de Rijksuniversiteit te Groningen op 9 Mei
1952.

JoNcr, G. A, de e,a., Thorn Test I and II and reaction to stress in asthma-
tics and normal individuals.
Act. Allergologica 5 (1952), p. 270-291.

Isnanls, A. ,t., Asthma Bronchiale. (Interbacteriële bronchiris en het endo-
crine systeem).
Proefschr. Rijksuniversiteit Groningen 1952.

5+. Poli.omyelitis

, VERLTNDE, J. D. and B. BrEu, Ffaematogenous spread of poliomyelitis virus.
Antoni tsøn Leeøraenhoele 18 (L952).

o Vnnr.rxDr, J. D. en H. A. E. v.q,N ToNcrnrN, Poliomyelitis en infectie met
coxsackie virus,
Ned.T. Geneesþ.96 (L952)- Nr 39.

7*.Viras

I Vnnrrxor, J. D. and B. FIorIr,reN, Pathogenic and immunologic properties of
two new membres of the ColumL'ia SK group of virusses.

Arcb, ges. Virøsforscb. (\Øien), Band V, (1952), Heft 1.

't Deze cijfers komen overeen met die, welke in het jaarverslag staan voor
het gelijknamige onderwerp of onderzoek.

rt5



@ To¡{c¡nrN, H. A. E. veN, Spontaneous muta"-ion of cowpox-vils by means
of eggpassage.
Arch, ges. Viruslorsch. (\flien), Band V, (1952), Heft 1.

p ToNc¡n¡N, H. A. E. veN, spontane murarie van koepokkenvirus door mir'l-
del van eipassage.
T. DiergeneesÞ.77 (1952), 20.

9'ç. Cariës

¿ Drnrs, O. B¡crrn en K. C. VrwrrEn, Fluoridering van het drinkwater in
Nederland.
N. T. Geneesle. 96 (1952), Nr 32.

Dn<rs, O. Becrrn, Fluoridering van het drinkwater in Nederland.
T.Tandheelþ. 59 (1952), Nr Z.

7O'?. Cørdtieve geneesÞønde en geneesÞøndige voorzorg

PorueN,4., Een ond.."o.k naar de doelrreffendheid van de geneeskundige
beroepsuitoefening.
T. Sociale Geneesþ.30 (1952) Nr 15 Ned. T. Geneesþ.96 (1952),
Nr 39.

T.N.O.-Sruorr-Couurssrr, Onder welke omstandigheden en hoe werkt de
Nederlandse huisarts?
Med. Contact 7 (7952), Nr 46.

Ix ceNc ZIJNDE oNDERZoËKTNGEN BrJ ANDEREN MET suBsIDrE vAN DE
GEZONDHEIDSORGANISATIE T.N.O.

l't. Meningitis

ZenrN, '\l'. vex, H. v¡N GrNo¡nrN en A. M¡NreN, De gevoeligheid voor
Streptomycine en Para-aminosalicylzuur (P.A.S.) van Tuberkelbac-
teriën, geïsoleerd bij patiënren mer een Tuberculeuze Meningitis.
M aandschr. Kinder geneesþ. 3 (1952), 69.

ZrnEN,lØ. vaN, FI. Venvrrsr en A. or MrN¡rn, De behandeling der tubercu-
leuze meningitis in de lJtrechtse Universiteits-t<linieF(rVilhelmina-
Kinderziekenhuis).
Ned. T. Geneesþ. 96 (1952), Nr 40.

2*. ACTH en cortison bij rbeumatische zieþten

Cnnvtlo, S, v.q.N en F. Kurruns, Prolonged rrearmenr of juvenile rheuma-
roid arthritis with ACTH and Õorrisone.
Ann. Paediatr. 179 (1952), p. 333.
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CRrvnr.o, S. v,qx en F. Kurpr,ns, Primair chronische infectieuze polyarthri-
tis en rheuma.
Aanwiísten op diagnostisch en therapeutisch gebied, II.

o FIrJu¡tNs, V., Corticotrophine en Cortison.
Proefschr. Rijksuniversiteft Leiden, 7952.

Qunnroo, A.., De betekenis van ACTH en cortison in de therapie van de
allergie.
Ned. T. Geneesþ. 96 (1952), p. 358.

4'r.Correlatie tussen ooedingstoestand, voeding en intelligentie-qøotiënt bfi
Ro t t er d arns e s c b oo lþind e r e n

¡ L.tn¡eBnts, J. H., Een onderzoek naar de sociale toestand, de voedingstoe-
statrd ett het intelligentie-quotiënt van Rotterdamse schoolkinãeren
in 1947,7949 en 1957.
T. Sociale Geneesþ.30 (1952), Nr 16.

8'? . Le p t o s p ir a- ond er z o e Þin gen

\Øorrr, J. \Ø., Het vraagstuk der bovine leptospirosis.
Ned.. T. Geneesþ. 96 (1952), Nr 38.

\Øorrr' 
i'""tåI'.",'å;ïi:ï å åï:Lfå "l:c herlands.

Documenta Med,. Geograpb. et Trop. 4 (1952), p.257-265.

BonreNorn, H., A human case of canicola fever in Indonesia.
Docøtnenta Med,. Geograph. et Trop. 4 (1952), p. 265-267.

9'?. S t e riLi s dt ie - p r o b lernen b ij b r onc b ië c t as ieë n

Mulorn, J. ,.^., Studies on the Treatment with Anti-bacterial Drugs of
Acute and Chronic Mucopurulent Bronchitis, caused by Hemophilus
Influenzae.
Act. Med. Scandinavica 143 (1952), Nr 1.

L 7'r. P h armac olo gisc h e w aar d e b e p alin g Ð dn p I an t a ar di ge l!!!!!!-

I Brlleenr, A. C., Onderzoek van in Nederland gekweekte Chinese rhabar-
berwortel.
Pbarm.IYeeþbl. 87 (1952), p. 33.

Br,l-reent, A. C., Onderzoek rraar de bestanddelen van in Nedeiland ge-
kweelit rhizoma rhei.
Proefschr. Rijksuniversiteit Groningen, 1952.
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13^'. Serologiscbe reacties bij rheamatiscbe zieleten

LocsBu-L¡¡.lcERErs, P. E. veN, onderzoek ven methoden naar de aggruti-
natie bevorderende factor in sera van pariënren met rheumãoide
arthritis.
Bull. Centr Lab. Bloedtransfasied. Ned. Rode Kruis 2 (1952), Nr 4.

Loonnu-L¡.r.¡cERErs, P. E. vRN, Vorderingen op immunologisch gebied.
Bull. Centr Lab. Bloecltransfusied. Ned. Rode Krais 21ilSZ¡, Nr S.
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DrxcuvrAwsr, E' L-. 9. Flurs rrrr'T VELD and S. Lonr Fl¡.nrooa-K,rrz, Clini-
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urinary 17-ketosteroids; II. Nórmal adults.
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drostanolone.
Act. Physiol et Pbarmacol. Neerl.2 (1951-1952), Nr 2.

Drwc'rue*sn, E- and L. G. Hurs lN 'T vnlo, Isolation of i-androstan-6-ol-
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J. Biol. Chem. 195 (1952), Nr 2.

c v.q* BucHEu, F. s. P. e.a., Endocrine Disturbances in coarctation of the
Aorta.
Act. Med. Scandinøaica 14J (1952), Nr 6.

I Hurs rx'r v*o, L. G. en E. Dr^rcpue'sr, Le métabolisme de la testostérone
chez le sujet normal et chez des éujets ateinrs d'"ff..tio"r .ndocri-
nlennes.
La Semaine des Hôpitaux de paris 2g (1952), Nr 11.

Flurs rw'r v¡rq, L. G. en E. DrNcuraexsr, Excrétion des 17-cétostéroides
chez la femme normale.
,,Biochimie de Steroides', congrès international de Biochimie, paris,
1952.

I Hurs rN 'r Vrll, L. G.,. In memory of Elisabeth Dingemanse.
Act. Endouinologica 11 (i952), Nr 4.

Flurs rN It Yu!g, L. G. en E. Dr¡¡ceila+Nsu, De invloed van ACTH op de
ui¡scheiding van neurrale lZ-kerosteroiden in de urine.
,,ACTH en Corrison", een symposium van de Nederlandse Vereni_
ging voor Endocrinologie.
Scheltema en HolkemJ N.V., Amsterdam, 1952.
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over een circulerend anticoagulens bil' een lijder aan haemophilie.
Invloed en toediening van ACTH en cortisone.
Ned. T. Geneesþ.96 (1952), Nr 44.

¡ CnEvno, S. veN, Isolation and properties of the third clottingfactor in
blood-platelets.
Lancet,5 Jan'taÅ 1952.

TnNc, S. K., Over de klinische betekenis en de bepaling van prothrombine
en accelerator globuline in het bloedplasma.
Proefschr. Gemeente-Ijniversiteit Amsterdam 1952.

Cnrvrlo, S. vew, Recherches concernant quelques maladies à diathèse hé-
morragrques.
J. Suisse de Médicine 82 (1952), p. 399.
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en thrombopathie.
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Neo-natal studies I (1952), Nr 4.
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N ed. T . V erlosþ. 5l (1952), p. 349.

Mesrnoou, J, L., The importance of adreno-cortical steroids for the deve-
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