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ALGEMEEN

BBsruun EN D.A.cELTJKS BEsruuR

In zijn Februarivergadering koos het bestuur prof. Dr G. A. Lindeboom
tot lid van het dagelijks bestuur. Prof. Lindeboom werd bereid gevonden
deze functie re aanvaarden.

Bij Koninklijk besluit van 5 Mei 1953, No 45, is eervol ontslag verleend
aan de heer Ir z. Th. Fetter als lid van her bestuur van de Geiondheids-
organisatie T.N.o. en zljn tor leden van dit bestuur benoemd de heren
Dr Ir F. Bakker Schut en Dr J. H. Lamberts.

Voorts is bij Koninklijk besluit van 19, benoemd
tot _gedelegeerde van de Minister van ksgezondheid
bij het bestuur van de Gezondheidsor Dr p. tt¿un-
tendam, directeur-generaal van de Volhsgezondheid, en tot plaatsvervan-
gend gedelegeerde van genoemde Minister Mr F. J. J. Besier, administra-
teur A bij Ìret Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, onder
gelijktijdige verlening van eervol ontslag als gedelegeerde, terwijl aan de
heer P. L. de \Øeever eervol ontslag verleend is als plaatsvervangend ge-
delegeerde.

Op 1 Januari 1,954 waren aan de beun van aftreden de volgende be-
stuursleden: Prof. Dr L Boerema, Prof. Dr A. ten Bokkel Huinink, prof.
Dr G. C. E. Burger, Prof. Dr J. H. Gaarensrroom, prof. Dr F. H. L. van
Os, Prof. Dr A. Polman, Prof. Dt J. J. G. Prick en Dr Ir F. Bakker Schut.
Allen zijn bij Koninklijk besluit van 2 Jenuari 1954, No 19, herbenoemd.
FIet bestuur is thans als volgt samengesteld:

I Gedelegeerden, re- 
I

vens leden, ing. art.
6 van de statuten, i

jo art.18 van de
Vet 

i

Plaatsvervangend gedelegeer-
de, tevens plaatsvervangend
lid, ing. 

^rt. 6 u^n de statu-
ten, jo art. 18 van de \Øet

Benoemd op voor-
dracht van

Minister van So-
cìale Zaken en
Volksgezondheid

Minister van On-
derwijs, Kunsten
en \Øetenschappen

Prof. Dr P. Munten-
dam

Mr H. J. \Øoltjer

Mr F. J. J. Besier



II. Gewone leden
arl. 7 van de
tuten

Ten behoeve van de voor-
dracht voor de benoeming
der gewone leden dienen de
volgende colleges en licha-
men aanbevelingen in ing.

^rt. 7 (2 en 3) van de sta-
tuten

Datum v. aftreden

Prof. V. F. J.M.
Krul
Dr J. H. Lamberts

Prof. Dr G. A. Lin-
deboom

Prof. Dr R. Rem-
melts

Prof. Dr D. J. Steen-
huis

J. Stork

Dr Ir F. Bakker
Schut

Prof. Dr I. Boerema

Prof. Dr A. ten Bok-
hel Huinink
Prof. Dr G. C. E.
Burger
Prof. Dr J. H. Gaa-
renstroom
Prof. Dr F. H. L. v.
Os

Prof. Dr A. Polman
Prof. Dr J. J. G.
Prick

Sen¿at Technische Hoge-
school

Koninklijke Nederlandse
Maatschappij tot Bevorde-
ring der Geneeskunst

Senaat Vrije Universiteit te
Amsterdam
Praeventiefonds

Senaat Rijksuniversiteit te
Leiden
Nederlandse Maatschappij
tot Bevordering van de
Tandheelkunde
Koninklijk Instituut van
Ingenieurs

Senaat Gemeentelijke Uni-
versiteit te Amsrerdam
Senaat Rijksuniversiteit te
Utrecht
Gezondheidsraad

Senaat Rijksuniversiteit te
Groningen
Koninklijke Nederlandse
Maatschappij tot Bevorde-
ring der Pharmacie

Gezondheidsraad

Senaat R.K. Universiteit te
Nijmeþen

1-L-r957

t-l-7957

l-t-7957

l-l-1957

t-L-1957

[-t-7957

L-t-t960

l:1-t960

t-L-1960

r-r-1960

r-t-t960

t-7-L960

r-t-1960
l-t-1960



III. Tijdelijke leden
ing. art. 9 van
statuten

- i Door her bestuur van de Ge- Darum .rr. 
"f*.¿*,de ] zondheidsorganisatie T.N.O. i

I aanbevolen 
I

Dr C. Banning
Dr J. .f. Brutel
Rivière
Prof. Dr E. H.
lenzang

Prof. Dr K. C. \Øin-

r 
--

' 1_4_1956

1-4-1956

l-4-1956

l-4-7956

de la

Voge-

kler 
i

Het dagelijks bestuur is thans als volgt samengesreld:
Prof. Dr A. Polman, øoorzitter,
Prof. \Ø. F. J. M. Krul, onderr.,oorzitter,
Dr C. Banning,
Prof. Dr G. A. Lindeboom,
Prof. Dr P. Muntendam,
Prof. Dr R. Remmehs,
Mr H. J. \Øoltjer,
Mej. A. E. V/inkel, seøetaris.

VBnceo¡nrNcBN

FIet bestuur kwam in de verslagperiode vijfmaal bijeen; door het dage-
lijks bestuur werd achtmaal vergaderd.

\ØERKZAA]VIHEDEN

In de werkwtlze van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. kwam in 1953



wel beëindigd zullen kunnen worden. Met een aantal onderzoekingen rs ln
het verslagjaar ee17 aanvang gemaakt, andere zljn in voorbereiding. Begon-
nen werd met onderzoekingen op het gebied van rheumatische ziekten, op
gerontologisch gebied, ziekten bij de mens, ter-
*i;l ..n plan irr voorb t een onderzoek naar de

verdeling van patiënte kzaamheden met betrek-
king tot het klinisch geneesmidclelenonderzoek begint meer tekening te

komen.

zaamheden en de verkregen resultaten.
Ter bevordering van het onderlinge contact vond in November de eerste

bijeenkomst plaats van de leiders van onderzoekingen en van degenen, die

bij onderzoekingen van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. een belangrijke
rol vervullen. Na een inleiding door de voorzitter, is door enkele der aan-
wezigen een korte voordracht gehouden over een onderwerp met betrekking
tot het werk van de Gezondheidsorganisatie T.N.O., waarna er gelegenheid

tot gedachtenwisseling was. Deze bijeenkomsten zullen regelmatig worden
voortgezet, terwijl het de bedoeling is, clat zij ook door het dagelijks be-

stuur zullen worden bijgewoond, clat hierdoor op de hoogte blijft van de

voortgang van de onderzoekingen.
Ook dit jaar ìs wederom een nummer van ?-.N.O.-Nieuws speciaal ge-

wijd aan het werk van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. Door verschil-
lende leiders van onderzoekingen zijn artikelen en mededelingen omtrent
hun werk in dit nummer gepubliceerd, dat op vrij ruime schaal in medische

kringen werd verspreid.
FIet vraagstuk, op welke wijze cle Gezondheidsorganisatie T.N.O' het

beste bekendheid kan geven aan de resultaten van de onderzoekingen en

de financiering van de daarmede samenhangende kosten, had in 1953 de

bijzondere aandacht van het bestuur. Het besloot tot publicatie in drieërlei
vorm, afhankelijk van de aard van het onderzoek, t.w. in de vorm van djd-
schriftartikelen, te plaatsen in algemene of vaktijdschriften in Nederland
of in het buitenland, in de vorm van verslagen of rapporten en in de vorm
van proefschriften. De voorkeur wordt gegeven aan eerstgenoemde vorm'
daar hierdoor het beste bereikt wordt, dat het onderzoek onder de aan-
dacht komt van belanghebbenden of belangsteilcnden. Vanneer tot de

andere vormen van publicatie moet worden overgegaan, zal rcch zoveel
mogelijk een tijdschriftartikel hieraan gewijd worden.
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De positie van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. in verband mer de
haar opgedragen taak vroeg dikwijls de aandacht van het bestuur, in het
brjzonder ten opzichte van de universiteiten. In relatie tot anderen, zoals
de Geneeskundige Inspectie, de Gezondheidsraad en bijzondere fondsen
voor medisch onderzoek, is deze positie voor alle berrokkenen in het alge-
meen duidelijk; van de zijde van de universiteiten blijkt nogal eens mis-
verstand te heersen.

In universitaire kringen heersr er een zekere beduchtheid, dat door de
activiteiten van para-universitaire organisaties, dus eigenlijk ook van het
gehele complex T.N.O., de universiteiten in haar groei belemmerd zouden
kunnen worden. Deze beduchtheid moet op een misvatting berusten, aange-
zien de universiteit en deze organisaties geheel verschillende functies uit-
oefenen.

De Memorie van Toelichting op de \Øet tot regeling van T.N.O. laat
nadrukkelijk uitkomen, dat het werk van T.N.O. er op gericht moet zijn
de belangen en de welvaarr van een bevclking als één geheel beschouwd zo
goed mogelijk te dienen. Daarvoor werken in T.N.O. samen de Overheid,
de Vetenschap en de Maatschappij zelve.

Bemoeiingen met her onderwijs of met de laboratoria van universiteiten
en hogescholen zrln uitdrukkelijk uitgesloten.

De beduchtheid van universiteitswege wordt ook gevoed door de omsran-
digheid, dat de personele en materiële voorzieningen van de universiteiten
in geen enkel opzicht gelijke tred hebben gehouden met de hogere eisen,
welke voor het vrije speurwerk aar- de universiteiten worden gesteld. Her-
haaldelijk blijkt dit o.m. uit de aanvragen voor subsidieverlening. Reeds in
1951, het tweede jaar van werkzaamheid van de Gezondheidsorganisatie
T.N.O., heeft het bestuur de aandacht van de Minister van Onderwijs,
Kunsten en \Øetenschappen voor dit nijpencle probleem verzochr.

Het is wel goed hierbij met grore erkentelijkheid te gewagen van de be-
reidheid van hoogleraren ror deelneming aan de werkzaamheden van de
Gezondheidsorganisatie T.N.O., zr1 het in de verschillende besruren, ad-
viescommissies, zij het anderszins.

Ook tal van anderen verlenen geheel belangeloos sreun en stellen hun tijd
en deskundigheid beschikbaar.

In 1953 is wederom van de zr1ðe van de Hoofdinspecrie van de Volks-
gezondheid, de provinciale inspecteurs, de Gemeentelijke Geneeskundige
Diensten, de Militaire Geneeskundige Dienst, de consultatiebureaux, de
burgemeesters, de schoolartsen, de gemeenren Tiel en Culemborg, zieken-
huizen en anderen medewerking en zeeÍ gewaardeerde steun ondervonden.
Een woord van dank wordt hierbij gaa:-rrc aan allen gebracht"



CoNr¡cr MET ANDERE INSTELLTNGEN

Met de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-\Øetenschappelijk Onder-
zoek werd evenals vorig jaar contact onderhouden. Een vergadering vond
plaats van de Medische Contact-Commissie T.N.O.-2.\I .O., waarbij o.m.
een aantal bij de resp, Organisaties binnengekomen subsidie-aanvragen, wel-
ke aanrakingsvlakken met elkaars terrein van werkzaamheid hadden, werd
besproken.

Op 19 Maart hield de voorzitter van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.
een voordracht op de vergadering van de Geneeskundige Floofdinspectie
voor de Volksgezonclheid over de taak van de Gezondheidsorganisatie
T. N. O., o.a. in haar reTatie tot de Geneeskundige Inspectie en de Ge-
zondheidsraad.

Doordat de voorzitter in de besturen van verschillende instellingen, resp.
commissies, welke zijdeiings aanrakingsvlakken hebben met de Gezond-
heidsorganisatie T.N.O., zitting heeft, werd het contact hiermede evenals
vorig jaar goed onderhouden.

Ook was er veelvuldig contact met het Ministerie van Sociale Zake¡ en
Volksgezondheid, o.m. doordat de voorzitter deel uitmaakt van verschil-
lende, reeds in het vorige jaarverslag genoemde, ministeriële commissies-
Hieraan kan nog worden toegevoegd de door de Staatssecreraris van Volks-
gezondheid ingestelde Adviescommissie van het Koningin \Øilhelmina
Fonds, alsmede de door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
ingestelde commissie tot het verrichten van een statisrisch onderzoek naar
de herkomst en de bestemming van de nationale middelen, welke ten bate
van de volksgezondheid worden besteed.

De voorzitter woonde de opening bij van het Gezondheidscentrum van
Philips te Eindhoven, de inbedrijfstelling van het eerste gedeelte van her
gebouwencomplex van het Rijksinstiruut voor de Volksgezondheid te Bih-
hoven en het te Amsterdam gehouden Congres over de Culturele Aspecten
van de inpoldering der Zuiderzee onder auspiciën van de Stichting voor
het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepôlders.

Met betrekking tot contact op internationaal gebied kan o.m. genoemd
worden het 9de Internationale Congres voor Genetica te Bellagio en het
lste Internationale Symposium voor Anthropogenerica re Rome in begin
September, waàraaÍ de voorzitter heeft deelgenomen. Van de Conseil des
Organisations ,Internationales des Sciences Méclicales is een uitnodiging ont-
vangen tot bijwoning van een bijeenkomst van verregenwoordigers van
organisaties op het gebied der medische wetenschappen uit alle landen in
begin 1954. Onderwerp van bespreking zal zrjn:,,The recruirment, training
and support of medical research workers". De voorzitter zaI de Gezond-
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heidsorganisatie T.N.O. verregenwoordigen en heeft desgevraagd inmid-
dels een nota over de doelstelling en werkzaamheden van de Gezondheids-
organisatie T.N.O. ingezonden.

Van de Directeur-Generaal van Internationale Volksgezondheidszaken
is wederom een circulaire onrvangen betreffende de door de \Øereldge-
zondheidsorganisatie geboden gelegenheid voor fellowships voor Neder-
landse v¡erkers op het gebied van de volksgezondheid in 1954. De Ge-
zondheidsorganisatie T.N.O. kan hiervan voor 1954 geen gebruik maken,
aar,gezien de onderzoekingen bij de Gezondheidsorganisatie T.N.O., be-
trekking hebbende op de in de circulaire genoemde onderwerpen, nog niet
ver genoeg gevorderd zijn, doch zlj zal bij voorkomende gelegenheden
gaarne van in de toekomst te bieden mogelijkheid gebruik maken.

Van de Hygiënische Voorlichtingsdienst van het Gouvernemenr van Suri-
name werd een verzoek onrvangen om nadere inlichtingen over onderzoe-
kingen van de Gezondheidsorganisatie T.N.O., speciaal op her gebied der
preventieve geneeskunde, waaraan uiteraard zo goed mogelijk is voldaan.

Rrcnrur¡uEN

Zoals bekend blijft apparatuur, welke wordt aangeschaft uir een door de
Gezondheidsorganisatie T.N.O. verleend subsidie ten behoeve van een be-
paald onderzoek, eigendom van cleze Organisatie. Daar deze apparatuur
in het algemeen snel veroudert, heeft het besruur als richtlijn aangenomen,
dat na afloop van een onderzoek, waarbij appararuur in eigendom van de
Gezondheidsorganisatie T.N.O. is betrokken, deze apparatuur zo mogelijk
van de hand zaI worden gedaan evenrueel tegen gereduceerde prijs, waarbij
een bepaalde afschrijving wordt toegepast.

DOOR DE GEZONDHEiDSORGANISATIE T.N.O. ZELYE AANGE-
VATTE EN EVENTUEEL AAN TE VATTEN ONDERZOEKINGEN

1. KnopoNoERzoEK

De Adviescommissie heeft in het verslagjaar tweemaal vergaderd.
Prof. Dr H. \ø. Julius heeft in verband met drukke werkzaamheden zrjn

lidmaatschap van de Adviescommissie beschikbaar gesteld, maar blijft zich
op de hoogte stellen van de gang \Ían zaken.

Dr F. Pasma, leider van het onderzoek, geeft de hierna volgende samen-
vatting van de voortgang van het onderzoek sedert de a nvang:.

Sedert her begin van het kroponderzoek op 1 Februari 1951 is nu bijna
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geheel Nederland onderzocht. Alleen in de provin cíe Zeeland en in een
klein deel van Limburg moer dir onderzoek nog plaatsvinden. Slechts enkele
steden zijn geheel kropvlij, overal elders komt de endemische krop voor in
zeer wisselende frequentie. In sommige plaatsen, vooral in het Oosten van
het land, zelfs in een sterke graad, waardoor aangeboren struma daar ook
niet zo zeldzaam is.

Op Schiermonnikoog en Terschelling was gelegenheid ook de oudere be-
volking op struma te onderzoeken.

Evenals bij het onderzoek van de Gezondheidsraad kv¡am ook nu de
grote betekenis van een goede jodiumvoorziening naar voren. In plaatsen,
waar het leidingwater minsrens 40 gamma jodium bevat, komt struma niet
voor (Zutphen, Gouda,'s-Flertogenbosch, Barendrecht). Verschillende
waarnemingen doen veronderstellen, dar andere factoren dan het jodium-
gehalte van het drinkwater de hoogte van her kroppercentage bepalen. Er
wordt hier gedacht aan de invloed .i'an cle plaats van herkomst vãn enkele
voedingsmiddelen, de aard en samenstelling van de gebruikte voeding,
andere chemische samenstelling van het drinkwater (o.a. hardheid) en aan
bepaalde strumogene stoffen in sommige voedingsmiddelen (o.a. koolsoor-
ten). Om hierin inzicht te verkrijgen, werden in een drietal plaatsen voe-
dingsenquêtes gehouden omrrenr de voeding van * 450 scLoolkinderen.
Het bleek, dat de voeding bij de kinderen re wensen overlaat. Zowel bij
de kinderen met srruma als bij de strumavrije kinderen blijven enige belang-
rijke nutriënten beneden de behoefte. Het koolgebruik is hoog tã noemen.

Bij de oudere groepen (met en zoncler struma) is de opname van viramine
A lager dan bij de jongeren. Het geringere leverrraangetruik bij de ouderen
speelt hier een roi. Deze opname is bij de ouderen mer srruma sterker ge-
daald dan bij de strumavrije ouderen-groep. De geringer:e opname van
vitamine A bij deze oudere kinderen mer srruma wordt mede ieroorzaakt
door het feit, dat deze kinderen, veelal boerenkinderen, meer vet en reuzel
gebruiken in de plaats van margarine, zoals dit het geval is bij de struma-
vrije kinderen.

Bovendien werden de kinderen, w^arop dit voedingsonderzoek betrek-
king had, lichamelijk onderzocht o.". op deficiëntie-sympromen. Dit on-
derzoek geschiedde door Dr de Vijn.
. In één der plaatsen v¡erd een groep kinderen met en zonder struma psy-

chologisch onderzocht cioor medewerkers van prof. Langeveld. Dooi iit
speciaal gerichte onderzoek werd bij de kinderen mer slruma een specifiek
struma-effect vastgesteld. op verschillende wijzen wordt dit effecì even-
wel in het persoonlijkheidsbeeld verwerkt.

Daarnaast heeft Mej. Kroes grote groepen kinderen psychologisch onder-
zocht met verschillende testmethoden.
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In het afgelopen jaar werd met de schoolartsen voornamelijk onderzcek
verricht in Noord-Brabant en Limburg. Behalve in 's-Flertogenbosch en
in de plaatsen, welke ook op de waterleiding van deze stad zijn aange-
sloten, werd bij de schooljeugd overal struma gevonden. Het leidingwater
van 's-Flertogenbosch bevat 42 gamma jodium per liter. In een drietal
plaatsen v¡erd contrôle op eigen onderzoek gehouden. Daaltoe werden de
leerlingen van een aantal scholen 's morgens en ook 's middags weer onder-
zocht. De uitkomsten vertoonden natrwelijks enig verschil. In drie plaatsen
'werd het resultaat nagegaan van de jodiumprophylaxe. Er werd bij de
jeugd van de lagere scholen en ook bij de oudere meisjes van de huishoud-
scholen nagenoeg geen struma meer gezien. Slechts enkele kinderen v¡erden
aangetroffen, die, niettegenstaande zij onder prophylaxe waren opgegroeid,
nog een struma vertoonden. Dit betr.of veelal kinderen, die op een of ander
dieet leefden of die gedurende lange tijd een bepaald medicament hadden
gebruikt of te weinig brood aten (pap-eters).

Er werden gegevens verkregen over de toestand der schildklier bij de
gekeurden voor de Militie. Het betreft de lichtingen 1949, 7959 en i951.
Deze gegevens zijn per gemeente verstrekt. In kaart gebr:acht geven ze te
ziery dat de duidelijke gevalien van struma voorkomen in het Oosten en
het Zuiden van ons land. Deze waarnemingen komen overeen met de ge-
gevens verkregen bij het schoolkinderenonderzoek. Ook hierbij werd ge-
vonden, dat de kropendemie in die gebieden het sterkst is. Ook de gevallen
van thyreotoxicose bij de militieplichtigen komen hoofdzakelijk in de ge-
noemde gebieden voor.

FIet onderzoek naar een eventuele strumogene werking van melk, onder
leiding van Dr P. C. Hart, werd deze herfst begonnen. In Groenlo werden
voederbieten en stoppelknollen aangekocht. In kleine partijen vond een
regelmatige verzending naar lJtrecht plaaß, waar van trveelingkoeien er
één in overmâat mer voederbieten en één in overmaat met stoppelknolien
werd gevoederd. De melk van cleze koeien wordt weer verstrekt aanhaan-
tjes. Van deze haanrjes wordt na afloop van de proef de schildklieractivi-
teit onderzocht. ln het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid werd de
strumogene stof, die vooral in de koolsoorten voorkomt nl. thio-oxazolidon,
niet gevonden in de voederbieten, wel in cle stoppelknollen en wel + 10
mg per kg.

M.j. J. C. Kroes brengt als volgt verslag uit over de voortgang van het
psychologische gedeelte van het onderzoek:

In het jaar 1953 werden de gegevens van het onderzoek verder aangevuld
cn bestudeerd met het oog op het sarnenstellen van een definitief plan voor
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het grotere onderzoek van 1000 kinderen met behulp van de Terman-
Merrill test en de Bourdon-Viersma met omschakeling.

De groep is verdeeld over twee leeftijden (8 en 11 jaar) met evenveel
jongens als meisjes mer en zonder srruma in elke plaats.

Bij een vergelijking van het gemiddelde I.Q. in de verschillende plaatsen
bleek de * groep over het algemeen iets onder de contrôlegroep te liggen.

Behalve aan de algemene I.Q.-verdeling werd ook aandacht geschonken
aan de resultaten bij bepaalde onderdelen van de Terman-Merrill test.

Behalve de Terman-Merrill werd ook de Bourdon-test aan een srarisrische
bewerking onderworpen. Behalve het tempo en het aantal fouten en ver-
beteringen per vak, werd ook het aantal ,,omschakelingsfouten" vergeleken.
Er werden hier enige verschillen gevonden russen de * groep en de -groep, speciaal bij de 1.7-jarigen. Naast de kwalitatieve bewerking zal ook
een kwantitatieve bewerking worden toegepasr.

Verwacht wordt, dat het onderzoek in verband met de samen te stellen
kropkaart begin 1954 gereeð, za| komen.

Het ligt in de bedoeling het psychologisch onclerzoek eind 1954 af æ
sluiten.

Aan Prof. Dr A. Querido is een subsiclie verleend rer voortzerring van
het t'wnctioneel onderzoeþ, oan endenzische hropLijd.ers in 1.954. Omtrent de
voortgang in 1953 van het onderzoek kan het volgende worden medege-
deeld:

In het jaar 1953 werden gegevens verzameld over de functie van de schild-
klier in jodiumarme en jodiumrijke gebieden bij patiënten mer en zonder
krop.

De vraagstelling was, in hoeverre functionele afwijkingen zouden zljn
aan te tonen bij kroplijders, die een nadelige invloed op de gezondheid en
ontwikkeling zouden uitoefenen.

jodium-onderzoekingen verricht (opname in de schildklier en excrerie met
n eiwit-gebonden jodium in bloed bepaald.
meld, dat ter rvaardering van de jodium-
pariënten de jodiumuitscheiding in de urine
werd, dat de te onderzoeken personen in
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evenwicht verkeerden en de urine-uitscheiding gelijk mocht worden gesteld
aan de opname.

Op deze wgze zijn groepen te Leiden, Helmond en Franeker onderzocht.
De voorlopige resultaten lonen een prachtig parallelisme tussen jodium-
uitscheiding en activiteit van de schildklier en wel zodanig, dat er ook
gevallen zonder krop werden waargenomen, die reeds een zeer actieve op-
name van het jodium vertoonden. Dit laatste zou dus een vroeg-diagnosri-
cum van jodium-deficiëntie zijn. Gebrekkige schildklierhormoon-productie
werd nog niet gevonden, zodat de voorlopige conclusie luidt, dat de krop-
lijders, die werden onderzocht, althans euthyreotisch zijn.

In het verslagjaar werd een subsidie-aanvrage ontvangen van Dr J.
Langman, directeur van het Anatomisch-Embryoiogisch Laboratorium van
de Vrije Universiteit te Amsterdam, voor een onderzoeþ inzaþe de inoloed
aøn bypo- en hypertbyreoidie tijdens de z-^angerschap vøn het moederdier
op d.e ontzaiÞkeling ztan bet embryo.

Na hieromtrent door de Adviescommissie T.N.O. inzake kroponderzoek
gunstig geadviseerd te ztjrr., heeft het bestuur van de Gezondheidsorgani-
satie T.N.O. besloten het gevraagde subsidie te verlenen op de gebruikelijke
voorwaarden, zomede het onderzoek in te schakelen in het kader van het
T.N.O.-kropproject. Met het onderzoek is 1 September aangevangen. Om-
trent de opzet van het onderzoek kan het volgende worden vermeld:

Dit onderzoek wordt verricht om een nader inzicht te verkrijgen omtrent
de teratogene invloed van een dysfunctie van de glandula thyreoidea van
het moederdier op de ontwikkeling der vrucht. De hypofunctie wordt ver-
kregen door partiële wegneming van de glandula thyreoidea en bij een an-
dere groep proefdieren door behandeling met methylthiouracil. De hyper-
functie wordt bewerkstelligd door behandeling met thyroxine en andere
schildklierpreparaten.

Door bepaling van het basaal-metabolisme en cholesterolgehalte wordt
de graad van hypo- en hyperthyreoidie vlak vóór, direct ná en enkele
dagen na de conceptie vastgesteld. De dysfunctie van de glandula thyreoi-
dea wordt bij sommige proefseries voor het begin der zwangerschap, bij
andere direct na het begin der zwangerschap bewerkstelligd. Van de tor
nu toe behandelde dieren (partiële thyreoectomie) kan vermeld worden, dat
partiële thyreoidextirpatie tijdens de zwangerschap geen invloed op dc
ontwikkeling der vruchr uitoefent.'Bij wegneming enkele dagen voor het
begin der zwangerschap treedt in sterke mate abortus en resorptie der
embryonen op. Bij de voldragen foeten werden lens-, retina-, gehemelte'
en verbeningsafwijkingen geconstateerd.
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2. ONornzoEK NAAR FAcroREN, DrE DE nERTNATALE sTERFTE
BEINVLOEDEN

De Adviescommissie heeft in 1953 driema.al vergaderd.
M.j. J. H. Posthuma, kinderarts, aan wie, zoals bekend, de leiding van

het onderzoek is opgedragen, geeft hierna een overzicht van de voortgang
van het onderzoek vanaf de aanvang. Yerwacht wordt, dat in het komende
jaar het onderzoek lian worclen afgesloten en het eindrapport -ian worden
opgesteld:

In 1951 werd een aan.vang gemaakt met een onderzoek naa: ,de oorza-
ken van de obstetrische kindersterfte", nadaÍ. door de Gezondheidsorgani-
satie T,N.O. een commissie van advies was ingesteld, bestaande uit 3 ob-
stetrici, 2 paediaters, een sociaal-geneeskundige, een patholoog-anatoom en
een sta.tisticus, terwijl nog een obstetricus als verloskundig adviseur werd
ingeschakeld.

In beide vorige jaarverslagen is uiteengezet, dat het onderzoek steunt o.p

een enquête, waarin naast medisch-obstetrische gegevens ook uitgebreide so-
ciale gegevens worden verzameld van gevallen van doodgeboorte en sterfte
in de eerste levensweek in verschiliende delen r¡an ons land. Naarmate aarr
de hand van deze landelijke enquête meer inzicht in de aarC van het .vraàg-

stuk werd verkregen, bleek het wenselijk de vraagstelling enigszins ruimer
te omschrijven als: ,,onderzoek naar factoren, die de perinatale sterfte
beïnvloeden", zonder dat hierdoor opzer en doel van het onderzoek: ,,te
komen tot het toepassen van praeventíeve maatregelen" werden gewijzigd.

FIet eerste jaar werd besteed aan oriëntering omtrenr het vraagstuk in
binnen- en buitenland er:' aàn de voorbereiding en uitvoering van een proef-
enquête in Rotterdam.In 7952 en de eerste helft van 1953 vond de defi-
nitieve enquête plaats in de stad Rotterdam en in de provincies Groningen,
Drente, Utrecht en Zeeland, waarna met de c.odering van de verzamelde
gegevens kon worden begonnen, terwijl in het komende jaar de statistische
bewerking en de interpretatíe daarvan zal plaatsvinden.

De enquête is uitgegaan van alle gevallen van perinatale sterfte (voor
zover opgegeven door de bureaux van de Burgerlijke Stand) gedurende één
à anderhalf jaar. H.et is één van de grondregels van de medische statistiek,
dat in een dergelijke enquête ook contrôlegevallen worden opgenomen. De-
ze zijn, volgens een bepaalde regel, eveneens door de bureaux van de Bur-
gerlijke Stand opgegeven.

Aan de betreffende artsen en vroedvtouwen zijn vragenlijsten verzonden,
waarna enquêteurs (artsen), in het bezit van de medisch-obstetrische gege-
vens, de betreffende gezinnen hebben bezocht om persoonlijk vragenlijsren
in te vullen over de sociale en sociaal-medische verhoudingen.
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Door onvolledige opgaven van de Bureaux van de Burgerlijke stand is
ruim 100/o van de sterfgevallen verloren gegaan, hetgeen 

""t. â. sterfte in
de eerste levensweek treft.

voor de statistische bewerking van het materìaal werd een code samen-
gesteld, in totaal 150 kolommen ornvartende. Na een proefcodering moes-
ten.hierin veranderingen worden aangebracht, waardoor veel oponthoud
bij het coderen werd ondervonden.

In sterkere mate dan aanvankelijk werd verwacht, spiegelen zich bij de
codering moeilijkheden ar, die aan een landelijke enquête-zijn verbo.rãen.
Men is immers geheel aangewezeÍ op de meerdere of mindere'medewerking
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en bereidheid tot juiste invulling van de formulieren door artsen en vroed-
vrouwen, hetgeen onvermijdelijk tot een spreiding in de kwaliteit van de
antwoorden leidt. Even onvermijdelijk is de meer of mindere subjectieve
beoordeling van de sociale verhoudingen door de enquêteur. Achteraf blijkt,
dat de vragenlijst en daardoor ook de code, teveel zijn afgestemd op zie-
kenhuisbevallingen en te weinig ztjr aangepast aan de practijk van de - in
aantal dominerende - huisbevallingen.

De codering is zoveel rnogelijk door de enquêteurs zelf verricht. Ten ein-
de de nodige uniformiteit te handhaven, vond gezamenlijk overleg mer de
codeurs plaats en worden de coderingen zoveel mogelijk centraal gecon-
troleerd. Alle doodsoorzaker- zijn door de obstetrisch adviseuse geverifieerd.
Van de ruim 2OOO te bewerken formulieren is er ultimo December de helft
gecodeerd.

NeaenonderzoeÞingen

Nadat Á 7952 in samenwerking met het Voorlichtingsbureau van de
Voedingsraad de voeding van de zwaîgere op het platteland was geanaly-
seerd, vond in 7953 een gericht onderzoek naar het haemoglobinegehalte
van de zvlangere plaats. Bij ongeveer 1500 zwangeren van het consultatie-
bureau voor praenatale zorg te Rotterdam werd het haemoglobinegehalte
bepaald met een geijkte Lumetron electroforomerer. Hierbij kwamen de
verborgen moeilijkheden van een schijnbaar eenvoudige haemoglobinebepa-
ling duidelijk naar yoren.

Reeds in het eerste trimester, waarin de zwangerschapsverdunning van
het bloed nog geen rol speelt, werd bij 300/o van de zwangeren een haemo-
globinegehalte beneden 7l gr 0lo (: 70-75 0/o) gevonden. Het haemoglo-
binegehalte van zw'angeren verdient ook in ons land de speciale aandacht
van verloskundigen en artsen.

De gegevens van bijna 2500 kraamverzorgingen te Rorterdam, waarvan
in het vorige jaarverslag een met de hand bewerkte, voorlopige analyse is
gegeven, worden thans mechanisch-statistisch bewerkt.

In aansluiting aan de lengtemetingen van vrouwen in Zeeland, zijn in dit
verslagjaar lengtemetingen bij vrouwen in de provincie Groningen ver-
richt.

Bij vergelijking îaar welstand en leeftijd blijkt de gemiddelde lengre
van vrouwen in Groningen zowel bij arbeiders als bij middenstanders en in
alle leeftijdsgro€pen van 18 tot 38 jaar, ruim 163 cm te bedragen, hergeen
ruim twee centimeter langer is dan in ZeeIa¡d in 1957 in dezelfde q¡el-
standsklassen en leeftijdsgroepen werd gevonden.

Het lijkt waarschijnlijk, dar in algernene zin de lengte van de vrous¡en
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in Nederland geen ongunstige factor meer vormt voor de perinatale sterfte.
Bij meer dan 55 0,'o van de oudere vrouwen (boven 3S jiar) ligt de lengte
evenwel nog in de critieke zone beneden 160 cm.

Bij het pathologisch--anaromisch onderzoek, dar in Rotterdam zeer in-

Congressen

e landen van de perinatale
de belang . de beide volgende
Mej. Pos
e langue te Brussel met als

hoofdonderwerp ,,Anoxie van de Pasgeborene".
Nationaal Belgisch Congres, 24-27 September te Brussel, over perinatale

sterfte. Dit nationale congres werd voorafgega^n door een besloien inter-
nationale studieconferenrie over ,,Problemen in de Perinatale periode,, on-
der auspiciën van de \Ø.H.O. Op uitnodiging van de \Ø.H.O. heeft Mej.
Posthuma aan deze studieconferentie als consulrant en rapporteur deelgé-
nomen. FIet rapport zal door de V.H.O. worden uitgegeven.

bsidie verleend voor
pasgeborenen in het
ale sterfte beïnvloe-

Omtrenr de voortgang van het onderzoek q'ordt het volgende vermeld:

P¡.trrorocrscH-ANAToMrscH oNDERzoEK

Zoals bekend wordt in het kader van her grote projecr door de arts
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C.B.F. Daamen in het Gemeenteziekenhuis aan de Coolsingel te Rotterdam
een onderzoek veruicht ter verkrijging van een uitgebreider inzicht in de
pathologische anatomie van de neonatus, alsmede een onderzoek door Dr
\Ø. A. Manschot met betrekking tot de ogen vaî praematuur geboren kin-
deren, beide onder leiding van Dr M. Straub. Het ligt in de bedoeling deze
onderzoekingen in 1954 te beëindigen.

Het in het vorige jaarverslag vermelde plan, dat de heer Daamen als
rondreizend patholoog-anatoom de coördinatie van het pathologisch-ana-
tomisch onderzoek op het gebied der perinatale sterfte in Nederland zou
trachten te bevorderen, kon nog geen doorgang vinden, aangezien door
uitbreiding van het werk te Rotterdam hiervoor weinig tijd overbleef, ter-
wijl tevens bleek, dat pogingen tot her leggen van contâct met andere pa-
tholoog-anatomen nog _niet het ges¡enste resultaat opleverden. Er zal op-
nieuw een poging .worden gedaan.

De heer Daamen geeft het volgende samenvattende overzicht over z|jî
v¡erkzaamheden in het verslagjaar :

De ornvang van het pathologisch-anatomisch onderzoek betreffende de
perinatale sterfte was ín 7953 vrijwel gelijk aan dat in 7952.

In 1953 werden 180 immature, praemature, voldragen en overdragen
kinderen, die niet ouder werden dan 10 dagen, geobduceerd (1952-182).

It 7953 v¡erd van 184 immature, praemature, voldragen en overdragen
kinderen, die niet ouder werden dan 10 dagen, het onderzoek (dus ook het
microscopisch onderzoek) voltooid (1952-200).

Yan deze volledig onderzochte kinderen was het aantal immaturen in
7953 74 (1952-18).

Van de 770 perinataal gestorven volledig onderzochte kinderen (zwan-
gerschapsduur 28 weken of meer, levensduur tot en mer 10 dagen) kon in
78 olo der gevallen de doodsoorzaak door morphologisch onderzoek worden
vastgesteld (1952-79 o I o).

Br1 deze I7O perinataal gestorven kinderen werden 34 maal (: 20010)
met het leven onverenigbare aangeboren afwijkingen gevonden (1952-
20,7 0lo). In 76010 van deze 170 gevallen was de aangeboren afwijking ook
de oorzaak van de dood op het tijdstip van overlijden.

Bij de 120 perinataal gestorven kinderen werd in 4L (:240lo) der ge-
vallen een tentoriumscheur gevonden (1952-20,70/o). Aantoonbaar abnor-
maal inwerkend geweld tijdens de baring (stuitligging, forcipale exrracrie,
enz.) werd in 680/o van deze tentoriumscheuren gevonden (7952-660lo).

Van de 770 rleonataal gestorven kinderen overleden er 23 (:200/o) met
een tentoriumscheur.
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zijn van r dan één uur in de neonatale periode stier-
ven in 7 . Septische aandoeningen werdèn bij 3 kin-
deren ge in de neonatale perioãe, ouder dan een dag
stierven

Bij de antenataal gestorven kinderen, vallende onder de perinatale sterf-
te, werd intraovulaire ontsteking in 13 van de 59 gevallen gevonden (:
22olo) (7952-740lo).

Over de betekenis als oorzaak voor de dood van het kind werd geen ver-
der inzicht verkregen.

Dr rV. A. Manschot deelt over zijn onderzoek mede:

Gedurende
sneden ogen rr
van een kind
van 7% week

praeretinaal in het glasvocht verder groeien. FIet netvlies is oedemateus,
doch vertoont geen bloedingen. Deze nieuwvorming van capillairspruiten
vindt over de gehele oppervlakte van het netvlies plaats en niet alleen of
voornamelijk in het meest periphere netvliesgedeelte.

Een publicatie over de hierboven vermelde en andere bevindingen bij,dit
onderzoek en de hieruit te trekken conclusies is in voorbereiding.

3. B.C.G.-vaccTNATTEVRAAGSTUK

De Adviescommissie heeft in de verslagperiode driemaal vergaderd.
In verband nauw conract te houden met het Rijks

Instituut voor heefr Prof. Dr R. Gispen zich bereid
verklaard tot oe te treden, In de vacature, ontstaan
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door het overlijden van Dr J. M. Planteijdt, is voorzien doordat diens op-
volger als geneeskundig inspecteur in algemene dienst van de Volksgezond-
heid, speciaal belast met de bestrijding van de tuberculose, Dr C. R. N. F.
van Joost, thans deel van de Adviescommissie uitmaakt.

Dr H. R. Gerbrandy, die sinds 1 Januari 1953 met de leiding van het on-
derzoek belast is, brengt het volgende verslag uit over de verrichte werk-
zaamheden in het verslagjaar:

FIet onderzoek naar de betekenis van B.C.G.-vaccinatie op grotere schaal
in Nederland wordt geleidelijk meer toegespitst op een nauwkeurig onder-
zoek naar epidemiologische factoren. Intussen blijven ook vraagstukken
aangaande B.C.G.-vaccinatie op zichzelf aan de orde gesteld. Beide vraag-
stellingen lopen dikwijls in de practijk van het onderzoek dooreen.

In Friesland is een onderzoek verricht naar de gevaccineerde leerlingen
van Mulo- en Middelbare Scholen. Het ging hier om de duur der postvac-
cinale positieve reactie, die na twee jaar nog -t TOolo bedroeg. Voortzet-
ting van dit onderzoek is helaas niet mogelijk, daar het adolescenten, leer-
lingen van Middelbare en Mulo-scholen betrof, die in volgende jaren niet
meer groepsgewijze te benaderen zijn.

I¡ Zeela¡d was hetzelfde plan gemaakt voor gevaccineerde leerlingen
van de hoogste twee klassen (5e en 6e) der Lagere Scholen. Dit plan, waar-
van de uitvoering ontworpen en voorbereid v/as voor de maand Februari,
moest ten gevolge van de watersnoodramp blijven liggen tot 1954.

Intussen z4t de geoefende verpleegsters in die maand elders tewerkge-
steld, nl. in Hilversum en in Delft. In Delft is een onderzoek gedaan met
verdund Tuberculine bij sanatoriumpariënren, waarvan de uitslag nog niet
volledig bekend is.

FIet grootste deel van de volgende maanden is gewijd geweesr aan een
project in het land van Cuyk, dat vanouds ongunsrig bekend stond als cen-
f,rum van dichte tuberculosebesmetting en waar ook in 1951 bij het bevol-
kingsonderzoek een hoog promillage aan tuberculose was gevonden.

In dit gebied is aandachr geschonken aan de tuberculine-index bij de
jeugd en aan de duur der postvaccinale positieve tuberculinereactie, Deze
laatste is niet zeer gunstig gebleken. De ruberculine-index bleek op de scho-
len tot het 9de levensjaar laag.

In het najaar is in deze groep ook nog opgenomen de Gemeenre Grave,
\legens de lage index tot het 9e levensjaar is in 1953 niet tot vaccinarie

overgegaan. Lage index wordr in eersre instanrie niet beschouwd als indi-
catie van vaccinatie. Deze index bedroeg namelijk nier meer dan 3 0/o in
de eerste tv¡ee gemeenten, die als proef gekozen waren. Toen dit feir be-
kend was, is besloten niet tot onmiddellijke vaccinatie van de leeftijds-
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klasse 10 à 11 tot 14 à 15 jaar over T.e ga n, maar de uitslag van het gehele
postvaccinale en epidemiologische onderzoek af te wachten.

Hierin waren verschillende vraagstukken aan de orde:
1. De stijging van de tuberculine-index in de leeftijdsklassen van IO-14 jaar.
2. FIet percentage van de gevaccineerden, die na 2 jaar nogpositief rageerden.
3. Het vraagstuk van het verband tussen vee-ruberculose en tuberculose-

morbiditeit en -besmetring van mensen.
Punt L leverde een verrassing. De index bleek in sommige plaatsen en

ook in dit gebied snel verminderd door krachtige bestrijding en de eerste
gegevens, die binnengekomen zijn, maken een verband tussen vee-tubercu-
lose en besmettingstoestand in boerengezinnen wel waarschijnlijk. Inrussen
is deze kwestie nog in nader onderzoek.

De uitslag van het onder 2 genoemde onderzoek is niet bijzonder gun-
stig. Gemeten naar de grens, die aangenomen is tussen posirief .tr tr.g"ìi.f,
zou een daling in twee jaar tot * 800/o hebben plaats gehad. Stelr men de
grens,tussen positief en negarief postvaccinaal lager - hetgeen wel redelijk
is - dan bereik¡ het aantal positieven bij bestaande vaccinatie-littekenen
ooh nog niet 850/0.

In de zomer zijn e kinderen
in het District Hilve stvaccinale
positieve rcacÍie aan jaar boven
900/0. Ook bij de ge is door de
schoolgeneeskundige diensr aldaar een hoger percenrage gevonden dan in
het Land van Cuyk. Het is dus wegens deze wisselendã uitkomsten wel
zeer noadzakelijk, da-t hetzelfde vraagstuk aan de orde gesteld wordt bij
personen, die door de werkgroep van T.N.O. gevaccineerd worden.

In September en volgende maanden zijn vele studenten in Delfr en Am-
sterdam onderzocht gebruik gemaakt van drie
vaccins, nl. het Ned Deense. Bij de eerste con-
trôle in November e 54) is tussen de reacties op
de verschillende vac I opgetreden.

AI deze onderzoekingen zullen in verschillende richtingen worden voort-
gezet om een nauwkeurig inzicht in de besmetringstoestand in verschillende
provincies en plaatsen in Nederlancl te verkrijgen. De vaccinaties van stu-
denten zullen eveneens in de komende jaren worden voorrgezet en een con-
trôle van de gevaccineerden gedurende enkele jaren blijft noodzakelijk.
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4. Asrnlr,r-oNDERzoEK

De Adviescommissie vergaderde in het verslagjaar tweemaal.
In het begin van het verslagjaar heeft Prof. Dr J. van Lookeren Cam-

pagne bedankt als licl van de Adviescommissie in verband met de om-
standigheid, clat hij niet meer actief werkzaam is op het gebied van het
asthma-vraagstuk. Langs deze weg moge Prof. van Lookeren Campagne
dank gebracht worden voor de verleende steun als lid dezer commissie
en voor zijn medewerking bij het klinisch onderzoek, aansluitende op de

asthma-enquête bij schoolkinderen.
Zoals bekend, worden in het kader van de Adviescommissie verschil-

lende onclerzoekingen verricht, waarop hieronder nog nader wordt terug-
gekomen. Ten einde de coördinatie te bevorderen en met de bedoeling te
komen tot een informele uitwisseling van de resultaten van elkaars onder-
zoekingen en in het bijzonder van de vragen en moeilijkheden, welke zich

*1111'r;:".Ooen, 
komen de werkers periodiek bijeen buiten de Adviescom-

Omtrent de voortgang van de verschillende in het kader van het asth-
maproject verrichte onderzoekingen kan het volgende worden vermeld:

S c b o olþind er en-as tbma-enq øê t e

De heer F. Doeleman, die met de uitvoering van dit onderzoek onder
leiding van Prof. R. Flornstra, Instituut voor Sociale Geneeskunde te
Utrecht, belast is, geeft een kort overzicht van de werkzaamheden:

Gedurende h.et jaar 1952 waren door 51 schoolartsendiensten in totaal
269000 kinderen onderzocht op asthma en chron. recidiv. bronchitis. Het
eerste deel van dit onderzoek was gericht op de frequentie van deze aan-
doeningen. Dit deel was eind 1952 voltooid. Hierbij bleek, dat 72.1oloo van
de jongens en 6.60loo van de meisjes ten tijde van het onclerzoek lijdende
was aan asthma of chron. bronchitis. FIet tweede deel van het onderzoek,
dat gekoppeld was aan het eerste, had meer het karakter van een case-study
bij de opgespoorde kinderen en was gericht op een aantal medische en
sociale omstandigheden, die voor het begrip van de aetiologie en voor de
therapie van belang geacht werden.

FIet onderzoek van deze ruim 3600 kinderen was eveneens ultimo 1952
beëindigd, maar de bewerking van de verzamelde gegevens door de Afde-
ling Bewerking \Øaarnemingsuitkomsten T.N.O. is nog niet geheel voltooid.

Gedurende het jaar 1953 werden nog ruim 500 contrôle-kinderen zonder
asthma of bronchitis onderzocht op dezelfde wijze als de asthmatische
groep. De gecodeerde gegevens van deze groep zijn eind 1953 naar de
Afd. Bew. Vaarnemingsuitkornsten T.N.O. gezonden voor bewerking.
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De voltooiing van de bewerking van het totale materiaal kan in de

eerste helft van 7954 tegemoet gezien worden.
Van het plan nog een deel van de opgespoorde asthmatische en bron-

chitische kinderen aan een contrôle-onderzoek te onderwerpen, moest wor-
den afgezien, aangezien niet tijdig een hiervoor geschikte kracht te vin-
den was. Om voldoende vergelijkbare kinderen te bereiken zou het onder-
zoek nl. vóór de zomer-va.càntie hebben moeten plaats vinden.

Onderzoeþ naar de factoren, raelÞe bij ionge hinderen aanleid,ing geven tot
het optreden aan de eerste asthmatische zterschijnselen

Ten behoeve van dit onderzoek werd voor her jaar 1953 een subsidie
verleend aan Prof . Dr J. H. P. Jonxis; omtrent de werkzaamheden en be-
vindingen in het verslagjaar kan het volgende worden medegedeeld:

Met dit onderzoek werd in het begin van het verslagjaar een aanvang
gemaakt. De leeftijd van de onderzochte kinderen varieerde van 2 tot 6
jaar. Bij hen werd de arteriële zwrstofverzacliging bestudeerd en de wis-
seling, die deze zuurstofverzadiging ondergaat als gevolg van het ademen
van gasmengsels met verschillende concentraties zuurstof tijdens en tussen

de aanvallen. Tevens wordt getracht een indruk te verkrijgen van het
slagvolume van het hart en van de hoeveelheid bloed, die op een bepaald
moment in de thorax aanwezig is, Er is samenwerking met Dr Th. Hart
de Ruyter ten einde de lichamelijke en geestelijke aspecten der gevallen te
kunnen vergelijken.

FIet onderzoek zal in 1954 worden voortgezet.

Ondrcrzoeþ naar de beteleenis !a,n psycbiscbe factoren op het ontstaan en

beloop van asthma. bij kinderen

De subsidiëring van dit onderzoek, hetwelk in de loop van 7952 op gang
gekomen is in het Herstellingsoord ,,Heideheuvel" te Flilversum, werd in
1953 gecontinueerd, terwijl ook voor 1954 weer subsidie zal worden ver-
leend.

Dit onderzoek is volgens het volgende schema opgezet:
1. Volledig somatisch, psychiatrisch en psychologisch onderzoek van 50 in

Heideheuvel verpleegde kinderen met asthma.
2. Een overeenkomstig onderzoek van 50 niet aan asthma liidende kinderen

van zoveel mogelijk gelijke leeftijd, en wel
a.25 brcertjes of zusjes uit hetzelfde gezin, waaruit de in Heideheuvel

opgenomen asthma-kinderen afkomstig zijn, maar zelf zonder asthma.
b.25 gezonde kinderen, zoveel mogelijk gerecruteerd uit de schoolklas-

se, welke door de asthma-kinderen wordt bezocht.
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3. Het vergelijken van de bij de drie genoemde categorieën gevonden ge-
gevens.

Per 31 December 1953 is het sub 1 genoemde deel van het onderzoek
beëindigd.

De op zichzelf staande conclusies, waarroe dit onderzoek heeft geleid,
zijn voorlopig als volgt samen re varren:

Het is waarschijnlijk, dat bij bijna alle onderzochre kinderen tekenen
van een bepaalde somatische gesteldheid aanroonbaar zijn, terwijl kon wor-
den aangetoond, dat emotionele f¿ctoren hebben besraan, die aanleiding
tot het optreden van de eigenlijke aanvallen hebben kunnen geven.

FIet sub 2a genoemde onderzoek is nog gaande cn vindr geregeld voort-
gang. Op 31 December \953 waren 10 broertjes en zusjes van de in Heide-
heuvel verpleegde asthma-kinderen onderzochr. Begin Januari was dit
aantal tot 15 gestegen.

Het sub 2b genoemde onderzoek is nog niet aangevangen, maar zal zo-
dra her onderzoek 2a beëindigd is, worden ondernomen.

Uiteraard zal met het sub 3 genoemde onderzoek moeten worden ge-
wacht totdat alle gegevens verzameld zi1n.

Onderzoeþ inzaþe de beteþenis øan psyclcische, endocrine en sociale facto-
ren aoor bet ontstaan m de behandeling øan het asthma bronchiale

Aan Dr J. Groen te Amsterdam werd voor genoemd onderzoek mer de
gecombineerde ACTH- en psychotherapie, waarmede in 1952 reeds be-
moedigende resultaten waren bereikt, in 1953 wederom subsidie verleend.

FIet van Dr Groen onrvangen jaarverslag luidt als volgt:

Dit onderzoek maakte tevens deel uir van het werkprogramma van de
psycho-somatische werkgrcep in het -Vilhelmina-Gasthuis, die gesteund
wordt door de Gemeente Amsterdam en de Rockefeller Foundation.

Er werden vier soorten therapie toegepasr:

a. De gebruikelijke symptomatische therapie.
b. Therapie met ACTH alléén.
c. Psychotherapie alléén.
d. Combinatie van ACTH en psychotherapie.

De resultaten in groep a wezen hoogstens op een voorbijgaande verbete-
ring. In groep b kwam bij verschillende patiënten een tijdeiijke verbetering
voor, die soms indrukwekkend was, doch die in het algemeen meesral weer
verloren ging. In groep c werden ook enkele frappante su.ccessen gezien, doch
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daarnaast patiënten, die achteruit gingen en anderen, die niet verbeterden
of wegbleven. Over trct algemeen waren de resultaten van de met gecom-
bineerde ACTH en psychotherapie behandelde patiënten beter dan in een

van de andere groepen. Zowel de frequentie als de intensiteit van de aar'-
vallen nam bij alle patiënten af, al werden ook hier, vooral onder invloed
van ongunstige emotionele omstandigheden, af en toe recidieven gezien.
Elwas ook een duidelijke invloed ten goede op de psyche van de meeste

patiënten en op de arbeidsprestatie (die voordien zeer slecht was) waar
te nemen. Verder bleek het mogelijk de gunstige resultaten te handhaven,
terwijl de hoeveelheid ACTH geleidelijk kon worden verminderd.

In het jaar 1953 werd het onderzoek voortgezet. Daarbij bleek, dat de
gunstige resultaten in de met gecombineerde ACTH- en groeppsychothe-
rapie behandelde groep werden gehandhaafd en bij enkele patiënten tot een

klinische genezing leidde, terwijl in alle gevallen een aanzienlTjke verbete-
ring werd bereikt. Terwijl de patiënten vroeger vele malen waren opge-
nomen, was dit in het afgelopen laar slechts met twee deelnemers van de

groep het geval. De resultaten in een met groeptherapie behandelde con-
trôlegroep waren minder gunstig; door uitwendige omstandigheden werd
deze contrôlegroep in de loop van het jaar gestaakt. Ook de resultaten bij
de individueel behandelde patiënten bleven achter bij die, welke in groep
d werden bereikt.

De hoeveelheid benodigde ACTH nam ook in dit verslagjaar af ; zowel
de hoeveelheid, die per patiënt wercl gebruikt als het aantal pariënten, dat
het middel nam, verminderde. Bij het begin van de proef gebruikten 10
patiënten het middel, thans is dit nog slechts met 3 het geval.

Ffet onderzoek gaf tevens gelegenheid de invloed van de levenssituaties
en de emotionele reacties der patiënten op het asthma nader te bestuderen.
Als voornaamste bevinding kwam uit deze tweewekelijkse contrôle van
deze patiëntengroep naar voren, dat vrijwel alie asthma-aanvallen, resp.
perioden van verergering, zich aansloten aan emotionele frustraties, terwijl
een invloed van allergische factoren en weersverandering vrijwel niet was
vast te stellen.

Drie factoren bleken van invloed te zijn op het met deze vorm van ge-
combineerde behandeling te bereiken resultaat: de leeftijd der patiënten,
het hebben van een bevredigende werkkring en de persoonlijkheidsstruc-
tuur. In het algemeen was de prognose het best bij jeugdige patiënten, die
bevredigend werk hadden en bij het psychologisch onderzoek met de Ror-
schachtest en bij een persoonlijk gesprek met de onderzoeker een psychisch
evenwichtige indruk maakten. De prognose was ongunstig bij oudere pa-
tiënten, bij hen, die hetzij gepensionneerd, hetzlj invalide verklaard waren
en bij hen, die, afgescheiden van hun asthma, bij psychologisch en medisch
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Y'oo;r 7954 staan de volgende onderwerpen op het programma:
1. continuering van het onderzoek inzake de betekenis van de gecombi-

neerde behandeling mer groeppsychotherapie en kleine dosis AõTH;
2. onderzoek inzake de betekenis van groeprherapie zonder ACTH;
3. onderzoek inzake om.,ang en beloop van de sterfte aan asthma en bron-

chitis asthmatica in Nederland;
4. onderzoek inzake ademfunctie en allergie bij asthmapatiënten voor en

tijdens groeppsychotherapie.

onderzoele naar de beteþenis ztan endocrine en alLergische momenten in bet
oerloop van astbftra en de metltod.en ter registratie hiervan
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Omtrent de tot nu toe verrichte werkzaamheden en bevindingen deelt
Dr Orie het volgende mede:

De gegevens bij het onderzoek verkregen en die zich laten samenvatten
in grote aanwinst bij acute toestanden en beperkte bruikbaarheid bij som-
mige chronische patiënten, werden samengevat in tret proefschrift van Dr
A. A. Israels: ,,Asthma bronchiaie, etterige (bacteriële) bronchitis en het
endocrine systeem" (dissertatie 7952) en in de voordracht van Dr H. J.
Sluiter, gehouden voor de Nederlandse Vereniging voor Allergie te Utrecht
op 12 December 1953:,,Over de resultaten van de geprotaheerde ACTH-
preparaten bij asthma bronchiale". Daarnaast werd in nauw contact met
de afdeling van Dr J. Groen te Amsterdam en later ook met ,,Fleideheu-
vel" een onderzoek ingesteld naar het aantal factoren, dat op het beloop
van het asthma van invloed kan zryn en dat beperkt werd tot het onder-
zoek \an somatische factoren.

\Øat de resultaten van het endocrineonderzoek betreft, deze werden in
het proefschrift van Dr A. A. Israels neergelegd.

Ook t.a.v. de beschouwing over de rol van infecties bij asthma leverde
dit onderzoek een bijdrage; tezameî met gelijktijdig verkregen gegevens

van Dr E. E. M. Geelen, welke hierop betrekking hadden, werden de op-
vattingen neergelegd in een geneeskundig blad.

\Øaar dus gemeend werd aan de endocrine data van de patiënten enige
betekenis te mogen toekennen bij het zoeken naar de oorzaken van het
asthma, leek dit van de infectie niet waarschijnlijk.

Voor de hand lag dus een onderzoek in te stellen naar de allergie (het-
welk inmiddels dank zij de medewerking van curatoren van de Rijksuni-
versiteit te Groningen reeds was aangevângen) en te zien of tussen deze
allergie enerzijds en endocrine factoren anderzijds, hetzij klinisch hetzij
bij de vorming van antilichamen, enig verband was te leggen.

Gedurende het verslagjaar was de aandacht geconcentreerd op een over-
gevoeligheidsonderzoek voor allergenen zowel langs cutane - intracutane
als inhalatieweg en voor een aantal klinische karakteristica bij de patiën-
ten met en zonder aantoonbare overgevoeligheid. Als belangrijkste gege-
ven blijkt, dat bij niet-asthmatici een positieve reactie op inhalatie van
allergenen zelðen zo ooit wordt aangetroffen, voorts dat bij asthmatici
vermoedelijk een significante relatie met een aantal klinische data bestaat
en dat vooral bij oudere mensen de allergie veel minder uitgesproken is.

5. OuornzoEK NAAR DE EprDEMroL.ocrE vAN DE ToLIoMyELITIS

Mede in verband met drukke werkzaamheden heeft Dr G. D. Flemmes
zich genoodzaakt gezien als lid van de Adviescommissie te bedanken.
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in de
zake h r¡an
jaar w het_

a. Regionaal immunologisch bevolkingsonderzoek in rwee of meer gebie-
den van Nederland;

b. onderzoek naar de aard ðer srammen, die aanleiding zijn tot her oprre-
den van de sporadische en der meer epidemir.h 

".rido..rde vormen der
poliomyelitis;

Prof. Dr J. J. van Loghem werd bereid gevonden zich met dit onderzoek
te belasten.

t ;:"ï,.fïiHå""."äj'"ff"t"*'i**r:esevens
, 

tÍri|ar verrichte werkzaamheden brengt Dr Dun-

0-4 1arígen 93 55olo 10-14 jarigen 14 g 0/o

5-9 jarigen 29 77olo 15 jaar en ouder 34 2Oolo
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Er is dus een kleine verschuiving geweest naar de oudere leeftijdsgroepen,
vooral naar de volwassenen. Veel minder naar de kinderen van 5 tot 14 j.

Dit is wel merkwaardig, daar juist de groep van 5 tot 9 jarigen er één

is, waarbij in de loop der jaren nog maar zeer weinig polio is opgetreden.
I{et verloop van de frequentie was dit jaar niet gewoon. De verdeling was
als volgt: JFMAM

54117
JJASOND
8 1327 3739 25 9

De top ligt dit jaar dus in October, terwijl ook November nog een hoge
frequentie oplevert.

Het begin van het p,olio-seizoen in Mei en Juni was van dien aard, dat
een jaar met veel sevallen verwacht mocht vorclen) maar dit geschiedde
niet. In plaats van de gebruikelijke snelle stijging kwam er een langzame
toeneming van het aantal qevallen, die aanhield tot November.

Men is geneigd om zich af te vragen of deze zeer lange duur van de

stijging samenhangt met het uitzonderlijk walme najaar, dar wij dit jaar
hadden.

Een analyse der epidemiologische statussen van Amsterdam en Flaarlem
in de jaren 1951. ror 1.953, in totaal 108 gevallen, wa r.van de diagnose zo-
danig zeker was, dat zij in een onderzoek konden worden betrokken, le-
verde op, dat hiervan 19 minder dan 14 dagen voor het uitbreken van de

verlammingen in een kamp geweest waren e¡ àaar zodanig ,,over hun
toeren" uitgekomen, dat aangenomen mag worden, dat er in deze kamptijd
een uitgesproken oververmoeidheidscomponent is geweest.

11 hadden op een andere wijze een zeer uitzonderlijke vermoeidheid mee-
gemaakt en t hadden er kort voor het uitbreken der verlammingen een

injectie gehad in het homologe lichaamsdeel met diphtherie of kinkhoest-
vaccin of leden aan een bulbaire vorm der polio in aansluiting aan een

tonsilectomie.
Slechts bij 18 patiënten (77 0/o) gelukte het om bij de naaste familieleden

gevallen van ziekte te diagnosticeren, die geduid zouden kunnen worden
als een geval van abortieve polio, optredend zowel voor als na het geval
met verlammingen. Vaar in alìe gevallen naar dit gegeven gevraagd werd,
is dit toch ¡¡el een zeer mager resultaat.

Getracht werd na te gaan of er misschien enige overeenkomst zou be-

staan tussen de verbreiding der gevallen in de steden en die in de omge-

vende randgemeenten. In de eerste plaats werd daartoe berekend de mor-
biditeit in de verschillencle steden tegenover de overeenkomstige morbidi-
teit in de omliggende en aangrenzende gemeenten. In toaal werden 72

steden met de hen omringende gemeenten beschouwd.
19 maal werd gevonden, dat de morbiditeit meer dan 1OO 0/o verschilde'
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6 maal was dit verschil meer dan 20Aolo. Floewel hier een en ander weinig
significant leek, werd als tweede geprobeerd om na te gaan hoe vaak het
voorkomt, dat er hetzlj in de stad, hetzij in de omgeving van de stad een
epidemie optreedt zonder dat deze zich uitbreidt over het aangrenzende
gebied.

Dezelfde 72 stede¡ met de hen omringende gemeenten werden beschouwd.
\Øaar de analyse liep over 25 jaar, waren dus 72 maal 25 waarnemingen

mogelijk, dus 1800 waarnemingen. In 1036 gevallen bleek, dat er in de
stad of in de omgeving een of meer gevallen van polio waren opgetreclen.
Dat wil dus zeggen, dat er in 53 0/o der waarnemingen polio y/as ges¡eesr.
Dit onverwacht hoge percentage geeft hoop, dat duidelijke resulraten te-
voorschijn zullen kunnen komen. Bi1 deze 1036 waarnemingen kwam het
436 maal voor, dat er hetzlj in de stad, hetzij in de omgeving, hetzij in
beide een zodanige frequentie en sequenrie van de gevallen was, dat er
een epidemisch beeld ontstond.

De indruk, welke uit het cijfermateriaal naar voren zou kunnen komen,
is mede in verband met de reeds gemelde berekeningen als volgt:

Er schijnt geen duidelijke epidemische verbreiding der poliomyelitis te
zijn. De optreclende epidemieën lijken niet anders dan concentraries van
sporadische gevallen. Vat verandert is cle frequentie der verlammingen,
niet de wijze van verbreiding.

Dit behoeft geenszins in tegenspraak te zqn mer de voorlopige resulraren
van het onderzoek van Prof. Verlinde, die uit epidemische haarden altijd
het type 1 isoleerde en uit de sporadische gevallen type 7 of 2.

FIet is zeer waarschijnlijk, da.t type 7 zích o.a. van r)¡pe 2 onderscheidt
door zijn grotere neiging iot h.t oårlorr"k.n uun p^r^lyirn, nier door een
andere wijze van verspreiding.

Inzake het onderzoek naar de verbreiding der antilicham,en heeft het
contact met de huisartsen nog niet veel resultaat opgeleverd.

Getracht zal thans worden de sera te verkrijgen via de bloedtransfusie-
dienst.

Naast het epidemiologische aspect werden de onderzoekinge,n op virolo-
gisch gebied met betrekking tot poliomyelitis door de verschillende onder-
zoekers in het verslagjaar voorrgezet. Aan de onrvangen ìaal:verslagen
wordt het volgende ontleend:

Virologiscb onderzoele met betreþhing tot poliornyelitis, ¡,terricht op de Afde-
ling Bacteriologie en Experimentele Patbologie z,an het Nederlands Instituut
,oor Praeztentier¿e Geneesþønde te Leid,en onder leid.ing aan prot'. Dr J, D,
Verlinde

FIet serologische type van 25 in 7949-1952 geïsoleerde poliomyelitisstam-
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men is bepaald. Type 2 bleek elk jaar bij sporadische gevallen voor te
komen, terwijl in de epidemiejaren 7951 e¡ 1952 het type 1 overheerste.

I¡ 1953 werden 7 nieuwe stammen geïsoleerd.
In 2 gevallen werd een menginfectie met poliomyelitisvirus type 2 en

een stam van de Columbia SK-groep vastgesteld. In de dierproef bleek het
Columbia SK-virus een sterk interfererend effect op de infectie met polio-
myelitisvirus type 2 uit te oefenen. FIet voor rhesus-apen avirulente Co-
lumbia SK-virus was in staat paralyse door infectie met poliomyetritisvirus
type 2 geheel te voorkomen, mits het tijdsverloop tussen beide virusinfec-
ties niet langer dan 5 dagen bedroeg.

Veel tijd is besteed aan het kweken van poliomyelitisvirus in weefselcul-
tuur. Verschillende weefsels zijn hiervoor gebezigd en in de voedingsmedia
zijn allerlei modificaties aangebracht ten einde zo glrnstig mogelijke om-
standigheden voor het kweken van het virus te verkrijgen. Voor het isoleren
van nieuwe stammen is de weefselkweekmethode voorlopig nog gebruikr
naast de klassieke dierproef. De resultaten zijn van zodanige aard, dat,
indien zij in het komende jaar bevestigd kunnen worden, voor het isoleren
en typeren van virus en voor het bepalen van antilichamen in sera, geen
dieren meer nodig zullen zijn.

Onderzoeþ naar de mogelijÞbeid. poliomyelitisairus in overlevend' weelsel
te þw e h m, e erric b t o p h e t S t ddt s-V e ear t s enij h un di g Ond er z o e k in gsins t it uw t
onder leiding ,uan Dr H. S. FrenþeL

In 1953 werd de combinatie van verschillende humane weefselsenkweek-
media beproefd om vermeerdering van poliomyelitisvirus te verkrijgen. Een
medium, bestaande uit runderamnionvocht, runderembryonaalextract en

paardenserum bleek, gecombineerd met weefsel van een praemature placen-
ta, volwassen pees, spier en peritoneum, tot het gewenste resultaat te leiden.
In totaal werden tot nu toe drie opeenvolgende passages van een tot de
Lansing-groep behorend poliomyeiitisvirus bereikt.

Onderzoeþ naar familiaire endogene factoren bij poliomyelitis acuta ante-
rior, verricbt in het Anthropogenetiscb Instituut der Rijksunioersiteit te

Groningen onder leiding van Prof . Dr A. Polman

Gedurende het jaar 1953 kwamen de stambomen van de 754 patiënten,
die geleden hadden aan poliomyelitis acuta anterior van 7936-7951, gereed.
FIet consanguïniteitspercenragq dat zodoende gevonden is, bleek significant
te verschillen met dat in de normale bevolking in de onderzochte provin-
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cies. FIet tweede gedeelte van het onderzoek, waarbij van families anam-
nestische gegevens va.n 137 pa
werden, kwam eveneens gereed
gevens vond plaats. De resultar
ceedings van het Ie Symposium
gehouden 6-7 September 7953.

Ten slotte werden nog omrrenr dc tweelingparen onder de 754 pariënren
gegevens verzameld.

6. ONonnzoEr( NAAR DE ooRZAKEN vAN DE ENCEpHALrrrs
POSTVACCINALIS

Met ding gemaakt van . S.
van Bo e zich altijd zo ste oor
het enc is-vraag;stük en zo ssie
veel werk in dit opzicht heeft verricht.

voorts ontstond een vacature in de Adviescommissie door het bedanken
van Dr G. D. Hemmes als lid dezer commissie.

Desgevraagd heeft Dr R. van Dam, patholoog-anaroom re Amsrerdam,
zich bereid verklaard tot de Adviescommissie toé te treden. Mede mer het

zoek, de heer V. Nanning, het volgende verslag uitgebracht:

Gedacht wordt o.a. op het roevallig samengaan van de een of andere
rrorm van encephalitis mer de vaccinatie.
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ook langs,histo-pathologische weg (bestudering van hersenprepararen van
aan encephalitis postvaccinalis overleden personen) komt mên tot deze
vraag.

\Øann
bleven i
kans op
geen rek

muun ls.

In verband met het.algemene verschijnsel, dar immuunstoffen van de
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moeder over kunnen gaan op het kind, dat deze stoffen nog enige tijd na
de geboorte bij zich houdt, kan men zich afvragen of de geringe frequen-
tie van encephalitis postvaccinalis bij zeer jonge kinderen soms hiermede
kan samenhangen. M.a.w.: ,,Krijgen heel jonge kindere¡ van ongevacci-
neerde moeders meer encephalitis postvaccinalis dan die, die geboren zijn
uit vrrouwen, welke eens gevaccineerd zijn geworden?"

Uit theoretische overwegingen vermoedt men, dat het tegen vaccinia
(koepokstof) hyperimmune gammaglobuline, ingespoten tegelijkertijd mer
rle primovaccinatie, een voorbehoedende werking tegen de encephalitis
postvaccinalis zou hebben. Dit gammaglobuline wordt nl. bereid uit het
nloed van mensen, die kort geleden ge(re)vaccineerd werden, en bevat dus
veel immuunstoffen, welke, in het lichaam gebracht, van een primovaccina-
tie misschien een revaccinatie kunnen maken. Met dir gammaglobuline wer-
,len, alvorens de toediening er van op grote schaal werd toegepast, eerst
proeven genomen, die alle een gunstig resuhaar hadden,

De ingespoten hoeveeiheid, welke eersr 1cc bedroeg van een l6olo op-
lossing, bedraagt thans 2 cc eveneens van 76010,

Vele onderzoekers hechten aan het gebruikte vaccin nog altijd enige
betekenis voor het ontstaan van de encephalitis postvaccinalis. In dit vac-
cin zou een z.g. neurotrope factor (een factor die speciaal zenuwweefsel
ziek maakt) kunnen voorko¡nen. Op instigatie van van Bouwdijk Bas-
tiaanse worden in het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskun-
de proeven genomen met het z.g. nettrovaccine Levaditi, een vaccine dat
in de hersenen van een konijn ingesporen onherroepelijk de dood van her
dier veroorzaakt. Het gelukte de neurotrope factor uit dit neurovaccine re
verwijderen, zodat dieren met het veranderde neurovaccine ingespoten ble-
ven leven. Tevens lijkt dit veranderde neurovaccine, dat de naam kreeg
van ,,\/'itte neurovaccine", ook te immuniseren tegen de oorspronkelijke
neurovaccine van Levaditi! De proeven duren voort.

Zoals bekend wordt door verschillende onderzoekers medewerking ver-
leend aan dit T.N.O.-project. Aan de van hen ontvangen verslagen wordt
het volgende ontleend:

Onderzoeþ betreffend.e encepbalitis postvaccinalis, verricbt op de Afdeting
Bacteriologie en Experifttentele Patbologie oan het Nederlands Instituøt
ooor Praeaentie,¿e Geneesþwnde ondrcr leiding van Prot'. Dr J. D. Verlinde

In 1 van de 7 virologisch onclerzochte gevallen van encephalitis pr-rsr-
vaccinalis werd een positief resultaar verkregen..Uit faeces en keel van
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IJit neurovaccinia werd een niet-neurotrope vaccinia-sram geselecteerd
en door eipassage rein gekweekt.

Bij een elecrronenmicroscopisch onderzoek raar de intracellulaire onr-

onderzoeþ naar d'e preeentie aan postvd,ccinale encepbalitis, ,ue*icbt door
Prot'. Dr V(. G. Sille,¿is Smitt in de Neurologiscbe Xl;n¡eþ te IJnecht

De opdracht hield in, na re gaan of er een invloed van familiaire prae-
dispositie aanroonbaar was bij her ontstaan van encephalomyelitis þost-
vaccinalis.
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Verder werden, via de in Nederland bestaande ziekenfondsen, de huis-

artsen van de bij het onderzoek betrokken Personen opgespoord en ge-

vraagd werd hun medewerking hiera¿n te verlenen. In het algemeen werd
hierop zeer gunstig gereageerd.

Intussen werd getracht een contrôlegroeP samen te stellen. De leden dezer

groep zouden dan als vergelijkingsobject dienst moeten doen. FIet uitgangs-
punf *.. moeilijk. Gekozen werden patiënten, die in het Stads- en Acade-

misch Ziekenhuis verpleegd waren geweest wegens een commotio cerebri, en

hun familieleden. Gezien de slechte opkomst van de oPgeroePenen, bleek
het resultaat onvoldoende, zodat de uitkomsten niet bruikbaarwaren.

De eerste maanden van het jaar 7953 werden in beslag genomen door
het werk van de z.g. contrôlegroep. Er werden in deze groep 2735 Personen
geregistreerd, verdeeld over 707 sta-mbomen. Fliervan gaven 397 gehoor

àan de oproep voor onderzoek te verschijnen (d.i. ongeveer 18 0/o). Slechts

van 6 families kwam de helft of meer van het aantal leden, zodat de waar-
de van deze contrôlegroep volkomen onvoldoende bleek, zodat besloten
werd naar een andere oplossing te zoeken.

Intussen werd in het tweede kwartaal '¿ar. 7953 begonnen met het ,,field-
work" inzake de encephalitisgroep. Deze groep is opgebouwd uit patiën-
ten, die geleden hebben aan een encephalitis postvaccinalis, en hun fami-
lieleden. In een deel van de gevallen was het moeilijk medewerking te

verkrijgen, o.a. omdat om practische redenen het onderzoek plaats moet
vinden tussen 17 en 23 uur, daar anders het aantal niet thuis getroffen
personen te groot wordt.

Gezien de slechte weersomstandigheden werd het huis aan huis bezoek
gedurende de laatste maanden vervangen door het oproepen van probandi
in het geboux'van een gemeentelijke geneeskundige dienst.

In het verkregen mat-eriaal begint wat meer tekening te komen, en al
is er nog niets definitiefs te vermelden, het laatzich wel aanzien, dat de sta-

lä.*:::nttcus 
onder de gezochte stigmata een voorname plaats zal

Histo-pathologiscb onderzoeþ naar Postr)dccinale encephdlitis, perricht door
Prof . Dr Ernst de Vries in de Neørologiscbe Klíniele te Utrecht

Het histo-pathologische onderzoek strekte zich uit tot het bewerken van
nieuw ontvangen materiaal, tot het bestuderen van kerndelingen bij post-
vaccinale encephalitis en tot een vergelijking van de microscopische beel-
den bij zeer jange kinderen met die bij oudere personen.

De onderzoekingen zullen in 1954 worden voortgezet; een uitgebreid
werkprogramma is hiervoor opgesteld.
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7. Vrnus ol.toERz o EKINcEN

In de samenstelling van
vergaderde tweemaal.

Aan de van de werkers
leend:

de Adviescommissie kwam geen wijziging; zij

ont\¡angen verslagen wordt het volgende ont-

ond'erzoeþingen in het Laboratoriurn z;oor de Gezond,heidsleer te Amster-
dam onder leidl.ing aan Prot'. Dr A. Ch. Ruys d.oar Dr F. DeÞÞing

In 1953 hielden de onderzoekingen zich in hoofdzaak bezig met:
a. Coxsackievirussen

Uit meer dan 600 faeces monsrers werd 9l maal type B, 76 maal type A
afgezonderd. l{et materlaal laat de volgende concluiies toe,

l.Type B wordt voora,I bij kinderen, maar ook bij volwassenen gevonden
en alleen bij patiënten met Bornholmziekre of hun conracten, Dit virus
veroorzaakt misschien sereuze meningitis. Het werd gevonden tijdens de
Bornholm epidemieën van 1951 en 1953 en éénmaal in Januari 1,953 bij
een sporadisch geval van deze ziekte. Het werd niet gevonden in 1952.
2-Type A kinderen jonger dan 6 jaar gevon-
den. FIet rzaken en waarschijnlijk veischil-
lende, ove infecties van het centrale zenuw--
stelsel.
3. Positief noch negatief verband met poliomyelitis kon aannemelijk worden
gemaakt.
4. Het systematisch patholoog-anatomisch onderzoek geeft 30 o/o meer po-
sitieve uitkomsten dan elders verkregen.

b. Flerpesvirus

Van 60 pogingen her virus te isoieren werden er 24 met succes bekroond;
merendeels uit keratitis materiaal, maar ook uit patiënten met stomatitis,
herpes labialis en varicelliforme eruprie van Kaposi. Bij de meeste dezer
patiënt€n werd tevens serologisch onderzoek verricht. Uit meer dan 60
monsters van liquor met sereuze meningitis
of andere aandoenin sel kon geen virus gei-
soleerd worden. Een angaande gaf als resul-
laal, dat herpes ant moeder in het navel-
strengbloed overgaan.
c. De gecompliceerde indirecte complemenrbindingsreactie bleek bij een hon-
derdtal onderzochte duivensera geen enkel voordeel te hebben boven de zo
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eenvoudige directe, zulks in tegenstelling tot enkele Franse publicaties dien-
aangaande.

Ond.erzoeþingen oP het Staøts-VeeartsenijÞundig Onderzoekingsinstituat
te Amsterdarn onder leid,ing oan Dr H. S. Frenþel

Voortzetting van de kweekproeven met vaccinia-virus in weefselcultures
deed goede perspectieven openen voor de bereiding van een bacteriologisch
steriele vaccine volgens deze techniek.

Uitmuntend substraat bleek de huid van runderfoetus te zljn, geëxplan-
teerd in een synthetische kweehvloeistof of in runderamnionvocht. De huid
van schapenfoetus geeft misschien tot nog iets hogere virusvermeerdering
aanleiding.

In totaal z\n 40 passages bereikt; de titer van de laatste 10 varieert
van 10-5 tot 10-7.

Bij dierproeven bleek het virus niet qualitatief te zijn veranderd.
Enkele revaccinaties en primovaccinaties bij de mens zijn verricht, met

in het algemeen positief resultaat.

Onderzoeleingen in het Laboratorium voor Tropische Hygiëne der Rijks-
aniaersiteit te Leiden onder leiding van Prot'. Dr J. E. Dinger

Een groot aantal sera werd in de complementbindingsreactie met gezui-
verde V(irus) en S(oluble) bof-antigenen onderzocht. FIet is nog niet gelukt
uit Nederlandse stammen deze twee anrigenen af te zonderen. Bij het sero-
logisch onderzoek kunnen thans de gezuiverde antigenen niet meer gemist
worden. Met behulp van deze resukaren, gevoegd bij de uirkomsten van het
onderzoek van contactpersonen, is het mogelijk te berekenen op welk tijd-
stip ongeveer de bofziekte begonnen moet zijn.

Getracht is met behulp van de cholerafiltraarmerhode sera re onrdoen
van niet specifieke haemagglutinatieremmende stoffen. De bewerkte sera
werden in haemagglutinatie-inhibitietests met verschillende bofstammen
g or nog toe niet veel nieuws opgeleverd.

clriemaal uit lumbaalvochr van meningitis-
P

Een begin werd gemaakr met her onderzoek naar het gedrag van bofvirus
in weefselcultures.

De onderzoekingen zullen in 1954 worden voorrgezer. Verwacht wordr,
dat die onder leiding van Dr Frenkel in het najaar zullen kunnen .worden

afgesloten.
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8. ONITnzoEKINGEN op HET GEBTED vAN ToxopI,¿'sMosts

De Adviescommissie heeft in het verslagjaar clriemaal vergaderd.
Tijdens de afwezigheid van Prof. Dr P. H. van Thiel wegens verblijf in

Nieuw-Guinea wordt het onderzoek zelfstandig voorrgezer door zijn me-
dewerker rJe heer A. A. van Soestbergen.

Verwacht wordt, dat in 1955 de onclerzoekingen, welke ten doel hebben
inzicht te verkrijgen in de betekenìs van toxoplasmosis met betrekking tot
de volksgezondheid, kunnen worden afgerond.

Ten einde de onderlinge vergelijkbaarheid der gegevens re vergroren,
werden begin 1953 uniforme staren voor elk ziektegeval opgesteld.

Betreffende de voortgang van de onderzoekingen wordt het volgende
vermeld:

Onderzoeþingen op de Aldeling Bacteriologie en Experirnentele Pathologie
.¿an het Nederlands Institøwt ztoor Praeztentieve Geneesþund.e te Leiden
onder leiding van Prol. Dr J. D. Verlinde

Van de ruim 400 serologisch onderzochte patiënten hadden er 33 een
antistoftiter, die volgens de voorlopig aangenomen norm positief moet
worden geacht.

In het sediment van de liquor van een 72-tal patlënten mer een meest
goedaardig verlopende hydrocephalie werd bij direct microscopisch onder-
zoek een op toxoplasma gelijkende parasiet aangetoond, die echter vrijwel
apathogeen voor proefdieren bleek te zrjn. Serologisch onderzoek wees uit,
dat dit geen gevallen van toxoplasmosis zijn, althans niet veroorzaakt ¡r'or-
den door een parasiet met dezelfde antigene structuur als toxoplasma.

Toxoplasmosis bij experimenteel besmette apen verloopt asymptomatisch.
Er is echter een kortdurende parasitaemie, waarna de parasiet in de mesen-
teriale lympklieren kan worden aangetoond.

Toxoplasma is gekweekt in cultures van verschillende weefsels in vitro,
Er zijn geen definitieve epidemiologische aanknopingspunren tussen to-

xoplasmosis van mens en dier aangetoond.

Onderzoeþ.ingen in bet Laboratoriørn voor Parøsitologie oan de RijÞsunï
persiteit te Leiden onder leiding aan Prot'. Dr P. Í1 . aanTbieL

De in het laboratorium in 1952 en 1.953 verrichte onderzoekingen op het
terrein van de toxoplasmosis brachten naat yoren) dat de techniek van de
Sabin-Feldman-reacrie, zaals deze algemeen wordt uitgevoerd, ongeschikt is
om hiermede een nauwkeurig epidemiologisch onderzoek te verrichten of
om reproduceerbare experimenten uit te voeren.
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De werkzaamheden in 1953 hebben naar alle waarschijnlijkheid er toe
geleid een exactere technische uitvoering te ontwikkelen van de Sabin-
reactie, welke zich leent voor een statistische bewerking.

De methode van statistische bewerking, welke hier wordr roegepast, is
die van de probit-analyse, zoals deze uitvoerig ontwikkeld en beschreven
is door Finney.

Verwacht wordt, dat de exactere bewerking van de Sabin-reactie het
nrogelijk zal maken, de technische uitvoering van de experimenren dusdanig
te verbeteren, dat deze constant reproduceerbaar worden. Momenteel zijn
onderzoekinge¡ aan de eang om deze reproduceerbaarheid te toetsen, en
ook om de optimale voo?waarden voor de Sabin-reactie te ontwikkelen.

Onderzoeþingen op de AfdelingTropiscbe Hygiëne en Geograliscbe Patho-
Iogie van bet KoninÞIijþ Instituut .ooor de Tropen onder le'iding van Prof .

Dr rV. Koawenaar

Op 267 nieuwe patiënten werden 13 zeker positieve reacries gevonden,
14 maal dubieus.

De positieve gevallen berroffen gevallen van congenitale toxoplasmose
met de moeders, een patiënt met chorioretinitis en een vrouw uit de groep
ouden van dagen.

Van de 21 onderzochte huisdieren uit familie's mer een positief geval
v'aren t hond en 1 kat positief.

FIet onclerzoek van de ouden van dagen werd afgesloten. In het geheel
werden van October 7952 tot Augustus 7953 177 ouden van dagen onder-
zocht. Fliervan waren één zeker positief, 9 dubieus.

26 maal werd van oude patiënten een heronderzoek gedaan.
Getracht zal worden een massa-onderzoek te doen van huisdieren in

Amsterdam. Flierl-oor is de medewerking van een dierenarts ingeroepen.

Onderzoeþingen in bet Bacteriologisch-Serologiscb Laboratorium der RijÞ;-
aniversiteit te Groningen onder leiding van Prol. Dr A. Pondman

In het afgelopen jaar werden 45 serologische onderzoekingen op toxo-
plasmosis verricht.

Deze konden als volgt worden ingedeeld:
Bloed: Sabin test titer:

negatief 2
,/tt\ /4 zz
)tl+ ltlzo 6

)'lzo 1-tlrco 11

'l rno 1

I lars 1

)'lurs 1tlrcaz 1
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Complementbindingsreactie :

negatief t7
twiifelachtig I

zwak positief 1

positief 5

Ond.erzoeþingen in het RijÞs Institwat voor de VolLsgezondheid te Lltrecbt
onder leiding ztan Dr J. Spaander

Bij onderzoek van 162 monsters patiêntenmateriaal werd 3 maal sero-

logisch een positieve uitslag gevonden; 2 kweekproeven met liquor cere-

brospinalis verliepen positief, waarvaî echter in één geval €en spontane
infectie bij de proefmuiz-en waarschijnlijk is.

Aan de samenwerkende laboratoria werden 300 ml activatorserum en

80 ml antigeen ter beschikking gesteld.

9. ONornzo¡K INZAKE DE FT.uoRIDERING vAN DRINK\øATER IN vERBAND

MET TANDCARIES

De Adviescommissie vergaderde in de verslagperiode driemaal.
In verband met het fluorideringsonderzoek is nauw contact gehouden

met de Pharmaceutische en de Geneeskundige Hoofdinspectie; Dr P' Spaan-
der en de heer L. J. M. Spoorenberg woonden de vergaderingen van
de Adviescommissie bij.

Omtrent de voortgang van het onderzoek i¡ het verslagjaar bericht de

heer O. Backer Dirks, die zoals bekend met de leiding van het onderzoek
belast is, het volgende:

Door de vele technische problemen. die het opstellen van de doserings-
apparatuur bood, bleek het niet mogelijk re zrjn, zoals in het voornemen
lag, de apparaÍnvr in Januari in werking te stellen. Eerst op 9. Maarr '1'953

kon de doseringsinstallatie definitief in werking worden gesteld. Maar ook
hierna hebben nog vele technische problemen hun oplossing moeten vi-nden
voordat de apparatuur aan de gestelde verwachtingen voldeed. Het pe.rl-
porrpje, een terugslagklep en de programmaschakclaar moesteh vervangen
worden,

Voor een nauwkeurige dosering bleek het nooclzakelijk, dat het natrium-
fluoride een lage vochtigheidsgraað, had, weshalve een droogkast voor de

NaF-voorraad werd opgesteld. Vooral na deze Iaatsttnoorziening, welke
eind September heeft plaats gevonden, is de fluorideconcentratie in het
verzorgingsgebied zeer constant gebleven; afwijkingen van enige betekenis
zijn niet meer opgetreden. Het laatste probleem, waar de werkgroep zich
voor geplaatst zag, was het neerslaan van calciumfluoride in de oplostank
en in de leidingen tot aan de injectieplaats van het fluoride in de stijglei-
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ding naar het hoogreservoir. Nu echter een kleine onthardingsinstallatie is
opgesteld, uitsluitend voor dat gedeelte van het water, hetw-elk de oplos-
tank passeert, mag men aannemen dat ook dit probleem is opgelost.

ntratie (1,i mg fluoride per liter
middel van een zeer eenvoudige

o. ¿.., II'¿'ål::i::' ili nÏ :*l 
*::tl;

:id zijn eigen contrôle uit.
Een groot gedeelte werd eersr besteed aan het

zoeken naar de meest ordeling eî aaî de training
van degenen, die dit *^ ri^ vervolgens met dã

den. Helaas bleek het niet
October te beëindigen, toen
gevangen werd.
er werden in Culemborg en

Tiel bij 500 kinderen van 1.1. tlm r 10 röntgenfoto', g.-uákt.
Tevens werden in beide gemeenren van 1oo kinderen u^i,6 ¡u r 4iönrgen-
foto's gemaakr en een klinisch onderzoek ingesteld naar de âcclusale cariës
eveneens_ volgens een z,oveel mogelijk gestandaar

In Juli bezocht de leider van de weiLgroêp d de Fé_
dération Dentaire Internationale te Oslo-¡ uåar aringen

: nuttige con
itsland) bezochr, v¡aar reeds een jaar
luorideerd.
n in Europa, waar een experimentele
reker in geen enkel opzicht ten achter.

Zoals reeds in het vorige jaarverslag vermeld, heefr de Gezondheidsor-
ganisatie T.N.o. de subsidiëring a".r hãt Nederlands Instituur voor volks-
voeding ten behoeve van het aldaar verrichte onderzoek inzake het verband
tussen cariës en voeding, waarmede de Adviescommissie ook bemoeienis
heeft, voor 1953 gecontinueerd, waarbij speciaal aan bepaald. i"..rr.r,
aandacht zou worden besteed.

In verband met vertrek van D,r R. Luyken, die de reiding van genoemd
onderzoek heeft, naar Nieuw-Guinea voor de tijd van ern jí^r, *,rid, d.r.
taak tijdelijk overgenomen door Dr B. S. J. \Øöstmann.

FIet mer betrekking rot dit onderzoek ontvangen verslag volgt hieronder:

Dierproeven

In de eerste tijd van het onderzoek werden slechts oriënterende proeven
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ij verschillende in de literatuur
kt. Daar de ratten zeer geschikte
nogal wat kweekmoeilijkheden

met witte ratten voortgezeÍ. Uir
de resultaten van deze latere onderzoekingen bleek, dat een toevoeging
van NaF, tarwegluten of biergist, de cariës van de proefdieren reduceer-
de. Grove voedsels bleken enorme fracturen in het gebit ten gevoige te

hebben. Enkele andere proeven leidden nog niet tot een duidelijk resuitaat.
De waardering van de cariës van deze diergroepen geschiedde volgens

de methode van Keyes in een iets gervijzigde vorm. Uit het histologisch
werk bleek, dat de cariës, die de dieren vertoonden, te vergelijken v/as met

menselijke cariës.
In 1953 is verder voornamelijk aandacht besteed aan het uitwerken van

een nieuwe methodiek ter waardering van de ontstane cariës. Enkele oriën-
terende dierproeven werden in dit jaar ook uitgevoerd.

Fløoorbepaling

Allereerst werd begonnen met de uitwerking van een goede fluoorbepaling
voor drinkwater. Hiertoe werd de methode van Sanchis gewijzigd. Met
een andere verhouding der reagentia bleken veel nauwkeurigere bepalingen
mogelijk re zrjn. Later werd de nauwkeurigheid nog opgevolgd door de

concentrati. der reagentia te vergroten en het totale volume van de eind-
vloeistof te verkleinen.

de wijze over !e destilleren, terwiil voor de bepaling van deze kleine hoe-

veelhåden de methode van Villard en Florton werd toegepast. Deze metho-

de moest echter vrij ingrijpend worden gewijzigd, voordat zij voor het

beoogde doel bruikbaar was.
Ook ¿e alkalische verassing bood vele moeilijkheden, zoals uit de in de

laatste uur ook begrijpeiijk was. Smelten met NaOFI,

eventu een calciumoxyde-smelt, gaf echter in de

meeste gevallen een oplossing, zodat het nu mogelijk
moet zijn om ook in kleine monsters van b.v. levensmiddelen fiuoor op be-

vredigende wrjze r,e bepalen.
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_ voor het jaar 7954 is wederom subsidie verleend met de bedoering, dat
de werkzaamheden zich zullen concenrreren op:
a. voortzetting van de bepalingen van fluoor, gericht op bepalingen in urine

en eventueel in bloed, waaraan de Adviescommissie in verband mer het
onderzoek inzake fluoriclering van drinkwater behoefte heeft;

b. voortzetting van de studie van de cariëswaardering, gericht op h"t .rrd..
uitwerken van de huidige methode zonder nien*ã-riogelijktreden hierin
te betrekken, opdat deze in 1954 geheel gereed zal koÃeí.

10. OwtrnzoEK TNzAKE D[ DoELTREFFENDHETD vAN DE CuRATTEVE
GENEESKUNDE EN DE GENEESKUNDIGE VOORZORG

De Adviescommissie vergaderde jn 1953 viermaal.
De arrs Y. van der Vielen, aan wie de leidinq van het onderzoek is

opgedragen, is ,1 Januari met zrjn werkzaamhed.ã b.gorrrr.rr. fii; b..rrgt
hierover het volgende verslag uiti

Na de in het verslag over 1952 vermelde sragnatie, kon het onderzoek
op l Januari 1953 weer op,gang gebracht wordén. Daar de stagnatie kort
na de- aanvang van het onderzoek *., orrtrtran, valt over de ioorg"arrde
periode weini reeds uitgestippelde procedure -*"r, ,rog
aan,de pracrì 

. 
Het lag ão, ìLo. dË hand eerst een ge-

schikte plaats ing te zãeken.
Op theoret werd de keus bepaald op een gemeenre

van * 20 000 inwoners met een ziehenhuis .r, ..., zodanig rr.rtri speoir-
listen, dat de voornaamste specialismcn vertegenwoordigd #rr.rr. Doå, het
aanleggen van nog enkele andere criteria we-rd ber.iki dar te kiezen viel
uit eerr aantal, plaatsen, die in medisdr opzicht ..n ,r.¡ afgerond en zelr-
standig geheel vormden. De definitieve Ëeus kon b.p"ald"worden, nadat
bij oriënterende besprekingen door alle artsen ter plaatr. -ede*erki'g *as
toegezegd.

Ter voorkoming van _herhalingen verdient het aanbeveling de drieledige
opzet van het onderzoek te vermelden:

I. Onderzoek bij de artsen.
II. Onderzoe\ b;j de ,,p.atiënren", d.w.z. blj degenen, die op enigerlei wijze

geneeskundige hulp behoeven.
III. Onderzoek naar ziektegevallen mer een bepaalde diagnose.

Begonnen wer bij de a.rtsen. Aanvankelijk werden
per dag meerder tiidens hun werkzaamheden. Nadat
hiermede enige e rs, tleek het nuttiger .il.. 

".i, Z¿r, of
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meer dagen achtereen gade te slaan. Ook in de wijze van verzamelen van
gegevens werden enkele wijzigingen aangebracht. Hierdoor werd het ook
mogelijk deze gegevens later machinaal te verwerken.

Bij het doen van de observaties werd door cle arrsen de meest aangename
medewerking verleend. Ook van de zijcle van de patiënten werden geen
moeilijkheden onclervonden.

In de herfst werden de waarnemingen beëindigd, nadat ongeveer een
1500 contacten arts-patiënt tijdens spreekuren, huisbezoehen of in hct zie-
kenhuis waren gadegeslagen.

Hierbij kwam het bijzondere belang van een aantal punren naar voren.
1. Voor het onderzoek zijn voornamelijk van waarde de eersre conracren

arts-patiënt, d.w.z. die contacten, waarbij een pariënr voor het eersr met
een nieuwe klacht bij de arts komt. Alleen b4 ,deze waalnemingen kan
een vrij volledige indruk over de wijze van praktijkuitoefening van de
geobserveerde arts verkregen worden. De overige gevallen geven, door-
dat de voorgeschiedenis onbekend is, geen duidelijk beeld. Het vragen
daarnaar stoort op spreekuren enz. teveel de gang van zaken, hetgeen
eveneens een onjuiste indruk van de situatie ten gevolge zou hebben. Op
grond van deze ervaring v/erd een scheiding gemaakt tussen kwaliteits-
en tijdsverrichtingen. De eerste geyen een beeld van de werkwijze van de
gadegeslagen arts. De z.g. tljdrverrichtingen, waaronder soms ook eerste
contacten arts-patiënt gerangschikt moeten worden, doordat zij zich door
omstandigheden aan de beoordeling onttrekken, kunnen uitsluitend
gewaardeerd worden als een bezigheid, die een aantal minuten in beslag
neemt. Deze bezigheid, laat het niet toe een indruk over haar hoedanig-
heid te vormen.

2.Daar de verhouding in het voorkomen van kwaliteirs- ror tijdsverrich-
tingen ongeveer 1 op 3 à 4 was, boden de gevallen van onderzoek I
nummeriek een onvoldoende benadering voor onderzoek II en III. Ter
verkrijging van een representaticf aantal zou een te lange observatie
nodig zijn.
Ook medisch-ethisch rvas het gebruik maken van de door onderzoek I
verkregen gevallen niet goed aanvaardbaar.
De onmogelijkheid om zonder stoornis van de gang van zaken tijdens
het contact arts-patiënt personalia van de patiënt te bemachtigen, was
weliswaar een technische) maa( niettemin belangrijke reden om uit te
zien naar een andere manier om gevallen voor onderzoek II en III te ver-
zamelen.

3. De pogingen om een objectieve, respectievelijk algemeen aanvaardbare
beooldeling aan te leggen van de kwaliteit van de gadegeslagen verrich-
tingen, baarden veel zorgen en leidden tot uitvoerige discussies. Ener-
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zijds ontbreekt een absolute maatstaf, w^arr'aar afgemeten kan worden;
anderzijds biedt de persoonlijke beoordeling van de waarnemer onvol-
doende waarborg voor objectivrteit en algemene aanvaardbaarheid van
te trekken conclusies.

Terwijl de oplossing van het onder 3 vermelde probleem nog niet geheel
gevonden is, werd ter vermijding van mec{isch-ethische bezwaren en rer
verkrijging van een, ook voor onderzoek III, voldoend aantal gevallen be-
sloten onderzoek II aan re vatren langs een weg, die lijkt bedoelde bezwa-
ren grotendeels te ondervangen.

Door de nieuwe ziekmeldingen bij een instelling voor sociale verzeke,
ring op te vragen, kunnen gevallen verzameld worden z -
geheim der behandelende arrs in het geding re brengen, r
resultaat heeft, dat het percentage van gevallen, waari r
een klacht of vraag voor de eerste maal met zijn arts
langrijk stijgt.

Of zich d,oor deze benaderingswrjze zodanige groepen van ,,pariënren,,
of z,odanige aspecten van medische verzorging aan de *r"trr.-irrg ont-
trekken, dat getrokken conclusies teveel aan waarde inboeten, zal in de

Prof. Flornstra en Prof. Groenman. Met het onderzoek is 1 Juli een aan-
vang gemaakt. Omrrent de opzet rapporreerr de heer Bruijel als volgt:
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Het is bekend, dat het klachtenpatroon, dat de patiënt zijn arts voor-
legt, sterk gekleurd wordt door ontwikkeling en intellect van de patiënt,
zowel als door het milieu waaruit hij voortkomt.

Uit de onderzoekingen van o.a. Buma en van Deen is bekend, dat ook in
de aard van de aand,oeningen een schakering aanwijsbaar is, die mede
bepaald wordt door deze factoren.

Het ligt voor de hand om 
^an 

te nemen, dat deze invloeden zich ook
zullen doen gelden in het patiëntenmateriaal, dat via de huisarts bij de
specialist komt en door deze ter klinische observatie of behandeling in de
ziekenhuizen wordt opgenomen.

Het patiëntenmateriaal van een aantal ziekenhuizen wordt, voor zover
dit behoort tot de verzekerden van enige ziekenfondsen, aan een nader
onderzoek onderworpen. Daarnaast wordt van één der ziekenhuizen tevens
de groep ,,particulieren" hierin betrokken.

FIet onderzoek bedoelt uit te gaan van het medische gegeven, dat uit de
ziekenhuisopname voortvloeit en dit te plaatsen tegen de achtergrondwaar-
uit de patiënr voortkomt.

Meer gedetailleerd wordt van een bepaalde groep fabrieksarbeidersge-
zinnen nagegaaÍ in hoeverre voor de buitenstaander duidelijke disharmo-
nieën in die gezinnen in relatie zouden kunnen staan tor ziek worden, c.q.
ziekenhuisopname.

Ook zal enige aandacht worden besteed aan de wijze, waarop en de
mate waarin voorwaardelijk maatschappelijke tot onmaatschappelijke'ge-
zinnen van het ziekenhuis gebruik maken.

11. OrvonnzoEK TER vERKRTJGTNG vAN MEER uNrFoRMrrErr
IN DE REGISTRATIE VAN MEDISCHE GEGEVENS

De Adviescommissie vergaderde tweemaal. Aan het einde van het ver-
slagjaar werd de heer L. van der Vegt, administrateur van het Gemeente
Ziekenhuis te Arnhem, opgenomen in de Adviescommissie met het oog op
cle wenselijkheid deze uit te breiden met een lid van de staf van een zie-
kenhuis.

Aan het verslag van de heer E. H. Scheijde, die de leiding van het on-
derzoek op zich heeft genomen, r'ordt het volgende ontleend:

FIet registratieproject werd in een tweetal ziekenhuizen, t.w. het Sophia
Ziekenhuis re Zwolle gedurende het gehele jaar, en het Gemeentelijk Zie-
kenhuis te Arnhem gedurende een half jaar, toegepast. In het St. Joseph
Ziekenhuis te Fleerlen, de Gemeentelijke Ziekenhuizen te Dordrecht en
Schiedam, beide ziekenhuizen te Goes, en het sanatorium Zandhove te
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Zwollerkerspel werden voorbereidingen getroffen, zodat invoering in 1954
onmiddellijk zal kunnen plaats vinden.

Besprekingen zíin gaande om ooh een Prorestants-Christelijk Ziekenhuis
bij het project te betrekken.

12. ONoEnZoEK;NGEN oP HET GEBIFD VAN EXPERIMEN:TELE cHIRURGIE

De Adviescommissie vergaderde in het verslagjaar êénmaal.
In aansluiting aan hetgeen in het verslagjaar 1952 vermeld werd, nl. dat

het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. zich in principe bereid
verklaard had voor oncierzoekingen op het gebied van experimentele chi-
rurgie gedurende 5 jaar onder bepaalde voorwaarden gelden beschikbaar
te stellen, kan worden medegedeeld, dat aan Prof. Dr I. Boerema voor het
eerst werc{
den ans b
Past orale
ling, soier,
de vena paítae, uir re voeren in her Experimentele Station van de Chirur-
gische Universiteitskliniek A in het \Øilhelmina Gasthuis te Amsterdam.

Aan de hoogleraren Dr R. Brinkman en Dr L. D. Eerland werd een

Ter voortzetting van de onderzoekingen in 1,954 is wederom subsidie
verleend.

Prof. Boerema brengt het volgende verslag uir over zljn werkzaamheden:
Een methode werd gevonden om een darmresectie uit re voeren zon-

der darmnaad rgie bijna ontoegankelijke
plaatsen. Deze ering van de geen opgang
gemaakt hebbe het mogelijk o- r..d, b¡
een groot aant uit te voeren, zonder ð,at
ook maar in één geval een naaclinsufficiëntie oplnad. De operatiesterfte van
de mensen is dientengevolge sterk gedaald.

Aan het verslag van Prof. Brinhman en Prof. Eerland wordt het vol-
gende ontleend:

Een twintigtal operaties werd gedaan door prof. Eerland en assistenren,
met medewerking van Dr c. Ritsema van Eck voor de intubatie-narcose
en van Prof. R. Brinkman en J. \Øilkens voor de exrra corporaie circulatie.
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1 3. GrnoNrolocrscH oNDERZoEK

Zoals reeds in het vorige jaawerslag vermeld is, had het bestuur een
voorlopige Oriënteringscommissie ingesteld, die zich nader zou beraden

Vooruitlopend op de goedkeuring van het werkplan waien door het
bestuur reeds enige subsidie-aanvragen ingewilligd, t.w.:
a. Een subsidie ten behoeve van een onderzoek naar het aandeel en de be-

tekenis van het hormonale apparaat bij het verouderingsproces, uit te voe-
ren d'oor Dr O. Mühlbock in het Antoni van Leeuwenhoekhuis te Am-
sterdam. Door bijzondere omstandigheden kon het onderzoek eerst 1

October 1953 aanvangen.
b. Een subsidie aan Dr J. Groen re Amsterdam voor een onderzoek naar

het verband tussen voeding, het cholesterolgehalte van het bloed en het
voorkomen van atherosclerose, uit te voeren in een Trappistenklooster
en als contrôlegroep een ander klooster, waar minder strenge eisen gel-
den. Duur 2 X 6 maand€n, aanvang 1, Januaù 7953.

c. Een subsidie aan Prof. Dr J. H. Tuntler te Groningen ten behoeve van
de statistische verwerking van gegevens van een door de heer R. J. van
Zonneveld verricht onderzoek naar de gezondheidstoestand ,tan bejaar-
den en enkele in verband daarmede te rreffen maatregelen op sociaal-
geneeskundig gebied.

d. Een subsidie aan Prof. Dr J. H. Tuntler te Groningen voor de sratisri-
sche verwerking van materiaal, verkregen door een onderzoek van Dr
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K. J. van Deen, gericht op het verband tussen de leeftijd en het inroepen
van geneeskundige hulp.
Omtrent deze onderzoekingen kar. aan de hand van de ontvangen ver-

slagen nog het volgende worden medegedeeld:

a. Onderzoeþ door Dr O. Müblbocþ
FIet per 1 October 1953 op het Nederlandsch Kanker Instituut aangevan-

gen werk inzake experimentele gerontologie richt zich in het bijzonder op
veranderingen in vorm en functie van het endocrine apparaat in verband
met het verouderingsproces. Dit onderzoek wordt aan muizen van gene-
tisch-zuivere stammen gedaan, die in het Kanker Instituut als onbehandelde
contrôles tot aan hun levenseinde worden gehouden.

Begonnen wordt met een onclerzoek over veranderingen in bouw en func-
tie van het vrouwelijke geslachtsapparaat op hoge leeftijd.
b.Onderzoeþ door Dr J. Groen

FIet onderzoek in het Trapoistenklooster kwam in het eerste halfjaar
gereed. Behalve een uitvoerig lichamelijk onderzoek werd bíj alle inwoners
de fundus oculi bekeken, waarbij in hec bijzonder op lichte graden van
atherosclerose van de retinavaten werd gelet. FIet cholesterolgehalte van
het bloed werd bepaald volgens cle gewijzigde methode van Trappe. Be-
halve het totale gehalte werd ook het gehalte aaî -vîij en veresterd choleste-
rol bepaald. Verder zljn van bijna alle inwoners electrocardiogrammen
vervaardigd, terwijl de röntgenkleinbeeldfoto's van de thorax ter beschik-
king van de onderzoeker zijn gesteld.

FIet eindverslag over dit onderzoek is nog in bewerking. Voor onder-
zoek van een contrôlegroep z|)n nog besprekingen aan de gang.

c. Onderzoeþ door de heer R. J. van Zonneveld
De statistische bewerking van de gegevens, verzameld tijdens de enquête

inzake de validiteit van ouclen van dagen te Groningen werd medio No-
vember beëindigd. De resultaten en conclusies werden door de leider van
het onderzoek enige malen uitvoerig besproken op de Afdeling Bewerking
\Øaarnemingsuitkomsten T.N.O., voornamelijk mer de bewerker, de heer
J. C. A. Zaat, alsmede met Dr E. F. Drion. Enkele nakomende bewerkin-
gen werden nog in December 1953 en enige correcties in Januari 1954 uit-
gevoerd. De werkzaamheden kunnen rhans als beëindigd beschouwd wor-
den en het eindverslag is in bewerking.

à.Onderzoeþ d.oor Dr K. J. oan Deen

De ponskaarten, welke indertijd vervaardigd werden door Dr van Deen
in verband met diens onderzoek ,,Arbeidsanalyse in een plattelandsprak-
tijk" en die betrekking hadden op personen boven 65 jaar, werden op de
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Hollerith-afdeling van de Amsterdamse Geneeskundige en Gezondheids-
dienst gesorteerd en de gewenste tabellen werden opgesteld. De uit de
Hollerithmachines verkregen gegevens zijn grotendeels geteld en berekend
en het schema voor het eindrapport is in grote lijnen gereed.

Op voorstel van de Adviescommissie heeft het bestuur van de Gezond-
heidsorganisatie T.N.O. besloten voor het T.N.O.-gerontologisch project
aan te trekken Dr J. Groen als adviseur, die vanaf 16 November 1953 als
zodanig optreedt, en de heer R. J. van Zonneveld als arts-coördinator.
Laatstgenoemde heeft per 1 Januari 1954 deze functie aanvaard.

Op voorstel van de Adviescommissie heeft het bestuur voorrs in prin-
cipe zijn goedkeuring gehecht aan her enrameren van de volgende onder-
zoekingen:

1. Onderzoek van bepaarden met inschakeling van huisarrsen.
Ten einde een inzicht te verkrijgen in de verhouding tussen leeftijd en
gezondheidstoest¿nd is het noodzakelijk hieromtrent gegevens te verz^-
melen in de vrije maatschappij van een omvangrijk aantal bejaarden,
gedifferentieerd naar leeftijdsgroep, geslachr, herkomst, sociale positie
enz., waarbtj medewerking van de huisartsen noodzakelijk is. Een voor-
stel tot het doen van een ptoefonderzoek is in bewerking.

2. Het instellen van een research-groep in een oudeliedentehuis.
Overleg over de mogelijkheden, in het kader van dit project onderzoe-
kingen te doen in een groot oudeliedentehuis, zijn nog gaande.

3. Onderzoek tussen consritutie. voeding, levensloop, ziekre, resp. doods-
oorzaak.

Voor dit onderzoek is gecoördineerde samenwerking nodig van parho-
loog-anatomen, waarbij inschakeling van een rondreizend patholoog-
anatoom noodzakelijk wordt geacht. Ook omtrenr dit onderzoek is over-
leg nog gaande.

Ten slotte kan worden vermeld, clat het bestuur afzonderlijk subsidie
heeft verleend aanProf. Dr E. Gorter te Leiden voor een onderzoele ndar
de oorzaþen en preztmtie r.¡dn de coronair sclerose, waarbij bepaald is, dat
de kwartaal- en jaarverslagen in de Adviescommissie besproken zullen wor-
den. Met het onderzoek is 1 Maart aangevangen. Aan her verslag der werk-
zaamheden wordt het volgende onrleend:

Bepalingsmethbden werden beproefd en door het raadplegen van litera-
tuur werd getracht deze methoden voor het beoogde doel geschikt re ma-
ken. Methode 10 van Edwin J. Cohn, Professor aan de Harvard Medical
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School te Boston, werd toegepast om eiwitren uit plasma van zieke en ge-
zonde personen te fractionneren.

Het fractionneren werd gevolgd door in de verkregen fracties te bepa-
len: phosphor, stikstof volgens Kjeldahl, en cholesterolgehalte. Naarmate
het onderzoek hieromtrent vordert, zullen de verkregen getallen in tabel-
len worden bijeengebracht.

Vervolgens werd de papier-electrophorese ter hand genomen om een
duidelijk beeld van de verhouding der eiwitten in het plasma te verkrijgen.
Kleuring door broomphenolblauw gaÍ zeer duidelijk de verschillende eiwit-
fracties aan. De techniek is nu zo ontwikkeld, dat de stroken goed voor
doormeting geschikt zijn. Het gemis van een eigen doormeetapparaat doer
zich echter sterk gevoelen.

Om het plasma, nodig voor de fractionnering, zoveel mogelijk bacterie-
vrij te doen opvangen en te bewaren zijn verschillende methoden r'agegaan
voor het steriliseren van injectiespuiten, -naalden en andere metalen voor-
werpen, glaswerk etc. Grote vereenvoudiging werd hierbij ondervonden door
het gebruik van een inmiddeis aangeschafte autoclaaf.

Aanvankelijk werd plasma verkregen uit bloed, afgenomen door vene-
punctie bij de mens. Ter oefening en ter verbetering van de methoden is
voorlopig overgegaan tot het verkrijgen van bloed aan het abattoir, zodat
er wat ruimer materiaal beschikbaar is.

Hopelijk is de techniek spoedig dusdanig onderzocht, dat kan worden
overgegaan tot het eigenlijke doel: nl. het onderzoeken van plasma uit
bloed van normale en pathologische gevallen. Dit bloed zal sreriel opge-
vangen worden uit de vena van een patiënt, waarbij niet meer dan 5 cc
nodig zaI zijn.

14. ONo¡nzoEKrNGEN op HET GEBTED vAN scHTMMELzTEKTEN BrJ DE
MENS

De Adviescommissie heeft in het verslagjaar rweemaal vergaderd.
Dr R. Kooy heeft bedankt als plaatsvervangend lid van de Adviescom-

missie voor Dr G. Cremer wegens verrrek naar Zuid-Afrika.
FIet bestuur heeft besloten ook voor het jaar 1953 wederom subsidie te

verlenen aan het Centraalbureau voor Schimmelcultures ren behoeve van
de bestudering van de voor de medische wetenschap belangrijke schimmels.

Aan het van Dr de Vries onrvangen jaarverslag over de verrichre werk-
zaamheden wordt het volgende ontleend:

Verreweg het meeste klinische materiaal, ð,at in 1953 naar de Afdeling
voor Medische Mycologie ter onderzoek op schimmels werd ingezonden,
was afkomstig van longartsen. FIer dermatologisch-klinische materiaal was
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aanzienlijk minder dan hetgeen in de laatste vijf maanden van 7952 werd
ontvangen.

AI dit materiaal werci op de aanwezigheid van schimmels onderzocht.
Laboratoria van ziekenhuizen, die ingericht zíjn op het maken van eigen
isolaties, sturen meestal cultures in. Dit jaar werden b.v. 199 cultures ont-
vangen. Yorig jaar bedroeg dít aantal in de laatste 5 maanden 737, welk
grote aantal te wijten is aan de vele isolaties van Prof. Mulder ten be-
hoeve van zijn asthma-onderzoekingen.

De bestaande collectie van het Centraalbureau voor Schimmelcultures,
waarin zich de meest belangrijke, voor de mens pathogene schimmels be-
vinden, werd met 110 nieuwe isolaties uitgebreicl. De afdeling onderhoudt
betrekkingen, niet alleen met vele instellingen op medisch en mycologisch
gebied in het binnenland, maar ook met vele personen en instituten, die
in het buitenland op dit gebied werkzaam zijn. Om deze laatste contacten
te verstevigen wercl in September 7953 het Internationale Congres voor
Microbiologie in Rome bezocht.

In 7953 werd voor het eerst cloor de afdeling een 6-v¡eekse practische
cursus rnedische mycologie gegeven, waar de deelnemers zich vertrouwd
konden maken met deze bijzondere tak van wetenschap. Deze cursus zal bij
voldoende belangstelling ieder jaar herhaald worden.

Proeven met verschillende voedingsbodems hebben tot resultaat gehad,
dat voor de macroscopische differentiatie der dermatophyten momenteei
de volgende serie voedingsbodems gebruikt wordt: Sabouraud-glucose-agar,
Sabouraud-maltose-agar, Littman-oxgall-agar, 30/o pepton-agar en mout-
agar. De laatste bleek verreweg de beste bodem te zijn voor het verkrijgen
van een goede sporenvorming.

ln 1953 werd een aantal actinomyceten geïsoleerd uit Zuid-Afrikaanse
grond. De determinatie hiervan is voorlopig nog niet begonnen, daar dit
een buitengewoon tijdrovend werk is en vaak niet tot een bepaalde soort-
naam leidt.

1 5.KuNrscH GENEESMTDDELENoNDERZoEK

De in het laatst van 1952 ingestelde Adviescommissie T.N.O. voor kli-
nisch geneesmiddelenonderzoek is in i953 met haar werkzaamheden begon-
nen. De samenstelling van deze commissie is nu als volgt:

Prof. Dr A. Polman, aoorzitter, Prof. Dr F. L. J. Jordan,
Prof. Dr F. S. P. van Buchem, Prof. Dr C. D. de Langen,
Prof. Dr U. G. Bijlsma, Dr N. A. Roozendaal,
Prof. Dr J. H. Gaarenstroom, Mej. Prof. Dr A. J. Steenhauer,
Prof. Dr J. Goslings, Prof. Dr E. H. Vogelenzang.
Dr C. A. van llees,
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FIet secretariaat v¡ordt waargenomen door de Secretaris van dc Ge-
zondheidsorganisatie T.N.O.

De Adviescommissie vergaderde in het verslagjaar driemaal.
Verschillende aanvragen voor klinisch onderzoek van geneesmiddelen

werden ontvangen en door haar behandeld. Tot een nader klinisch onder-
zoek van de volgende geneesmiddelen werd door de commissie in principe
besloten:

Søccws liqwiritiae: speciaal ten opzichte van zijn therapeutische werkzaam-
heid bij maa,g- eî duodenaalzweren.

Becaptan: als geneesmiddel aanbevolen voor de bestralingsziekte ,,de Rönt-
genkater".

Cyclospasmol.' om na te gaarr de therapeutische werking bij het syndroom
van Menière. Tevens om na te gaaî of het betekenis kan hebben voor de
differentiaaldiagnostiek in verband met de mening, dat dit syndroom in
vele gevallen zou berusten op vaatcrisen.

Irgøpyrine en Butazolidine: eeî klinische bestudering als anti-rheumatica.
Met het oog op de pijnstillende werking van het Irgapyrine werd nodig
geacht een nadere oriëntering omtrent de toxische eigenschappen.

Geen dezer onderzoekingen kon nog in het verslagjaar worden beëin-
digd.

De Adviescommissie kwam tot de conclusie, dar de aanstelling van een
leider voor het lçlinisch geneesmiddelenonderzoek noodzakelijk is, wil het
werk tot behoorlijke ontwikkeling komen.. Naar een hiervoor geschikte
klinicus wordt gezocht. Tot zo lang heeft Prof. Dr C. D. de Langen zich
bereid verklaard voorlopig deze leiding op zich te nemen.

Aan alle specialisten in Nederland werd de vraag gericht of zij genegen
waren bij voorkomende gelegenheden a î een dergelijk klinisch onderzoek
deel te nemen. FIet overgrote deel der specialisten heefr zich tot samen-
werking bereid verklaard.

De Adviescommissie heeft zich verder beraden op welke wijze de werk-
zaamheden verder zullen moeten worden uitgebreid. Fliervoor werd een
schema ontv/orpen.

Allereerst is nodig, dat de Nederlandse arrsen en de pharmaceutische
industrie op de hoogte worden gebracht van het doel en her werk van de
Adviescommissie voor klinisch geneesmiddelenonderzoek van de Gezond-
heidsorganisatie T.N.O. Hierbij, en ook voor her verdere werk van deze
commissie, zal samenwerking worden gezocht met de redactie van het Ne-
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derlands Tijdscbrilt z.toor GeneesÞunde. Dit overleg heeft plaats gehad en
de redactie bleek gaarne tor medewerking bereid.

Prof. de Langen heeft een artikel over het vorenvermelde onderwerp aan
de redactie doen toekomen. Deze zal hq dan als hoofdardkel plaatsen en
met enkele redactionele aantekeningen begeleiden.

Besloten is de door de Gezondheidsorganisatie T.N.O. gesubsidieerde
onderzoekingen betreffende de klinische betekenis van ACTH en Cortison
op rheuma ook onder de bemoeiingen van de Adviescommissie T.N.O. in-
zake klinisch geneesmiddelenonderzoek te brengen.

Omtrent de voortgang dezer onderz,oekingen wordt elders in dit verslag
gerapporteerd.

16. ONornzoEKrNGEN op HET GEBTED vAN RHEUMATTscHE zrprarrN

De Oriënteringscommissie T.N.O. inzake rheumavraagstukken, w aarv an
in het vorig jaarverslag reeds melding is gemaakt, is als volgt samengesteld:

E. Bingen, Prof. Dr J. Goslings,
Dr J. J. de Blécourt, Dr P. van der Meer,
Dr J. van Breemen, Dr J. J. Siemelink.

Voorzitterschap en secretariaat worden resp. viaargenomen door de voor-
zítter en secretaris van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.

De commissie adviseerde aan de Gezondheidsorganisatie T.N.O. omtrent
een aantal onderwerpen, welke d,oor de Gezondheidsorganisatie T.N.O.
dienen te worden 

^ar'ge'vat, 
waarbij samenwerking met het Jan van Bree-

menfonds, dat zich ook ten doel stelt het bevorderen van wetenschappelijke
onderzoekingen op het gebied van rheuma, noodzakelijk geacht vrerd.

Ten einde een begin van uitvoering mogelijk te maken, werd de Oriën-
teringscommissie een definitieve status g€geven als Adviescommissie T.N.O.
inzake rheumavraagstukken met als opclracht zich over de voorgestelde
punten van onderzoek nader te beraden. De samenstelling van de Advies-
commissie bleef aanvankelijk dezelf de; aan het einde van het verslagjaar
werd zij uitgebreid met Prof. Dr P. Muntendam als lid. De Adviescom-
missie vergaderde tweemaal.

Met het onderzoek van één der in het voorstel van de Oriënteringscom-
missie genoemde onderwerpen kon reeds een aanvaîg gemaakt worden, t.w.:

Onderzoeþ ter zterkrijging vdn een nader inzicht in de ert'elijke factoren b;j
rbeumatische zieÞten, in het blzonder z,an de spondylarthritis rhizonelica
en de rbeamatoide arthritis

Hierbij wordt voortgebouwd op de onderzoekingen van Dr de Blécourt
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en anderen. Doel is met behu.lp van een uitgebreid familie-onderzoek re
komen tot het opsporen van evenruele beginsymptomen ten einde door ver-
anderingen in het milieu het inrreden van invaliditeit te voorkomen of te
vertragen.

Op 1 September ving Mej. T. Meindersma, arts te Groningen, onder lei-
ding van Pr,of. Dr A. Polman en Dr J. J. de Blécourt,haar onderzoek over
bovengenoemd onderwerp aan.

Het ligt in de bedoeling dat de an LOO lijders aan
primair chronische polyarthritis, I arthrosis rhizome-
lica (ziekte van Bechterew) en nog zullen worden na-
gegaarr op het voorkomen van rheuma. Voor zover bereikbaar zulien de
ouders, de grootouders, de broers en zusters van de ouders en eventuele

3 noordelijke provincies.
ts worden medegedeeld.
beslag zal nemen.
met eçn

o de t'requentie en de geaolgen pan enþele
z ¡ de ztolhsgezondbeid., met name.spondyl-
o 

,u-.r'*..king van ¿.-,r.rr.r,;ttÏ it::"',:^*togische cenrra is hiervoor
een vereiste en op medewerking van die zijde kan worden gerekend. Het
is evenwel noodzakelijk, dar een rheumatologisch geschoolde onderzoeker
zich op dit vraagstuk gedurende twee jaren concentreert en met de ver-
schillende cenrra zìjn R. de Graaff is bereid ger/on-
den zich hiermede te leiding van de leden van de
Adviescornmissie Prof P. van der Meer.

17. ONoTnZoEK NAAR DE VERDELING VAN PATIENTEN IN ZIEKENHUIZEN

Begin 1953 werd het verzoek ontvangen of de Gezondheidsorganisatie
T.N.O. medewerking zou kunnen verlenen aan een onderzoeh naar de
verdeling van patiënten in ziekenhuizen mer de bedoeling inzicht te verkrij-
gen in de verdeling van obligaar-bedlegerigen, half-ambulante en geheel
ambulante patiënten.

Bij de Geneeskundige Hoofdinspectie, aan wie het vraagstuk werd voor-
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zich vóór dit onderzoek en lieten zich in de hiervoor ingestelde Oriënte-
ringscornmissie vertegenwoordigen. Deze was als volgt samengesteld:

FIet secretariaat berustte bij de secretaris van de Gezondheidsorganisatie
T.N.O.

De Oriënteringscommissie heeft driemaal vergaderd; als resultaat hiervan
is een voorstel tot het aan.vatter. van dit onderzoek bij het bestuur van de

Gezondheidsorganisatie T.N.O. ingediend, waarin in grote lijnen de opzet
van het onderzoek w,ordt aangegeven. FIet bestuur heeft zich in principe
vóór het onderzoek uitgesproken en de Oriënteringscommissie omgezet in
een Adviescommissie; nodig is het aantrekken van een medicus-onderzoe-
ker. Aan de Adviescommissie is opdracht gegeven in overleg met de aan

te stellen onderzoeker een nader gedetailleerd werkplan met begroting in
te dienen ter goedkeuring door het bestuur. Tot nu toe zyn de pogingen
een medicus voor dit onderzoeh te vinden zonder resultaat gebleven.

18. Mnorscn oNDERzoEK MET BEHULP vAN ISoToPEN

Zoals bekend ressorteerden deze onderzoekingen onder de Medisch-Phy-
sische Afdeling T.N.O., maar in het voorjaar var' 1953 werden zij in ver-
band met de zuiver medische cloelstelling overgenomen door de Gezond-
heidsorganisatie T.N.O. De Ccmmissie van Bijstand inzake Isotopenonder-
zoek werd omgezet in een Adviescommissie van de Gezondheidsorganisatie
T.N.O. De samenstelling bleef dezelfde. De Adviescommissie vergaderde
driemaal.

De subsidiëring ten behoeve van de onderzoekingen, verricht onder lei-
ding van Prof. Dr A. Querido, en die door Prof. Dr G. A. Lindeboom,
werd in het verslagjaar gecontinueerd, terwijl ook ter voortzetting in 1954

wederom besloten is subsidie te verlenen.
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Op dezelfde wijze werd een aanvrage voor subsidie van prof. Dr A.
Biemond ingewilligd voor subsiclie ten behoeve van een onderzoek betref-
fende localisatie van hersenrumoren met behulp van radioactief di-iodo-
fluoresceïne, welk onderzoek geschiedt in het rádio-chemisch lab,oratorium

îYïå#,".ffi'tu*-i.::

onderzoeþ betret'Jende toepassing van rød,ioactiet' jodiurn, verricbt onder
le'iding ztan Prot'. Dr A. Querido te Leiden

a' eliminatie van alle schilclklierweefsel, bij voorkeur chirurgisch, en des-
noods met RaI131;

b. voor het opsporen en behandelen van merasrasen gedurende 4 weken hy-
pothyreotisch laten worden, gevolgd door 5 d"g;, f X 1OO E. thyreo_
troop hormoon;

c,. op de 5e peutische dosis;
d.24 uw I rhvreoidprepaiaten.

"aTlitff. îîrÏ n'i kiinische werk' werden

verder werd aan 32 patiënten in L953 een rherapeutische dosis radio-
actief jodium verstrekt ter behandeling van thyreotoiicose.
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\Øat ten slotte de laboratoriumonderzoekingen betreft, hierbij werd
voortgegaan met de studie van de stofwisseling van thyreotroop hormoon
(:rsH).

Er werd een bepaling in serurn uitgewerkt, die berust op het feit, dat
het gelukt is aan te tonen, dat het TSH zich in de bêta gl'obuline-fractie
bevindt.

Van een lO-tal gezonde mannen en vrouwen werd de normale waarde
vastgelegd en er werd een begin gemaakt met het onderzoek bij patiënten.
Een aantal gegevens werd geheel volgens verwachting verkregen. Bij uit-
val van de schildklier werd een verhoogde TSH-activiteit in het serum

uitval lang genoeg had bestaan. Schildklieruitval
ntie toonde de afwezigheid van TSH. De indruk
TSH-bepaling in serum de scheiding tussen primair

en secundair myxoedeem veel beter zal mogeiijk maken dan de methode,
die door de onderzoekers zelf werd uitgewerkt met behulp van thyreotrooP
hormoon stimulatie. Bij th¡zreotoxicose mét en zonder oogverschijnselen
werden zeer verschillende resultaten verkregen, hetgeen mogelijk is, aan-
gezien deze ziektebeelden vermoedeiijk verschillende phasen van dezelfde
zíekte zijn.

Ten einde een goed inzicht te verkrijgen in de relaties tussen schildklier
en hypophysevoorkwab, werd een uitvoerig onderzoek ingesteld naar het
lot van thyreotroop hormoon in het lichaam. De gangbare theorie, van
Rawson afkomstig, is dat het thyreotroop hormoon in het lichaam door
schildklier en lymphklieren wordt gedestrueerd. De eerste phase van het on-
derzoek naar het lot vatr thyreotroop hormoon was daarom îa te g an'
hoe het verloop van thyreotroop hormoon in bloed zou zrjn bij.schildklier-
loze en schildklier-houdende konijnen. Minutieuze contrôle op de schild-
klier-extirpatie met behulp van radioactief jodium werd hierbij betracht.
De scirildklierloze konijnen werden bestudeerd variërend van enkele dagen

tot vele maanden na de operatie. De voorlopige conclusie, die uit de resul-
taten getrokken kan worden, is, dat de schildklier nauwelijks of niet van
invloed is op het verloop van de thyreotroop hormoon-spiegel in het bloed

na inspuiting van thyreotroop hormoon. Hoewel dit nog niet geheel in
strijd behoeft te zljr- met de theorie van Rawson, vinden de onderzoekers
hier toch een aanwijzing in, dat dit mogelijk is.

Een begin werd gemaakt met de onderzoekingen over de localisatie van
TSH na inspuiting in verschillende organen. Het ligt in de bedoeling dit
deel van het onderzoek in 1954 vooral verder te ontwikkelen. Bovendien
zaI een poging worden gewaagd i¡ 7954 nadere gegevens omtrent de che-

mische eigenschappen van het TSH te verkrijgen.
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ond'erzoeþ naar d.e diagnostische en therapeutiscbe beteþenis van radio-
actiet' jodium bij d.e bebandeling van scbildþlieraandoeningen onder leiding
van Prof . Dr G. A. Lindeboom te Amsterdam

In 1953 we'd 395 millicurie Jt31 verrn'erkr, waarvan 25r mc voor rhera-
peutische doeleinden werd aangewend, de rest voor de diagnostiek, Het
diagnostisch onderzoek heeft zich vooral geconcenrreerd of de bepaling
van de anorganische en organische jodiumfractie in het bloed na tãedie-
ning van een speurdosis van 1O microcurie.

. Bjj 30 proefpersonen werden de normale waarden in een curve vasrge-
legd, welke aanzìenlijk verschilt van die bij hyperthyreoidie. Gezocht wJrd
1aa¡. he1 meest gunstige tijdstip voor een enkeie bepaling Het gedrag van
de bloedactiviteit na klinische genezing van mer ¡itt be-h".rd.lãe gevallen
werd nagegaan en roonde interessanre- bijzonderhãden, De ,esrrrtaien .,rart

de therapie met J131 w^reî zeer bevredigend.

onderzoeþ naar de localisatie ztan hersentøtloren met behulp ,an radio-
actieoe e'lementen onder leiding ztan Prot'. Dr A. Biemond in s-amenrøerhing
met Prot'. Dr G. A. Lindeboom

Met behulp div de
schedelruimte nd asre
punten beter ere een
gebied, waar re den
werd. Er zot dan gebruik gemaakt kunnen worden van de half-waarde
breedte van de collimator. in afhankelijkheid van de afstand en de grootte
van de rumor. Als contrôie zou dan de quadratenwer kunnen dienei door
meting van twee diametraal geiegen punten.

Er werd_en twee gevallen onderzocht van klinisch goed gelocaliseerde
tumoren. Na o curie J131, voorafgegaan door
blokkade van si.rg í.râ.r, schåe"l-.ringen
verricht (Chou G9i2) 119_t2o).
_ In beide gevallen was het resultaat van de metingen z.er ánbev.edigend.
De activiteit, die boven de schedels gemeten werd, I-ag belangrijk lagei dan
die door Moore c.s. werd 

"".rg.g.',r.n, 
zodat de g.-.t.tt g.riigá verichillen

onbetrouwbaar werden.
Inmiddels is gebleken, dat de gevoeligheid van de scintillatieteller veel

te laag lag ten gevolge van de slechte cónditie, waarin het kristal van de
toch nieuw aangeschafte scintillatie-teller verkeerde. FIet onderzoek zaI
dus eerst kunnen w,orden voortgezet, zodra het nieuwe, kristal, dat in oc-
tober 1953 in Engeland besteld ìs, ontvangen is.
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IN GANG ZIJNDE ONDERZOEKINGEN BIJ ANDEREN MET

SUBSIDIE VAN DE GEZONDHEIDSORGANISATIE T.N.O.

1. ONornzoEK BETREFFENDE MENINGITIS

FIet onderzoek, verricht door Dr \Ø' van Zeben in het \Øilhelmina Kin-
derziekenhuis te utrecht onder leiding van Prof. Dr A. ten Bokkel Hui-
nink, werd in het verslagjaar wederom met subsidie van de Gezondheids-

organisatie T.N.o. voorrgezer, terwijl besloten is ook in 1954 subsidie te

verlenen.
Omtrent de werkzaamheden in het verslagjaar wordt het volgende me-

degedeeld:

In 1953 bieek overtuigend, dat het isonicotinezuvhydrazide samen met

srreptomycine en P.A.S. bij de behandeling der tuberculeuze meningitis een

zeer waardevolle aanwinst is.
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te weinig intensieve voorafgaande behandeling. Mogelijk nog sterker dan
rerapie een vroege diagnose noodzake_
;en, dat de kans op volkomen genezing
se en bij goed geleide, in een cenrrum
int te naderen.
Dr H. Verbiest, hoofd van de Neu_

Dr \Ø. G. s'revis #,ä:ï'ñätï:::ll fl'.îl
door Dr Verbiest ventrikelschatting en .,irrìr;Jog."fi.
verricht, De erva rderzoek opgedaãr, werden Joo, ¡,
verbiest gepubliceerd. Het is de becroering o- bi; h.t .,oo, i.i t ã-."¿.jaar opgezette na-onderzoek ook dit onderloek te îerhalen.

ere prognose werd pathologisch_anatomisch
Nochtans bleef de zeer leeriame samenwer_

n. het Pathologisch Instituur (prof. p. Nieu_

In voorbereiding is een uitgebreid na-onderzoek van de genezen patiën-
ten en een dane ervaringen. Daarìoe zal iamen_
werking ge chiater-neuioloog. Een l.g;-i, g.-
maakt met die het gJl,.l. ,.r.r.in van dewerkzaamh *åli"i¿.u.

2. ONopnzoEK oMTRENT DE BETEKENTs vAN ACTH EN coRTrsoN BrJ
RHEUMATISCHE ZIEKTEN

heeft in-het versiagjaar rweemaal vergaderd.d ,;:r'Jl'f,ff'tr; j:jHint,ï3t nt"r*:fï:l:1-n fl€fil€fl,
In het jaarverslag 1'952 werd reeds een overzicht gegeven van het werk-

programma voor 1953. Omtrent de onderzoekinge' katr het volgende wor-
den vermeld:

e de behandeling ztan rbeørnatoide arthritis bij hind.e_
ortison, verricht in de Kinderþlinieþ te Arnsterd.am
t'. Dr S. oan Cre,ueld

Dit onderzoek is in 1953 beëindigd. prof. van creverd geeft de vorgende
samenvatting v an zijn uitgebreid eindrapport :

. ?:..TrTilgen, opgedaan omrrenr de behandeling van rheumatoide arthri_tis bij 12 kinderen mer ACTH en corrison, v..rl.ht in de KinderLì;rri.L
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der Universiteit van Amsterdam tussen September 1949 en eind 1953, geven
aanleiding tot de volgende conclusies:

diening van ACTH of corrison kan alleen behouden blijven indien de
activiteit van het ziekteproces na het beëindigen der behandeling niet
terugkeert, m.a,w. indien er tijdens deze behandeling een remissie is
ingetreden. F{er, zaI dus noodzakelijk zijn de toediening van ACTH of
cortison langdurig voorr te zetteî, waarbrj ons is gebleken, dar de roe-
passing van kleine hoeveelheden van begin aî aan een bevredigend re-
sultaat afwerpt. Hierbij is de kans op ongev¡enste bijwerkingen het ge-
ringste en voor een gunsrig effect is het niet noodzakelijk alle verschijn-
selen van activiteit volledig te onderdrukken.

c. Naast ACTH en cortison of hydrocortison kunnen andere geneesmid-
delen niet gemist worden, mer name geldt dit voor goudpreparaten en
amidopyrine.

d. Samenwerking met orthopaed en physicotherapeut is eveneens onmis-
baar voor het verkrijgen van het maximale resultaat. Toch zal ook de
mede#erking van de patiënr - omgekeerd evenredig aan de activiteir van
het proces - bij de actieve oefeningen hierbij van grote invloed zijn.

e. Bovengenoemde conclusies gelden uiteraard slechts voor kinderen en
aangezien het aantal behandelde patiënren klein is en de contrôleperiode
na afloop der behandeling vaak nog kort, hebben zij dus maar een be-
perkte waarde.

Onderzoeþingen door de Leidse WerÞgroep met betreþþing tat corticotro-
pbine, cortison m steroiden n et verwant effect, voornamelijk rnet betreþ-
Þing tot het rheøma-onderzoele

De onderzoekers brengen het volgende verslag uit over hun werkzaam-
heden en bevindingen in het verslagjaar, vooralgegaan door een kort resumé
van het werk van vorige jaren.

Uit onderzoekingen van de vorige jaren was gebleken, dat hoge doses
(6 X 7 E d.d.) corticotrophine wel tijdelijk de klinische activiteitsverschijn-
selen van de rheumatoicie arthritis konden onderdrukken. Na sraken van
de therapie recidiveerde de ziekte. Daarom werd tegelijkertijd goudthera-
pie ingesteld. Ook hiermede waren echter recidieven vaak niet te voorko-
men. FIet bleek later, dat kleine doses ACTH (6 X2,6 X 3 en hoogstens
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6 X 4 E d.d.) eveneens de activiteitsverschijnselen - zij het minder snel -
konden onderdrukken.

Vooral bij het werken met kleine dosis was gebleken. dat het effect van
de verschillende preparaten, ondanks gelijk opgegeven sterkte in Sayers

Eenh., verschillend kon zt1n. Daarom werd een klinische ijking uitgewerkt,
gebaseerd op de uitscheiding in de urine van 17-ketosteroiden' Slechts die

preparâten v¡erden verder voor het onderzoek gebruikt, die volgens deze

ijking gelijke werkzaamheid als het stándaardpreparaat hadden.

I. Kliniek. (Leidse Rheumatologische Kliniek, Hoofd Prof. Dr J. Goslings)

Bij een groep van 14 patiënten werden kleine dosis corticotroPhine toe-
gediend naast een normale goudkuur. Alle patiënten waren lijdende aan

een beginnende of acuut recidiverende vornì van rheumatoide arthritis.
Van deze 14 patiënten waren er 11 gedurende de behandeling in een

goede conditie, d.w.z. de bezinking daalde, de gewrichtszwellingen en be-
wegingsbeperkingen namen af. Bij de overige patiënten was er wel een

verbetering q/aar te nemen, deze was echter niet zo uitgesproken.
Na het staken van de corticotrophine-therapie trad er bij 5 patiënten

direct een recidief op; bij 2 patiënten na resp. 6 en 8 maanden; bij 5 pa-
tiënten blijft de toestand bevredigenci. De maximum periode van deze re-
missie bedraagt tot nu toe 9 maanden. Eén patiënt overleed tijdens de

corticotrophine-behandeling aan een harlinfarct; bij 1 patiënt moest de

toediening gestaakt worden wegens een darmperforatie van een tevens be-
staande colitis ulcerosa.

Hoev¡el deze groep nog te klein is en de observatieduur van vele pa-
tiënten nog niet lang genoeg om een definitief oordeel te vellen, ziet het er
toch wel naar uit, dat corticotrophine in deze vorm als therapeuticum wei-
nig blijvend effect heeft.

Bij de uitgezochte gevallen van met cortison behandelde patiënten bleek
het slechts mogelijk ongeveer één derde van de patiënten met kleine doses

cortison (+ SO mg) op de lange duur gerevalideerd te houden. Er is geen

sprake van een blijvende verbetering op een constante dosis cortison. Bij
een willekeurige momentopname zijn steeds verschillende patiënten al of
niet in een goede c,f slechte toestand. Zonder de toegepaste selectie zou het
percentage ongetwijfeld nog veel ongunstiger liggen. Dit blijkt wel uit de

onlangs door \Øest i¡ àe Lancet gepubliceercle studie, waarin deze auteur
geen verschillen zíet tussen het uiteindelijk resultaat van een groep niet ge-

selecteerde patiënten gedurende gemiddeld 18 maanden met cortison be-
handeld en een gelijkwaardige contrêlegroep.

Nadat gebleken was, dat er voor de kliniek bruikbare ACTH preparaten
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met verlengde werking op de markt waren gekomen, is een van deze pre-
par^ter' klinisch nader bestudeerd. Bij deze studie werden 18 patiënten in
3 groepen van 6 ingedeeld. Eén groep diende als contrôlegroep, één groep
kreeg cortrophine Z om de dag en de derde groep elke dag een injectie van
het langwerkende preparaat. Uit deze studie bleek weer, dar men met
spontane remissies terdege rekening mo€t houden. Ook tijdens de co,rticotro-
phine-therapie neemt de ziekte zijn natuurlijk beloop. Met 5 E/dd en 1O E/odd
en zeker met 10 E/dd en 20 Elodd kon de activiteit van het ziektepro-
ces beïnvloed worden. Een volledige remissie werd bij deze dosis niet waar-
genomen, noch waren er blijvende resultaten na he¡ staken van de therapie.

II. Laboratorium. (Afdeling Endocrinologie en Stofwisselingsziekten,
Hoofd Prof. Dr A. Querido)

a. Onderzoek met gemelkt corticotrophine

In het afgelopen jaar werd het onderzoek met gemerkr corricotrophine
voorlgezet. Vast kwam te staan, dat corticotrophine in tegenstelling tot
andere eiwitten als albumine, globuline en ovalbumine, voornamelijk in cte

nier geconcentreerd v¡ordt. Ook ten aanzien van de verdwijningssnelheid
van de gemerkte eiwitten uit de bloedbaan gedragen ACTH-preparal,en
zich ¿nders dan de genoemde eiwitten. Binnen 1O uur na een intraveneuze
injectie van ACTH is het grootste gedeelte hiervan reeds uit de bloed-
baan verdwenen, terwijl de nier dan zijn maximale hoeveelheid opgenomen
heeft.

Bindt men de beide nieren aan de hilus af , dan blijft de steile daling van
de activiteit van het bloed achterwege. In de nier wordt dan geen radio-
activiteit teruggenomen. Dit onderzoek zal verder voortgezet worden,
waarbij allereerst nagegaar. zal worden waar in de nier het gemerkte cor-
ticotrophine zích afzet en wat de nier er mee doet.

b. Bepaling van de 77-hydroxycorticosteroiden in het bloed

In het afgelopen jaar werd een methode ontwikkeld, met behulp waar-
van het gehalte aan 77-hydroxycorticosteroiden (17-OH corr.) in het peri-
phere bloed kan worden bepaald. Na extractie met behulp van chloroform
wordt de 17-OH cort. fracrie gezuiverd door partities russen TOolo meta-
hanol en toluol-ligroine 1 :1, alsmede tussen aethylacetaat e¡ Tolo zout-
zuur, gevolgd door 10/o NaHCOa. De uiteindelijke bepaling vindt plaats
met behulp van de Porter and Silber reactie en mering van het adsorpie-
spectrum van het hierbij gevormde osazon in de Beckmann-spectrophorome-
ter. Met deze methode werden bepalingen brj 26 normale personen gedaan
en werd ee., ge-iddelde waarde van-6,5 í 73 pB per 1OO -l ilar*"
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gevonden. Geen verschil tussen bloedwaarden der 11-OH cort. van mannen
en vrouwen kon worden aangetoond.

Na toevoeging van een bekende hoeveelheid cortison (5 ag) aan het
bloed werd als gemiddelde van een tiental experimenten een recovery-
waarde van 93olo (80-1040/0) gevonden. Bij een vijftal patiënten, lijdende
aan de ziekte van Cushing, werden verhoogde bloedwaarden (12-18rlg 100

ml) waargenomen, terwijl een sterke stijging werd gezien na toediening
van corticotrophine. Het effect van toediening van het normale cortrophi-
ne werd vergeleken met dat van het langwerkende cortrophine Z, àat doot
een pharmaceutische fabriek ter beschikking was gesteld. Hierbij werd
gevonden, dat na een injectie van het normale ACTH de initiële l7-OH
cort. bloedwaarde na ca 3 uur weer bereikt is, terwijl na toediening van het
langwerkende ACTH na 12 luur in alle gevallen nog een duidelijk verhoog-
de waarde bestond.

OnderzoeÞ naar het aoorÞomen vøn bartafwijÞingen bfi binderen met
øcuut rheuma

Aan Dr \ø. K. Dicke werd ten behoeve van bovengenoemd onderzoek,
uit te voeren in nauwe samenwerking met Prof. Dr S. van Creveld, subsidie
verleend.

In een gemeenschappelijk onderzoek in de Kinderkliniek der Universiteit
van Amsterdam en in het Juliana Kinderziekenhuis te Den Haag werd
vanaf 1 Maart 1953 onderzocht of bij kinderen met acuut rheuma het op-
treden van blijvende hartafwijkingen kon worden voorkómen door behan-
deling met ACTH. Hiertoe werd een vergelijking gemaakt met een groeP

kinderen, die met acid. aceto-salicvl werd behandeld.
Uiteraard is het aantal patiënten nog te gering en de duur der observatie

nog re kort om een oordeel mogelijk te maken. Dit zal slechts kunnen,
indien een groter aantal patiënten gedurende langere tijd is geobserveerd.

3. Bro¡ocnoEPENVRAAGSTUK

Doo onderzoekingen
met be hiedt onder lei-
ding v logisch Labora-
torium mmerd. In ver-
band hiermede is besloten ook in 1954 de subsidiëring te continueren.

Aan het verslag der werkzaamheden in 1953, uitgebracht door Prof'
Pondman, wordt het volgende ontleend:
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bewaren van resreryrhrocyren in globine-oplos-
n Januari 1953, leverde als resultaat, dat deze
maanden bij een temperaruur van Oo - -3o C

Binnen het kader van het onderzoek werd hulp verleend aan een onder-
zoek van de heer R. oostingh, arrs re \Øehe; in-het vierde kwartaal l9s3
werden blj 145 personen de bloedgroepen, zowel v¡at bêtreft het ABo-
systeem, MN-systeem en Rhesus-sysreem, bepaald. Bovendien werd tevens
Íagegaan' in hoeverre deze personen uitscheiders zijn in hun speehsel van
de A- en B-factoren,

4. SrnenrsvrusoNDERZoEK

Er zrjn 392 operaties voor strabismus onder narcose verricht. De kinderen
zijn orthoptisch nagezien, doch een bewerking van dit materiaal líeeft ,rog
niet plaats gehad.

hoolartsen en kinder-
zameld, welke in een
tot een nauwkeurige

verdere bewerking blijkt, it-
gd wordt. zal ook het ande de
cle eigen scheelzienpoliklin en

t.
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De bewerking van de patiënten, die orthoptisch werden onderzocht, is
geschied door Mej. Velzeboer. Dit onderzoek betrof 167 patiënren. Een
soortgelijk onderzoek .s¡erd verricht door de Engelse oogarts Douglas, die
178 gevallen uit de grote orthoptische school te Birmingham bewerkte. De
conclusies, waar Douglas toe kwam, waren minder gunstig voor de orthop-
dsche behandeling dan in Engeland werd verwacht. De samenstelling van
het patiëntenmateriaal van Mej. Velzeboer was geheel anders. In Birming-
ham betrof het meer een selectie der gunstigste gevallen. Derhalve neemt het
accommodatief scheelzien in zijn statistiek een grote plaats in (750lo). In
Amsterdam daarentegen werd de keuze der patiënten meer bepaald door
de wens zoveel mogelijk verschillende gevallen te onderzoeken en te behan-
delen ten einde een beter inzicht te krijgen in de problemen, die hier een

rol spelen. Derhalve bevat dit slechts 2 gevalien van accommodatief scheel-
zien en is dus ongunstiger. De conclusies van Douglas konden bevestigd
worden en het bleek ook uit dit onderzoek, dat men wel zeer voorzichtig
mcet zìjn met de. organisatie van het orthoptisch werk in Nederland, Een
en ander is nader uiteengezet in het rapport aan de Gezondheidsraad.

5. LnprosprnA-oNDERzoEKTNGEN

De onderzoekingen in de Afdeling Tropische Hygiëne en Geografische
Pathologie van het Koninklijk Instituut voor de Tropen werden in het
verslagjaar met subsidie van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. voortge-
zet, terwljl besloten is ook nog in 1,954 de subsidiëring te continueren.
Verwacht wordt, dar daarna. de kosten ten laste van het normale budget
van het Instituut kunnen komen.

Omtrent de voortgang der werkzaamheden kan het volgende worden
vermeld:

De onderzoekingen betreffen in de eerste plaats de volgende onderwer-
Pen:
e, antigene analyse van serologisch afwijkende stammen van leptospiren,

geïsoleerd bij gevallen van humane en dierlijke leptospirosis in ver-
schillende landen;

b. de serologische classificatie ven pâthogene leptospiren.
Beide onderwerpen houden nauw verband met elkaar en vormen een

uitbreiding van het fundamentele onderzoek, dat in dit laboratorium in
voorafgaande jaren door Schüffner en verschillende medewerkers werd
verricht.

De grote aandacht, welke gedurende de laatste jaren in vele landen aan
het voorkomen van leptospirosis bij mens en dier gewijd werd, heefr tot
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gevolg gehad, dat een aantal serologisch afwijkende srâmmen geisoleerd
werd, welke niet warel. in te passen in een een¡,oudige groepeiing. Bo-
vendien gaven verschillen in de techniek der ondeizoãkirrgr-.tiode.t
moeilijkheden bij het vergelijken der uitkomsten van ve.schillende on-

Het leptospira-laboratorium re Amsterdam is voor bovenbedoeld on-
derzoek echter. bij uitstek geschikt, omdat men er de beschikking heeft
over een_ zeer uitgebreide verzameling van serorypen van leptospiren, welke
verzarneling deel uitmaakt van de Inteinational Federationtf culture col-
lections of Micro-organism.

Nomenclature Committee der Interna biology.
ln 1,953 werd de analyse van een aa en door

van Riel (Antwerpen), vroeger in de , yoorr-
gezet en gedeeltelijk voltooid. Flieronder bevonden zich stammen uit de

v ia), benevens enkele zendingen ven sera, afkomstig
u Guinea, Curaçao, U.S.A. en IJsland.

o ze yerza.meling serotypen en ter onderzoek wer-
den 13 stammen en enkele antisera van elders ontvangen, terwijl 116 stam-

71



men en 11 antisera op verzoek werden verzonden naar enkele laboratoria
hier te lande en naar België, Portugal, Tunis, U.S.A., Japan' IsraëI, Indo-
nesia, Trinidad en Finland.

6, ONo¡nzoEK oMTRENT HET vRAAGSTUK vAN DE PATHocENESE vAN
DE BRONCHIECTASIEEN

Zoals bekend werd ter voortzetting van bovengenoemd onderzoek aan

Prof. Dr G. O. E. Lignac en Prof. Dr J. Mulder te Leiden voor het jaar

1953 wederom een subsidie verleend, terwijl besloten is ook voor 1954 nog
financiële steun te verlenen. Verwacht wordt, dat in dat jaar het onderzoek
beëindigd kan worden.

Omtient de werkzaamheden en bevìndingen in het verslagjaar wordt
het volgende medegedeeld:

De correlatie tussen de morphologie van het epitheel en de bacteriële
infectie is opnieuw in een aantal gevallen bevestigd, waarbíj de aerobe

infectie samen gaat met het vinden van normaal trilhaarepitheel, de anae-

robe infectie daarentegen met de aanwezigheid van metaplastisch plaat-
epitheel in de bronchiëctasieën.

Zowel achter als in en voor de bronchiëctatische verwijdingen worden
in de bronchioli en grote bronchi stenoserende processen aangetroffen, welke
steeds bekleed zijn met epitheel. Zl zijn van tweeërlei vorm, n.l.:

a. groye poliepachtige dwars liggende plooien of wandstandige zakjes, waar-
van de bodem hiluswaarts is gelegen.

b, echte stenoses, welke vaak kleine kanalen omsluiten en bronchitis, resp.

bronchiolitis obliterans canalisata worden genoemd.

Oorzaak voor de haemoptoe bij bronchiëctasiën moet worden gezocht in
een stenose der rami pulmonales der bronchiaalarteriën, welke stenose het
gevolg is van een chronische ontsteking met fibrosering der submucosa van
Policard. De bloeding komt tot stand:

a. door barsten ener v€neuze varix der vena bronchialis of
b. door barsten der arterio - \¡eneuze anastomosen der arteriën €n venae

bronchiales.

Experimenteel kunnen bronchiëctasieën worden opgewekt door een par-
tiële stenose in een bronchus te veroorzaken. Een volledig afsluitende ste-
nose van welke aard ook leidt bij het proefdier tot atelectase doch niet tot
de ontwikkeling van bronchiëctasieën.
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7. ONoenzoEK NAAR DE pHARMACoLocrscHE \TAARDEBEpALTNG vAN
PLANTAARDIGE L,q.XANTIA

Aan Prof. Dr F. H. L. van Os en Prof. Dr J. H. Gaarenstroem s/as toe-
stemming gegeven het tijdvak, waarvoor subsidie was verleend, te verlengen
tot 1 Februart 7953. Door personele moeilijkheden is de voltooiing van
het onderzoek gestagneerd, zodar nog geen eindverslag over het onderzoek
kon worden ingediend.

8. O\rnEnzoEKrNGEN op HET GERTED vAN HET vrBRATrEzrNTUrc rN HET
INSTITUUT VOOR DOOFSTOMMEN TE ST. MICHIELSGESTEL

Tot eind 7952 werden deze onderzoekingen gezamenlijk met de Neder-
landse Organisatie voor Zuiver-Vetenschappelijk Onderzoek gesubsidieerd.
In 1953 waren de onderzoekingen in het stadium van toepassing gekomen,
zodat de Gezondheidsorganisatie T.N.O. de subsidiëring geheel heeft over-
genomen. Subsidie werd verleend o.m. voor het ontwerpen en bouwen van
een sterke audiometer. Einde van het verslagjaar werd een aanvullend
subsidie verleènd, terwijl tevens een aaîvtage tot verlenging van het subsi-
die in 1954 werd ingewilligd ter voortzetting van de onderzoekingen met
betrekking tot de materiële verstaanbaarheid 'van zwaar doofstomme kin-
deren onder invloed van training en geluidswaarneming.

Omtrent de voortgang van het onderzoek in het verslagjaar wordt het
volgende medegedeeld:

In het werkpian, dat deze werkgroep heeft opgesteld, wordt gezegd, dat
zij zich ten doel stelt te onderzoeken in hoeverre doofstomme kinderen
door middel van geluidswaarneming kunnen worden opgevoed.

Bij wijze van werkhypothese werd de volgende definitie van doofstomme
kinderen opgesteld:

Die kinderen, die van vóór het begin van hun taalverwerving een zwaaÍ-
der verlies in de spraakzone hadden dan 90 db., - waarbij de werkgroep
zich vanaf het begin bewust is, dat hieronder kinderen kunnen zijn, bij wie
elke geluidswaarneming tot een slechts-door-de-tastzin-waarnemen-van-
vibraries moet worden teruggebracht, en dat deze een zeer speciale soort
onder de doofstomme kinderen uitmaken.

Daartoe werd in onderzoek genomen:

a. de gevoeligheid van de huid voor vibratorische prikkels;

b. de reactie op en het onderscheidingsvermogen voor geluidsprikkels op de
oren en de borst;
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c. de gevoeligheid voor geluidsgolven via luidsprekers aangeboden en het
gehele lichaam bereikende;

d. reactie op aangeboden geluiden geregistreerd door een psycho-galvano-
meter.

Deze onderzoekingen zijn nog niet voltooid.
Er werd apparatuur ontworpen voor het spreek-, taal- en rnuziekonder-

wijs, waarvan de effectieve waarde onderzocht word.t.
FIet visueel taalgebruik binnen een groep dove kinderen werd door de

heer B. Th. M. Tervoorr S.J. naar zijn strucruur geanalyseerd. Hij promo-
veerde hierop cum laude. Deze dissertatie heeft zeer de aandacht getrokken.

In het kader van de werkgr,oep zijn onderzoekingen ontworpen enlof
begonnen omtrent de verstaanbaarheid van het spreken en de verstaan-
vaardigheid van doofstommen.

9. ONP¡nZoEK BETREFFENDE SERoLoGISCHE REAcTIESBIJRHEUMATISCHE
ZIEKTEN

Dit onderzoek, hetwelk onder leiding van Prof. Dr A. Ch. Ruys werd
uitgevoerd in het Laboratorium voor de Gezondheidsleer door Mevrouw
Dr P. E. van l-oghem-Langereis, is beëindigd. Omtrent de resultaten zal
nog een publicatie van de hand van Mevrouw van Loghem verschijnen.
De werkzaamheden in het verslagjaar kunnen als volgt v¡orden samen-
geYat:

Voor de bestudering van het vóórkomen van acute-phase-proteïne wer-
den 74 bloedmonsters onderzocht. De gewone serologische rheumareacties
werden 472 maal in materiaal van verschillende patiënten uitgevoerd.
Extracten van menselijk bindweefsel werden op anrigeen vermogen on-
derzocht en verschillende methoden ter opsporing van anrilichamen hier-
tegen bestudeerd.

1.0. ONoEnzoEK NAAR EEN TNDICATTE vooR DE zG. KoRTE psycHo-
THERAPIE MET IvIILIEUBEHANDELING

In herinnering wordt gebracht, dat eind l95O subsidie werd verleend
voor de tijd van drie jaar voor b,ovengenoemd onderzoek, uir re voeren
in het Meclisch Paedagogisch Bureau te 's-Gravenhage onder leiding van de
zenuwarts A. F. \ø. van Meurs. Met het onderzoek werd 1 Februari 1951
begonnen. R.eeds tijdens het onderzoek kwam de wens naar voren, de pro-
blemen, samenhangende met het genetisch moment, nader te bestuderen,
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hetgeen resulteerde in een aanvrage voor subsidie ter voorzetting in 1954 en

een gedeelte van 1955 van het onderzoek, speciaal met betrekking tot het
verband tussen typologie en gedragspatroon bij kinderen met aanpassings-

moeiiijkheden, waarmede is ingestemd.
Aan het ontvangen jaarverslag van de heer van Meurs wordt het vol-

gende ontleend:

Van 450 uitgelote gevallen wercl uit het oude onderzoekmateriaal per
geval een overzichtelijk uittreksel gemaakt. Ieder uittreksel bevat uitvoerige
gegevens:

a. over liet kind, zijn'aanplissin g, zijn prestaties, zijn gedrag en zijn'lichame-
lijke functies;

b. over het gezin, zowel over dc aanpassing naar buiten, als over de inwen-
dige gezinsstructuur;

c. over de ontwikkelingsgang van het kind;'mede in relatie tot de ouders;
d. over de onderzoekresultaten van het destijds verrichte medische, psycho-

logische en psychiatrische onderzoek;
e. over het behandelingsverloop tot de afsluiting van de bureaubemoeiingen.

In al deze 450 gevallen werd door de sociale werksters contact met het
milieu gelegd, waarbij gegevens verzamelcl werden, díe aan het bestaande

uittreksel werden toegevoegd; hierbij werden ook gevoegd de gegevens uit
het psychiatrische intervies¡ met het ,,bureaukind".

lFret aantal van 450 is opgebouwd uit 3 groepen van 150, verdeeld over
de categorieën: adviesgevallen, milieubehandelingen en korte psychothera-
pie gecombineerd met milieubehandeling.

Iedere groep van 150 is weer samengesteld uit 50 voor-oorlogse en 100

na-oorlogse gevallen.
Van de 3OO na-oorlogse gevallen werden enkele statistische gegevens ver-

zameld; hierbij kwam o.m. naar voren, dat er een verband bestaat tussen

de aanpassingsresultaten en de lichaamstypen, zoals deze door de kinder-
arts, Suze van Veen, destljds werden vastgesteld.

FIet verzamelen van de katamnestische gegevens nadert zijn voltooiing.
Het bewerken van het \erzamelde materiaal heeft een aanvang genomen

en zaI na het afsluiten van het onderzoek voortgezet moeten worden.
De bepaling van de srarisrische significantie van de gevonden correlaries

za| p^s plaats kunnen hebben als het feitenmateriaal compleet is.

Reeds- nu kan vastgesteld worden, dat het lopende onderzoek een be-

langrijke bijdrage betekent tot de verdieping van het inzicht in de moge-

lijkheden en beperkingen van het werk aan het Medisch Paedagogisch

Bureau.

75



11. oNoenzo'K TER 
'ERKRTJGTNG 

v^N GEGEVENS .MTRENT DE RoL,
\øELKE HET AL OF NIET COMPLETE GEZIN SPEELT IN HET ONTSTAAN
VAN NEUROSE EN OMTRENT DE INVLOED, \øELKE GROTE LICHAME-
LIJKE TRAUMATA IN DE EERSTE LEVENSJAREN OP DE ONT\øIKKELING
HEBBEN

. 
FIet onderz.oek is gebaseerd op een aantal vraagstellingen van psycholo_

gische aard, die_ voortgevloeid zijn uit een onderåek 
""ãr- 

¿. ;"íl;;ã .,r""
externe milieu-factoren'. met name de gezinsonvoiledigheid, op d. rr.rrror.-
ontwikkeling van het kind.

Als materiaal werden gekozen 40 kinderen uir een bepaalde gezinsconster-
latie. Getrachr wordt om in elk dezer gevarlen t. kolre., ror"..rr-"rr"tyr.
van de psychologische gezinssrructuur iir verband met de di";;;r;;-r.rp.
neurose van het kind.

De verdere uitweriring van deze vraagstelling zar uiteraard. casuisrisch
en niet statistisch zijn.
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12. ONnrnzoEK op HET GEBTED DER HoRMoNEN, rN HET BTJZoNDER
MET BETREKKING TOT HET I-ANDROSTANOLON

De subsidiëring van dit onderzoek, hetwelk wordt uitgevoerd in her
Pharmaco-Therapeutisch Laboratorium van de Universiteit te Amsterdam
onder leiding van Dr J. Spaander, algemeen directeur van het Rijks Insti-
ruur voor de Volksgezondheid, is per 1 Juli 1953 beëindigd.

Daar nog geen bevredigende afsluiting van het onderzoek kon worden
gemaakt, is er dezerzijds mede ingestemd, dat het eindrapport wordt in-
gediend nadat het onderzoek definitief is afgesloren.

13. ONppnZoEK NAAR DE INVLoED VAN GLUTAMINEZUUR BIJ KINDEREN
MET LEER- EN OPVOEDINGSMOEILIJKHEDEN

FIet onderzoek is per 15 Juli 1953 beëindigd. Prof. Dr I. C. van Floute
heeft medegedeeld, dat het eindrapporr over het onderzoek, dat zich uit-
strekte over de periode 1 October 1.952 tot 15 Juli 1953, in het laatste sta-
dium van afwerking is. Het bleek niet mogelijk het tijdig voor opneming
in dit jaarverslag gereed te krijgen.

14. ONnsnzoEK BETREFFENDE DE MocELTJKE TRAÌ.IsILANTATrE vAN
SCHILDKLIER'\øEEFSEL

Dit onderzoek, hetwelk verricht is door de heer H. J. Valler in het
Laboratorium voor Cytologie en Experimentele Histologie der Rijksuniver-
siteit te Leiden onder leiding van Prof. Dr P. J. Gaillard, is eind Juni
gereedgekomen. Voor een uitvoerig verslag moge worden vers/ezen naar
het proefschrift van de heer \Øalier ,,Over de brephoplastiek van schild-
klierweefsel bij konijnen". Aan de samenvarr;ng wordt het volgende ont-
leend:

Bij 93 proefdieren werd brephopiastische schildkliertransplantarie ver-
richt.10 dagen of langer na de implantatie werden de dieren opgeofferd.
Hierbij bleek, dat de brephoplastiek nooir duurzaam was.

Bij 10 volwassen gastheren, welke reeds eerder met brephoplasrisch schild-
kliermateriaal waren geïmplanteerd, werd na voorafgaand kweken in een
medium afkomstig van de aanstaande gasrheer embryonaal schildklierweef-
sel in de vaatschede van de lies geïmplanteerd. De overlevingsduur van deze
gekweekte implantaten bleek korrer te zljn dan die der implantaren mer
ongekweekt weefsel,

Dit onverwachte resultaat werd geweten aan een antigeen-antilichaam-
reactie, optredende als gevolg van de eerste implant^fie. Deze opvarring
werd versterkt door het optreden van een grorer aantal plasmacellen in de
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15. oNornzoEK NAAR HET vooRKoMEN vAN DE 
'TATUS 

DysR^pHrcus

16. oNo¡nzoEK ovER HAEM.'HTLTE EN DE BESTUDERTNG vAN 
'TEKTENMET HAEMORRHAGISCHE DIATHESE IN DE KINDERLEEFTIJD

Yanar I Juli 1951 ontving prof. Dr s. van creverd subsidie ten behoeve
van bovengenoemd onderzoek, hetwelk verricht wordt in de Kinderkli-
niek. van het Binnengasthuis te Amsterdam. ook na r J.ori 1953 v-erd de
subsidiëring weer gecontinueerd tor en met 1954.

Aan het van Prof van creveld onrvangen jaarverslag wordt het vol-
gende ontleend:
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tinevorming deelnemen, werd nader onderzocht en op grond hiervan *'erd
een meer verfijnde methode voor de bepaling van de thromboplastinevor-
ming uitgewerkt.

De stabiliteit der stollingsfactoren, in de bloedplaatjes aanwezig, werd
nagegaàn. Een familie met de zelðzame congenitale idiopathische hypopro-
thrombinaemie werd opgespoord.

17. ONopnzoEK NAAR DE vERKTNG vAN BEpAALDE cHEMIScTTE sroFFEN
OP DE PLEXUS CHORIOIDEUS EN DE LIQUOB.HOEVEELHEID IN DE

HERSENEN

Na een langdurig verblijf in het buitenland heeft Prof. Dr J. Ariëns
Kappers in de tweede helft van het verslagjaar het onderzoeh, waarvoor
hem in 7951 een subsidie was verleend, weer voortg€zet.

Omtrent de voortgang van het onderzoek vrordt het volgende mede-
gedeeld:

Nadat aan het begin van het onderzoek gebleken was, dat methylviolet,
in de bloedbaan van caviae gebracht, een degeneratie van het epitheel van
de plexus chorioideus teweegbrengt, wa rvaî de mate samenhangt met de

geïnjiceerde hoeveelheid, is het doel van het onderzoek uitgebreid. Thans
wordt op velerlei wijze de structuur van de plexus, ook zijn histogenese,

vascularisatie en functie bestudeerd. \Øat de vascularisatie betreft werden
injectiepreparaten met Oostindische inkt en carmijn vervaardigd en ver-
volgens de plexus in seriecoupes en ook in zijn geheel bij zwakhe vergro-
tingen bestudeerd. Het vaatpatroon blijkt uit een uitgebreid anastomose-

rend netwerk te bestaan, waarbij de arteriële aanvoer zeer gering en de

veneuze afvoer bijzonder groot is. De plexus van caviae is plaatvormig,
bezit slechts op één plaats een villeuze structuur en vertoont een occiPitale
uitloper van wisselende lengte, clie lingula genoemd kan worden. Bij de

muis ontbreekt deze uitloper. FIet vaatpatroon wijst op een lage druk in de

plexusvaten, zod^t een productie van liquor cerebrospinaiis door ultrafil-
tratie ons/aarschijnlijk moet worden geacht.

Intraventriculaire injecties van Oostindische-inktsuspensies hebben ten
epitheel van de

en zelfs via het
a. Tevens bleek,
ens inktpartikels

in grote hoeveelheid opnenìen. Deze cellen, reeds kort door Kolmer ver-
meld, werden nader onderzocht, ook op hun herkomst. Zij werden cloor

Prof, Ariëns Kappers epiplexuscellen genoemd en blijken te bestaan uit
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18. ONnEnzoEK NAAR EEN JUISTE BEPALINGSMETH.DE VAN PREGNAN-
DIOL IN DE URINE

Aan het verslag der ¡verkzaamheden in het versragjaar wordt het vol-
gende ontleend:

,ll1 .",.r, zuiver .pregnandiol uir urine re hebben geisoleerd, werden ver-
schrllende toe_voegingsproeven gedaan, om zodoende de bestaande bepa-
lingsmethodieken te roersen.

- uit deze proeven kon reeds direct worden geconcrudeerd, dat door Huber
slechts een gedeelte van de in de urine aaniezige hoeveeúreid pregnandiol
werd bepaald.

, 
te_extrac

, 
van de

, -erd het

De beste resultaten werden met deze laatste vorm van chromatografie
verkregen, omdat:
a. de vorm van .de _!9pp.n van het chromatogram meer symmetrisch is

(wat dus gemakkelijk is bij het interpreteren .rãr, t*.. erkaar gedeeltelijk
overlappende toppen);
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b. het percentage alcohol in de elutie-vloeistof precies bekend is;
c. met één elutiemiddel kan worden volstaan (de polariteit van deze vloei-

stof verandert dus continu).

Met behulp va¡ deze conrinu chromatografie is het mogelijk het preg-
nandiol quantitatief uit urine-exrracten re isoleren, waardoor dus dit on-
derwerp thans haar einde nadert.

Er wordt momenteel echter nog îagegaaî hoe groot het pregnandiolver-
lies is bij de verschillende étappes van deze bepalingsmethodiek.

19. ONoenzoEK NAAR HET vooRKoMEN v,tN DE HypERosrosrs FRoN-
TALIS INTERNA EN HET VERBAND DAARVAN MET HET SYNDROOM
VAN MORGAGNI

FIet onderzoek onder leiding van Prof. Dr A. Hagedoorn in de Oog-
heelkundige Kliniek der Universiteit van Amsterdam werd in de eersre
helft van 1953 afgesloten.

In deze periode kwamen nog 6 gevallen van hyperostosis frontalis in-
terna in het materiaal van de Oogheelkundige Kliniek, zodat rot totaal op
72 gekomen is.

Naast oogheelkundig en intern onderzoek werd nog van 3 patiënten de
uitscheiding van de hormonale afbraakproducten in de urine onderzocht,
waarmede het totaal hiervan gekomen is op 38.

FIet eindverslag is nog in bewerking.

20. ONnrnzoEK NAAR DE ooRzAKEN vAN DE zuTcELTNGENSTERFTE rN
VERBAND MET GEZINSGROOTTE EN \IZELVAART

FIet verzoek van Dr D. Hoogendoorn te Vijhe, die bovengenoemd on-
derzoek seden 7952 met subsidie van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.
verricht, om ook voor 1954 nog een subsidie re mogen ontvangen ten einde
in het belang van het onderzoek dit op enkele punten nog iets te kunnen
uitbreiden, is ingewilligd.

Aan het verslag van Dr Floogendoorn over de voortgang van het onder-
zoek in het verslagjaar wordt het volgende ontleend:

FIet onderzoek omvat thans de gegevens van 10 bevolkingsgebieden uir
9 provincies; het heeft betrekking op rond 135 000 levendgeborenen €n
6 850 sterfgevallen en wordt thans als voldoende representatief voor het
gehele Rijk beschouwd.

Als voorlopig resultaat kan het volgende worden medegedeeld. Terwijl
de doodsoorzaak ,,gevolgen van de baring" in hoofdzaak met deleeftijdvan
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- E:" begin werd gemaakt met de bewerking der sterftecijfers naar de
leeftijd van het kind ,op tijdsrip van overlijden (jonger of ouder dan 1

week) en beroep van de vader.

21. ONosnzoEK NA.q.R DE RESULTATEN vA.N MoDERNE HARTopER_A.TrES

22. ONnyxzoEK INZAKE ANGIOGRAFIF rN TvEE RTcHTTNGEN op KLErN-
BEELD MET ODELKA-CAMERA,S

23. ONoEnzoEK TNZAKE HARTFUNcTTE vooR EN NA opERATIE

_ Dgze onderzoekingen worden verricht onder veranrwoordelijkheid van
Dr C. L. C. van Nieuwenhuizen, chef van her hartteam ,r"r, ú., St. An-
tonius Ziekenhuis te Utrecht.

waar-

s ver-
en na

ope door continue registratie van koolzuurafgifte en
zulr arbeid en daarvóór en daarnâ met de diaphero_
met ht te verkrijgen in de werkelijke toestand van de
circ

-_Aan 
het .jaarverslag,van Dr van Nieuwenhuizen over het onder punt

21 genoemde onderzoek wordt het volgende ontleend:

De opzet van dir om zo nauwkeurig mogelijk de
resulraten van de m, a Ee gaan.

In het hartteam Ziekenhuis werden reeds sinds
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Op grond van het gunstige resultaat, verkregen bij de onderbinding van
de open ductus Botalli, werd reeds vroeg besioten alle gevallen van onge-
compliceerd open ductus Botalli te opereren en dus nier af te wachten tor
dit vitium een decompensatie of lentasepsis verwekte. FIet na-onderzoek
heeft daarentegen geleercl, dat een onderbinding van een open ductus Bo-
talli bij een omgekeerde stroomrichting, dus een drukverval van arteria-
pulmonalis naar de aorta, geen kans van slagen heeft.

FIet na-onderzoek bij patiënten, lijdencle aan de tetralogie van Fallot,
die in het voetspoor van Brock volgens diens techniek werden geopereerd,,
gaf zeer slechte resultaten. Dit is dan ook de reden, dat er in verschillencle
voordrachten op aangedrongen is hier de shuntoperaries re blijven gebrui-
ken. Daarentegen kon een zeet gunstig resultaar worden vastgesteld bij de
operatie met de techniek van Brock bij lijders aan de trilogie van Fallor
en aar' een zuivere pulmonalissten,ose.

Een onderzoek is begonnen naar ð,e invloed, die de resecrie van de coarc-
tatie van de aorfa heeft op het beloop van de bloeddruk aan de bovenste
en onderste extremiteiten, en met name vooral naar die gevallen, waar ten
gevolge van de anatomische verhoudingen de shunt een doorsnede heeft,
die geringer is dan van de aorta daarboven of -beneden.

Een belangrijk resultaat heeft het na-onderzoek gegeven voor de vraag,
welke mate van vernauwing van de mìtraliskleppen moer bestaan, wil de
patiënt baat hebben bij de commissurotomie. In tegenstelling ror de huidige
opvatting is gebleken, dat een klepgrootte van meer dan 2 cme doch klei-
ner dan 3 cmr na verwijding tot ruim 4 cm2 een belangrijke verbetering
voor de pátiënt kan brengen. Van veel betekenis is het na-onderzoek ge-
bleken voor de indicatie tot operatie van patiënten, die leden aan een ge-
combineerd mitralisvitium.

Over enkele van deze resultaten werden mededelingen gedaan voor de
Vereniging voor Cardiologie, cle Algemene Ziektekundige Vereniging, ove-
rigens in voordrachten te Gent, Leuven ,Turnhout, Antwerpen en voor ver-
scheidene afdelingen der Kon. Ned. Mij tot Bevordering der Geneeskunst.

FIet onderz,oek wordt voortgezet en zal in een daartoe geëigende vorrn,
re zljner tijd uitvoerig worden gepubliceerd.

24. ONornzoEK BETREFFENDE DE v/ERKZAAMHEID r¡A.N vrrAMrNE K1

EN DE'\ü'ERKINGS\øIJZE EN DOSERING VAN ANTICOAGULANTIA

Voor dit onderzoek, hetwelk onder leiding staat van Prof. Dr 'V. 
F.

Suermondt, was een subsidie verleend, ingaande 1 Januari 1953 voor de
tijd van vier maanden.

Deze termijn moest in verband met het tegenvallen van de aanlooptijd,
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benodigd voor het inwerken der verschillende methodieken en het betrek-
kelijk kleine aantal beschikbare patiënren, worclen verlengd tot half Juni.
FIet onderzoek is aanvankelijk uitgevoerd door de heren J. Bonnet en \Ø.
Dekker.

In verbancl met plotseling onverwacht vertrek naar het buitenland voor
langere tijd van de heer Bonner, is er in toegestemd, dat zijn plaats werd
ingenomen door de heer H. J. IJdens.

Een uitvoerig rapport van het inmiddels beëindigde onderzoek is onrvan-
gen, waat-vaî de samenvarring als volgt luidt:
a. Een onderzoek werd ingesteld naar de samenstelling van Dicumacyl-

(A.C.F.) en Tromexan (Geigy)-tabletten.
Beide prepararen bevarren dezelfde werkzame stof bis-3-3,-(4-hydroxy-
crrmarinyl) azljnzure aethylester in dezelfde graad van zuiverheid en in
de opgegeven dosering.

Sewenst.

d. De he in vitro (in de micro-modificatie van Sigg)
is een iddel bij toepassing van antithro-bos.-iã-
delen

e' De therapeutische waarde van injiceerbare emulsies van het natuurlijke
vitamine K is dubieus.
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25. ONonnzoEK TNZAKE oLrcopHRENE KTNDEREN

Met het onderzoek, dat geschiedt door Dr F. Grewel, assistenr aan de
Psychiatrische Kliniek van het \Øilhelmina Gasthuis te Amsterdam, leider
van het experimenreel-psychologisch laborato'ium der kliniek, kon eerst
op 1 April worden aangevangen.

Aan het verslag der werkzaamheden tot ultimo December 1953 wordt
het volgende ontleend:

gering; daarnaast w,orden nu mongoloide debielen onderzocht, De veron-
derstelling, dat er opvallende verschillen in de psychologische kenmerken
tussen verschillende groepen van debielen besraan, wordt door het onder-

26. ONo¡nzoEK NAAR RESTsTENTTEIRoBLEMEN BrJ ANTrBIorrscHE
THERAPIE

Met ingang van I Juni 1953 werd aan Prof. Dr J. Mulder en Dr \Ø. R.
O. Goslings een subsidie verleend ten behoeve van een onderzoek, verband
houdende met het resistenrieprcbleem bij therapie met antibiotica.

De onderzoekers brengen omrrent de voortgang van het onderzoek het
volgende verslag uit:

FIet onderzoek werd aangevangen met de resistendestijging van staphy-
lococci tegen de gebruikelijke antibiotica (penicilline, streptomycine, chloor-
amphenicol, aureomycine en lerramycine). Bij staphylococci, geisoleerd
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bij ziekelijke processen in het Acaclemisch Ziekenhuis te Leiden in de jaren

7952 en 1953, bleek TOolo der stammen resistent tegen penicilline, 300/o ge-

voelig.
Van 1OO stammen ten opzichte van de penicilline-gevoeligheid in boven-

van Leiden, was daarentegen slechts één ongevoelig voor penicilline' Deze

de dorpspraktijk. Er zijn sterke aanwijzingen, dat ook in Nederland de

stijging van het aantal resistente stammen in het ziekenhuis in belangrijke
mate wordt bepaald door de kruis-infecties in het ziekenhuis en in min-
dere mate door de bij de patiënten zelve toegePaste therapie.

27. ONprvzoEK INZAKE DE \7.c,-A.RDE vAN DE HEPARINETOLERANTIETEST
IN VITRO IN DE KLINIEK

FIet bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft besloten, over-
eenkomstig het verzoek van Dr S. A. terr Bokkel Huinink, deze ook voor
7954 een subsidie te verlenen ter voortzetting van het per 7 Januari 7953
aangevangen onderzoek, hetwelk beoogt de heparinetolerantietest in vitro te
toetsen en uit te werken tot een klinisch bruikbare methodiek. FIet on-
derzoek wordt verricht in de Afdeling Inwendige Geneeskunde van het
Gemeenteziekenhuis aan de Bergweg te Rotterdam.

Van Dr ten Bokkel Huinink werd het volgende samenvattende verslag
over de werkzaamheden in 1953 ontvangen:

De heparinetolerantietest in vitro is beter geschikt om kleine verschillen
in de stolbaarheid van het bloed aan te tonen dan de algemeen gebruikte
methoden ter bepaling van de stollingstijd.

Bij 40 patiënten, die met dicumacyl werden behandeld, werd dagelijks
naast de prothrombinetijd de heparinetolerantietest in vitro verricht. Deze
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kele voorbeelden rvorden toegelicht.
Daarnaast werd bij + 125 patiënten, uitsluitend wegens diagnostische

doeleinden, incidenteel de heparinetoierantr'etest in vitro verricht. Enerzijds
waren dit patiënren bij rvie een hypercoagulabiliteit kon worden verwacht
- voornamelijk in verband mer thrombo-embolische processen - anderzijds
waren dit patiënten bij wie een hypocoagulabiliteit kon worden verwachr
ten gevolge van bepaalde bloedafwijkingen e.d. (b.v. thrombocytopenie,
levercirrhose).

Tevens werd een onderzoek ingesreld naar de uitwendige factoren, die
de heparinetolerantietest in vitro van het plasma konden beinvloeden, zoals
b.v. contact met lucht of glas, de invloed van bewaren onder bepaalde om-
standigheden, invloed van CO, en PH.

28. ONornzoEK TNzAKE BEpALTNG ACTH-cEHALTE rN HET BLoED r¡AN
PATIENTEN

Prof. Dr J. H, Gaarenstroom verzocht om subsidie ten behoeve van een
onderzoek, te verrichren in her Pharmacologisch Laboratorium der Rijks-
universiteit te Groningen, ten einde na te gaan of de chromatophorenmetho-
de bruikbaar is voor bepaling van het ACTH-gehalte in het bloed van
patiënten. In de Adviescommissie T.N.O.-Rheuma, waar de aanvrage be-
sproken werd, kwam naar voren, dat er grote behoefte bestaat om het
ACTH-gehalte in het bloed van pariënten te kunnen bepalen en dit on-
derzoek hiervoor mogelijk een oplossing zal brengen. FIet verzoek is inge-
willigd. FIet onderzoek, waarmede begin Maarr een aanvang is gemaakt,
is inmiddels afgesloten.

Omtrent de werkzaamheden is het volgende verslag onrvangen:
Elke week werd van * 4 patiënten bloed afgenomen. Dit bloed werd na

extractie volgens Gray en Parrot op het ACTH-gehahe geresr volgens
Sayers bij de hypophyseloze rat. De resultaren hierover zijn niet onbevre-
digend.

Tegelijkertijd werd van de patiënten de urine verzameld voor de fraction-
nering van de l7-ketosteroiden ten einde na re gaan of er enig verband zou
bestaan tussen het ACTH-gehalte en de uitscheiding van de ketosteroiden.

Gezien het feit, dat de fractionnering van 17-ketosteroiden een langdu-
rige procedure vereist, is het nog niet mogelijk thans een redelijk overzicht
over de resultaten te geven.
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29. ONornzoEK NAAR DE KLINISCHE BETEKENTS vAN LoNGCAPILLAIR-

DRUK EN DE INVLOED VAN DE BRONCHIAALCIRCULATIE HIEROP

ONDER NORMALE EN PATHOLOGISCHE OMSTANDIGHEDEN

Aan Dr H. A. Snellen, hoofd van de Cardiologische Afdeling van het

Academisch Ziekenhuis te Leiden, werd op diens verzoek een subsidie ver-

leend voor de tijd van drie jaren ten behoeve van bovengenoemd onderzoek,

hetwelk beoogt de registratie van de longcapillairdruk door middel van

hartcatheterisãtie bij de m.ttt en in het dierexperiment bij_ mitraal-stenose,

mitraalinsufficiëntie en andere pathologische omstandigheden. Voorts ana-

tomische co.ntrôle van pulmonaãl- en bronchtaalvaten. Het onderzoek zal

geschieden onder leiding van Dr Snellen en Prof. Dr J. Dankmeyer' 
-

Mer het onderzoek is t September begonnen. Aan het eerste verslag der

werkzaamheden wordt het volgende ontleend:

De onderzoekingen kunnen gesplitst worden in een klinisch, een aîato-
misch en een experìmenteel deel, welke resp. in de Afdeling voor Cardiolo-
gie van het Academisch Ziekenhuis, het Laborarorium voor Anatomie en

Émbryologie en in het physiologisch Laboratorium re Leiden worden ver-

richt.-Regelmatig werden bij patiënten met mitraalstenose (in enkele ge-

vallen gepaard mer mitraalinsufficiëntie) longcapillairdrukcurven bij hart-
catheterisatie opgenomen en voorts oesophagusdrukcurven.

Om een goeã-gebruik te kunnen maken van de reeds ter beschikking

staande arraiomisihe prepararen, afkomstig van pariënren uit de Cardio-
logische Afdeling en áe Kinderkliniek, werd gewerkt aaî een sysrematisch

overzicht var' deze preparateî,
De apparaato. rooi het verrichten van hartcatheterisatie bij honden

werd in gereedheid gebracht en na voorlopige proeven in een dlietal ge-

vallen gebruikt.

30. ONonnzoEK INZAKE BE\øEGINGEN EN oNTLEDIGINGSMECHANISMEVAN

SLOKDARM EN MAAG BIJ PROEFDIER EN MENS ONDER NORMALE EN

PATHOLOGISCHE OMSTANDIGHEDEN

Aan Prof. Dr A. G. Brom werd een subsidie verleend ten behoeve van dit
onderzoek, uit te voeren door de heer J. Nauta, assistent van de Afdeling
Heelkunde van her Academisch Ziekenhuis te Leiden in samenwerking met

Prof. \Ø. F. Suermondt onder leiding van Prof. Brom.

Met de voorbereidingen van het onderzoek is einde van het verslagiaar

begonnen. De röntgencinematografische opnamen zijn thans van dien aard,

dai een begin wordt gemaakt met Proefnemingen op honden.
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31. ONn¡nzoEK TNzAKE DE FUNCTIE vAN DE sCHTLDKLTER rN NoRMALE
ZWANGERSCHAP EN IN GEVALLEN VAN HABITUELE ABORTUS RESP.

VRUCHTDOOD

Een aanvrage voor subsidie ten behoeve van dit onderzoek, hetwelk zal
worden uitgevoerd onder leiding van Prof. Dr A. J. M. Holmer te Leiden
in samenwerking met Prof. Dr A. Querido, werd ingewillgd. Het subsidie
werd verleend voor de tijd van één jaar en is ingegaan op 15 December.
Doel is te trachten uit te maken in hoeverre de thyreoidfuncrie in de zwan-
gerschap veranderd is en of de veranderingen van het basaalmetabolisme
in de zwangerschap parallel gaan mer die van de concentratie-thyroxine
in het bloed.

In verband met de recenre aan-vang van het onderzoek heeft het zich
tot dusverre bepaald tot de rheoretische principia yan de bepaling en de
bestudering van de pathologisch-physiologische grondslagen van de jodium-
stofwisseling buiten en in de zwangerschap.

32. ONopnzoEK TNZAKE DE KLrNrscHE EN sERol-ocrscFrE BETEKENTs vAN
ABO-IMMUNISATIE ALS OORZAAK VAN DE HAEMOLYTISCHE ZIEKTE
VAN DE PASGEBORENE

Door Prof. Dr G. M. H. Veeneklaas werd een subsidie gevraagd ten
behoeve van b,ovengenoemd onderzoek, hetwelk onder zijn leiding in sa-
menwerking met Dr J. J. van Loghem wordt uitgevoerd en beoogt ant-
woord te geven op de volgende vragen:

'Velke zijn de klinische en serologische gegevens bij het ziektebeeld van
¡le morbus haemolyticus ten gevolge van ABO-antagonisme en welke is de
gezondheidstoestand van kind-eren, die aan enige vorm van morbus hae-
mol¡'ticus ten gevolge van ABO-antagonisme geleden hebben? FIet onder-
zoek heefr betrekking op 4OO gevallen.

FIet bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft op de aanvrage
gunstig beschikt.

Aan het verslag der werkzaamheden tot ultimo December wordt het
volgende ontleend:

Een enquête-onderzoek werd verricht b;j 250 gezinnen, waarbij ABO-
immunisatie in de zwangerschap was vastgesteld. Na een uitvoerige bespre-
king met de behandelende arrs, die het bloeclgroepenonderzoek had laten
verrichten, werden deze gezìnnen waar mogelijh aan huis bezocht. Van
de zljde van de specialist, de huismedicus en de ouders van de patiëntjes
werden belangrijke aanvullende anamnesrische en klinische inlichtingen ver-
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strekt. Bij het huisbezoek werd van de kinderen, waarvaî de bloedgroep
niet bekend was, deze bepaald. Tevens werd een indruk verkregen van de
gezondheidstoestand van de kinderen, die een ABO-antagonisme hadden
doorgemaakt, waarbij werd geconsrareerd, dat ernstige restverschijnselen
bij dit antagonisme zeldzaam zijn.

Voorts kon worden nagegaan, in hoeverre in bepaalde gevallen een ge-
richte behandeling, welke was roegepast, succes had.

Herhaaldelijk moet op grond van de bevindingen de diagnose achteraf
gewijzigd worden.

De resultaten van het enquête-onderzoek werden medegedeeld op een
vergadering van de Nederlandse Stichting.voor Bloedgroepenonderzoek
en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde op 14 Nov. 1953.

Vastgesteld kon.worden, dat de discrepanrie russen het betrekkelijli grote
aantal gevallen, rivaarbij in de zs'angerschap immuunantilichamen anti-A
of anti-B worden gevonden en het relatief veel kleinere aantal gevallen
typische erythroblastosis foetalis, gfotendeels moet worden toegeschreven
aan het feit, dat naasr de antilichamen van de moeder ook de sierkte van
het foetale anri€ïeen bij her onrsraar van de ziekte een rol speelt.

FIet onderz,oek wordt in deze richting voorrgezer.

33. ONonnzoEK TNZAKE pRAE-scHrzopHRENrE

Door de heer J. C. van Epen, Kapt.-Luit. ter Zee - Arts K.M., Chef
Medische Dienst van het Marine Opkomst Centrum te Voorschoten, werd
een verzoek voor subsidie voor de tijd van één jaar gevraagd ten behoeve
van een onderzoek, hetwelk ten doel heeft na te gaan in welke toestand in
de burgermaatschappij diegenen verkeren, die bij de dienstplicht-keuring
door de Koninklijke Marine op de diagnose ,,prae-schizophrenie,' *o.den
afgekeurd en naar huis gezonden.

Dit verzoek is ingewilligd; mer Prof. Dr E. A. D. E. Carp zal worden
samengewerkt.

Met de voorbeleidende werkzaamheden is I December begonnen. FIet
eerste verslag der werkzaamhed,en zal handelen over het tijdvãk 1 Decem-
ber 1953 tot 1 April 1954.

34. ONppnzoEK vERBAND HouDEt,{DE MET AFVAL\øATER vAN sANAToRTA

_ In herinnering wordt gebracht, dat in 1950 naar aanleiding van een door
de Gezondheidsraad aan de Minister van sociale Zaken uitgãbracht advies,
onder meer met betrekking tor de wenselijkheid van het inltellen van een
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nader onderzoek naar de actuele mogelijkheid van besmetting van mens

en vee door afvalwater van sanatoria, de Minister dit vraagstuk heeft voor-
gelegd aan de Gezondheidsorganisatie T.N.O. Dit was aanleiding tot in-
stelling van een Adviescommissie en leidde uiteindelijk tot het besluit, dat
hiernaar een onderzoek zou worden ingesteld door het Rijksinstituut voor
Ztiveritg van Afvalwater in samenwerking met de Veterinaire Inspectie.

Thans is omtrent dit onderzoek een rapport ontvangen van het Rijks-
instituut voor Zuivering van Afvalwater, luidende als volgt:

In de laatste 2 jaren deed zich geen aanleiding voor tot uitbreiding van
het onderzoek van sanatoriumafvalwater op de aanwezigheid van virulente
tuberkelbacteriën. Bedoeld onderzoek werd beëindigd door de typebepa-
ling van 2 culturen van tuberkelbacteriën, verkregen door dierproeven met
het effluent van 2 zriveríngsinstallaties (1 filter en I actiefslibinstallatie) op
terreinen van sanatoria.

De éne cultuur, afkomstig uit het afvalwater van een sanatorium, waar
o.a. veel kinderen verpleegd werden, bleek te behoren tot het bovine type;
de andere stam, verkregen uit het afvalwater van een sanatorium voor vol-
v/assen vrouwen, werd geïdentificeerd met her humane type.

(Deze typebepalingen werden verricht in het Rijks Instituut voor de

Volksgezondheid te Utrecht).

35. ONornzoEK op HET GEBIED DER ELEcTRoRETINocRAFIE

Aan Dr H. E. Henkes, hoofd-assistent van Dr H. J. Flieringa van de

Stichting voor Ooglijders te Rotterdam, werd in 1950 een subsidie verleend
voor technisch-physische hulp bij de ontwikkeling van apparatuur, beno-
digd voor electroretinografisch werk.

Thans bericht Dr Flenkes hierover als volgt:
De versterkerapparatuur, gebouwd door de Technisch-Physische Dienst

T.N.O. en T.H. te Delft, is reeds langere djd bij voortduring in gebruik
en geheel in het routine-onderzoek ingeschakeld.

De betekenis van een gelijktijdige registratie van het electroretinogram
van beide ogen is vooral essentieel gebleken in die gevallen, waarbij circu-
latoire stoornissen in de retina aanwezig z1n. Zo is gebleken, dat het elec-
troretinogram onder invloed van een bloeddrukverlagende therapie soms
snel en niet in gelijke mate op beide ogen, kan veranderen.

Bij ruim 800 patiënten werd de Jaatste jarenvan de aldus verkregen twee-
baans versterker gebruik gemaakt bij de registratie van het eleêtroreti-
nogram.

Over de wetenschappelijke resultaten, bereikt met deze apparatuur, werd
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in samenwerking mer de collegae van der Kam, cardioloog te Rotterdam,
en Sandifort \Øesthoff te Rotterdam bericht op de 128ste vergadering van
het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, gehouden te Rotterdam in Mei
7953. Deze studie, getiteld: ,,Over de werking van methoniumverbindingen
en Veratrum Viride (Veriloicl) op het electroretinogram in gevallen van
arteriële hypertensie", zal vermoedelijk ook binnen afzienbare tijd elders
gepubliceerd worden.

Ter publicatie ligt gereed een arrikel, bestemd voor de A. M. A. Archives
of Ophthalmology, getiteld:,,Elecrrorerinogram in circulatory disturban-
ces of the retina IV, The electroretinogram in cases of chorioretinal hyper-
tension and arteriosclerosis". Een belangrijk deel van het daarin ,r.r*.ikt.
patiëntenmateriaal werd verzameld uit de gevallen, welke geregistreerd
werden met behulp van de twee-baans electroretinograaf.

Het valt te verwachten, dat de apparatLl:ur, zoals deze met behulp van
de Gezondheidsorganisatie T.N.O. werd opgebouwd, in de toekomst zo
mogelijk nog inrensiever zal warden gebruikt sinds per 1 September 1953
een full-time electroretinografiste kon worden aangesteld, waardoor het
aantal registraties nog verder zal .worden opgevoerd, noodzakelijk ren ge-
volge_ van het langzaam groeiende besef van verscheidene oog".tr.rr, à"r
het electroretinografisch onderzoek een essenrieel bestanddeel vJn de huidi-
ge oogheelkundige diagnostiek uitmaakt.

OpunRKrNG
Voor de goede orde wordt er op ge.wezen, dat de in het voorgaande

opgenornen verslagen omrrenr de onderzoekingen door de Gezonãheids-
organisatie T.N'o. zelve aangevat dan wel bij anderen in gang zijnde met
subsidie van de Gezondheidsorganisatie T.N.o. slechts samãnvirtiÁgen zijn
van de uitvoerige interne verslagen.

De in 1953 verschenen publicaties omrrenr onderzoekingen, werke door
de. Gezo¡dh-eidsorganisatie T.N.O. zelve zrjn aangevat õf *aarvoor ,r1
subsidie heeft verleend, worden in een bijlage bij diì verslag vermeld.

AANVRAGEN VOOR SUBSIDIE

A. INcrwrrlrcDE A.{NVRAGEN vooR NrEU\øE oNDERzoEKrNcBw lr.l 1954

1. onderzoek ten behoeve van histologisch en histochemisch onderzoek van
de lever.

Dit onderzoek zal worden verricht door Dr A. J. ch. Haex onder lei-
ding van Prof. Dr J. Mulder in de Interne universiteitskliniek te Leiden,
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in samenwerking met Dr A. J. Zwart Yoorspuy, chemisch

De vraagstelling valt uiteen in twee delen:
a. katalase-onderzoek in de lever, zowel van de gezonde als van de zieke

mens, o.a. bij carcinoom;
b. biochemisch onderzoek van de verschillende granulomen (tuberculose,

Morbus Besnier-Boeck-Schaumann, beruliiose, brucellose, vetgranulo-
men etc.).
Door personeelsgebrek zal het onderzoek eerst in 1954 kunnen aan-

vangen.

2.Na-onderzoek van geopereerde longpatiënten en longfunctie-onderzoe-
kingen na operatie.

Door Dr J. Swierenga, hoofd van de Afdeling Longziekten van het St.

Antonius Ziekenhuis te lJtrecht, werd een aanvrage voor subsidie ingediend

ten behoeve van na-onderzoek van patiënten, die resectie-therapie onder-
gingen (tuberculose), na-onderzoek bij patiënten, geopereerd wegens

bronchiëctasie, longfunctie-onderzoekingen bij geopereerde Patiënten. De

onderzoekingen zullen geschieden in samenwerking met Prof. Dr \Ø'
Bronkhorst.

Gezien het grote belang van deze onderzoekingen heeft het bestuur be-

sloten voor de tijd van één jaar een subsidie te verlenen voor materiële en

personele kosten. Het subsidie zal 1 Jarluari 1954 ingaan.

3. Onderzoek inzake delinquenten in de Psychiatrische Observatiekliniek
van het Gevangeniswezer. te Utrecht.

De Stichting Onderzoek Criminaliteit diende een aanvrage voor subsidie

in voor een onderzoek, hetwelk beoogt op drie vragen antwoord te krijgen.
t.w.: op welke wijze kan met betrekking tot de oPneming van psychisch
gestoorde delinquenten in de Psychiatrische Observatiekliniek en de psy-
chiatrische voorlichting van de rechters gekomen worden tot een indicatie-
stelling, die wetenschappelijk gefundeerd is en dus meer verantwoord dan
tot dusverre? Met welke werkmethodiek kan de Observatiekliniek en even-
tueel de psychiatrische voorlichting, verricht buiten de Observatiekliniek,
het -e.stè effect doen sorteren? In hoeverre zijn de als ontoerekenbaar of
verminderd toerekenbaar gequalificeerde delinquenten geresocialiseerd psy-
chisch gestabiliseerd? \Øelke factoren hebben in dat Proces een rol ge-

speeld?
Na bespreking van de aanvrage in de Medische Contact-Commissie

T.N.O.-2.\ø.O. en een nadere toeiichting door Prof. Dr Mr P. A. H. Baan,
eerste geneesheer van de Psychiatrische Observatiekliniek, bleek, dat het
hier in de eerste plaats gaat om een vraagstuk op het gebied van de gees-

conservator.
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4. Onderzoek inzake de bewerking van vroedvrouwenkaarren.

an de Volksgezond-
een onderzoek, dat

n voor een efficiënr
wetenschappelijk verantwoorde bewerking van door de vet voorgeschreven
vroedvrouwenkaarten.

n methodiek verwerking van
d moet worde het bestuui het
n et materiaal laten liggen, is
b tot ultimo I

5. onderzoek inzake eigenschappen en biologische betekenis van glycero-
phosphatase in mensenfaeces.

FIet bestuur heeft besloten voorlopig voor de tijd van één jaar subsidie
te verlenen op de gebruikelijke voorwaarden. omtrent de daium van in-
gang wordt nog overleg gepleegd.

6. Adolescentenonderzoek.

Door het Nederlands Instituut voor praeventieve Geneeskunde te Leiden

FIet onderzoek zal worden uitgevoerd onder leiding van prof. Dr J. H.
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de Flaas, hoofd Afdeling Gezondheidszorg van het Nederlands Instituut
voor Praeventieve Geneeskunde, door Dr J. F. de Vijn in samenwerking
met andere afdelingen van dit Insrituur. De kosten worden hoofdzakelijk
gedragen door het Instituut, doch daar het beschikbare bedrag niet geheel
toereikend is, heeft de Directeur van het Instituut een aanvrage voor sub-
sidie ingediend ten behoeve van enige materiële en personele kosten.

Bij het onderzoek zullen voornamelijk clrie aspecten worden belicht, r.r,..,
physiek: groei en ontwikkeling, r'oeding, gezondheid en hygiëne, ziekte en
sterfte;
sociaal: gezin en omgeving als achtergrond;
mentaal: intelligentie, opleiding, beroepskeuze.

FIet onderzoek is geprojecteerd over een periode van drie jaar. Voor
her project wordt rekening gehouden met een proefonderzoek.

FIet bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft besloten het
gevraagde subsidie voor de tijd van drie jaar te verlenen op de gebruike-
lijke voorwaarden.

7. Onderzoek inzake de oorzaken van blindheid in Nederland en harer
voorkoming.

Door Prof. Dr \Ø. P. C. Zeeman, voorzitter van de Algemeene Neder-
landsche Vereeniging tot Voorkoming van Blindheid, werd ten behoeve
van dit onderzoek een aanvrage voor subsidie ingediend. FIet onderzoek
zal geschieden door een deskundige groep, bestaande uit Prof. Dr \Ø. P. C.
Zeeman, Dr H. J. Flieringa en Dr P. J. \íaardenburg.

FIet onderzoek werd van groot belang geacht en het bestuur besloot het
gevraagde subsiclie te verlenen voor de tijd van één jaar op de gebruikelijke
voorwaarden. Het subsidie gaat iî op 1 April 1954.

B. IN rrneNoELrNG zTJNDE AANvRAGEN

1. Aanvrage van de Stichting Nederlandse Sanatorium Verzekering
(N.S.V.) voor subsidie ten behoeve van een onderzoek inzake
recidief bij longtuberculose.

Deze aanvrage is voortgevloeid uit het aanvankelijk bij de Gezondheids-
organisatie T.N.O. binnengekomen verzoek om subsidie van de heer B. van
Vliet, directeur van de Amsterdamse Vereniging tot Bestrijding der. Tuber-
culose, ten behoeve van een onderzoek naar de omstandigheden waaronder
een recidief van longtuberculose tot stand komt, zowel wat betreft de
somatische als psychische, als sociale factoren, uit te voeren in samenwer-
king met Dr A. S. Groerr.

Bij bespreking van deze aa:nvrage in het bestuur rees de vraag of dit
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probleem nier op grorere schaal in meer algemene zin benaderd zou kunnen
worden_ dan volgens de door de heer van vliet voorgestelde opzet. Als
gevolg hiervan zijn besprekingen gevoerd door de voorzitter -r"., d. G.-

2' Aanvrage van Prof. Dr B. S. ten Berge voor subsidie ten behoeve van
een onderzoek inzake uitscheiding vân oestrogene stoffen en pregnan-
diol gedurende de normale en gestoorde z*rngãrschap

3. Aanvrage van Prof. Dr \Ø. F. Suermondr voor een subsidie ren behoeve
van een onderzoek intake frequentie, prognose en indicatie tot therapie
van periphere vaatlaesies.

4' Aanvrage van Prof. Dr J. R. Prakken voor een subsidie ten behoeve van
een onderzoek inzake de betekenis van psychische factoren voor het ont-
staan van urticaria (chronica).

_ P_.1. aanvragen zijn nog bij het bestuur van de Gezondheidsorganisatie
T.N.O. in behandeling.

C. ArcrrvpzpN A,{NvRAcEN

OVERIGE \ØERKZAAMHEDEN

Socr¡er-ç¡NEEsKUNDIGE BERoEpscLAssIFTcATIE

reeds belang voor
.O. in e bij haar in
de b er een voor

n gesc
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Met een aantal belanghebbenden en deskundigen op dit gebied zijn be-
sprekingen gevoerd. In de begin Januari gehouden bespreking kwam naar
voren, dat het Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse Volk
(ISONEVO) intussen bezig is met het opstellen van een algemene indeling
als .waar het hier om ging, waaraaî het Centraal Bureau voor de Statistiek
medewerking verleent. Het leek gewenst het resultaat hiervanaf tewachten.

S.turNv¡RrrNG MET DE voEDTNGSoRGANTsATTE T.N.O.

De besprekingen tot het vinden van een vorm van samenwerking tussen
Gezondheids- en Voedingsorganisatie T.N.O. hebben geleid tot het resul-
ta;at, dar per 1 Juli 1953 een werkgroep voor voedingsvraagstukken is in-
gesteld bij het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T.N.O. De
Gezondheidsorganisatie T.N.O. participeert in de kosten van deze werk-
groeP.

De werkzaamheden bevinden zich nog in een oriënterend stadium. Na-
gegaarr wordt of de mogelijkheid aanwezig is aan bestaande onderzoekin-
gen op overeenkomstig gebied mede te werken c.q. er op aan te sluiten.

Voorbereidingen werden getroffen voor een onderzoek naar de voeding
in relatie tot de gezondheid van kleuters, dat door de kinderarts Bethe te
Almelo zal worden uitgevoerd.

Ter berekening van de juiste voeding en ter beoordeling van de voe-
dingstoestand is het noodzakelijk over goede gegevens betreffende lengte
en gewicht der Nederlandse bevolking te beschikken. Een begin werd ge-

maakt deze gegevens te verzamelen door contact op te nemen met de

schoolarts Hordijk te \Øaalwijk, die over goede metingen en wegingen van
15 OOO schoolkinderen uit een vrij homogene Brabantse bevolking beschikt.
Over de verwerking van deze gegevens werd overleg gepleegd met de

Afdeling Bewerking \Øaarnemingsuitkomsten T.N.O.
In samenv¡erking met Dr Kraan van de Afdeling Tropische Hygiëne van

het Koninklijk Instituut voor de Tropen wordt een oriënterend onderzoek
verricht naar de eventuele invloed van malaria op de voedingstoestand van
schoolkinderen. Uit een malaria-vije streek en streken met chronisch ende-

mische malaria in Noord-Holland worden daartoe schoolkinderen met
elkaar vergeleken.
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Meo¡pBrrNcEN MET BETREKKTNc ror TNsTELLTNGEN, RESSoRTERENDE

ONDER DE GEZONDHEIDSORGANISATIE T.N.O

AFDELING GEZONDHEIDSTECHNIEK T.N.O.

BESTUUR EN RAAD VAN BIJSTAND

FIet bestuur van de Afdeling Gezondheiclstechniek T.N.O., dat in 1953
driemaal bijeen kwam en waarvan het lid rr z. Th. Fetter in verband met
zijn benoeming tot voorzitter van de Centrale Organisatie T.N.O. vervan-
gen werd door Mr P. H. Valentgoed, directeur-generaal van de arbeid,
'was aan het einde van het verslagjaar als volgt samengesteld:

Prof. V. F. J. M. Krul, ooorzitte'r
Dr C. Banning
Prof. Ir D. Dresden
Dr k Z. Y. van der Meer
Prcf. Dr R. Remmelts

Directeur: Ir D. van ZúIen w.i.

De voorzitter van het bestuur, Pr,of. \Ø. F, J. M. Krul, nam zitting in
de begin 1953 ingestelde Raad voor Bedrijfsgeneeskundig Onderzoek, de
directeur treedt op als sec¡etaris van deze Raad.

In overeenstemming met het Reglement werd de Raad van Bijstand met
ingang van 1953 hergroepeerd, waarbij o.m. een aantal leden, wier be-
langstelling meer in het bijzonder de inmiddels aan de Medisch-Physische
Afdeling T.N.O. overgedragen medisch-physische ;werkzaamheden der Af-
deling Gezondheidstechniek T.N.O. gold, het lidmaatschap neerlegde. De
Raad kwam in Maart in jaan'ergadering bijeen.

PBnsoNE¡r

FIet personeel, dat aan het begin van 7953 uit 3O personen besrond, waar-
van 1 1 academici, was aan het einde van het verslagjaar gegroeid tot 35
personen, waarvan 12 universitair gevormden of op grond van bekwaam-
heid daarmee gelijkgestelden.

ArcnuErN

FIet stemt tot voldoening, dat de Afdeling Gezondheidstechniek T.N.O.
naast de v¡erkzaamheden in engere zin te 's-Gravenhage, Delft, Rotterdam
en Leiden, een toenemend aantal contacren kon onderhouden met aaî.ver-
wante instellingen in en buiten T.N.O.-verband in het binnenland, en mer
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tal van speurwerkinstanties e.d. in her buitenland. Van deze contacten zij
in de eerste plaats gememoreerd de relarie, welke de Afdeling Gezond-
heidstechniek T.N.O. onderhield met de Rockefeller Foundarion te Parijs
en de Regionale Organisatie voor Europa van de Vereldgezondheidsor-
ganisatie te Genève. Voorts zij hier melding gemaakt van de deelname der
Afdeling Gezondheidstechniek T.N.O. aan verschillende studiegroepen,
werkgroepen, normalisatiecommissies enz., her houden van voordrachten
en het leveren van bijdragen voor congressen en studiedagen, studiereizen
naar a.m. België, Frankrijk, Duitsland en Engeland en een regelmarige uir-
wisseling van gedachten mer bezo€kers, die uit het buitenland werden onr-
vangen.

FIet moet echter betreurd worden, dat de Afdeling Gezondheidstechniek
T.N.O. er in 1953 niet in geslaagd is de zo zeer ger,/ensre uitbreiding van
werkruimte te verwezenlijken.

SppuRwrnr

Hygiëne oan lÐater, bodem en lucht

De werkzaamheden op het gebied van de hygiëne van warèy, bodem en
lucht betroffen o.m.: toepassing van borstelaeratie bij het Vaterleidingbe-
drijf van de Gemeente 's-Gravenhage en bij de N.V. Inrercommunale tVa-
terleidingbedrijf te Leeuwarden en Omstreken; het verstrekken van advie-
zen over de kwaliteit van zwemwater; onderzoek naar de werking van de
infiltratiebekkens te Lelystad; onclerzoek van grond- en warermonsters uir
het drooggevallen gebied van Kruiningen en het gebied rond Zierikzee,
waarheen na de overstromingsramp in Fel¡ruari het rijdend laboratorium
van de Afdeling Gez'ondheidstechniek T.N.O. werd gedirigeerd ten behoeve
van de bacteriologische contrôle van het beschadigde en geïnfecteerde wa-
terleidingnet aldaar; biologisch onderzoek in verband mer de bevloeiing
van de Flaagse duinen en het bestuderen, in samenwerking met het Rijks-
instituut voor Drinkwatervoorziening, van de mogelijkheden om gebruikt
water in de bodem terLlg te brengen.

Op het gebied van afvalwaterzuivering worden gememoreerd de proef-
nemingen aaî een installatie te 's-Gravenhage; onderhandelingen met de
Gemeente Voorschoten over de proefinstallatie voor de aerarie van riool-
water met behulp van een roterencle borstel, die tot een gunstig resultaat
leidden; bestudering van de rol, die protozoën bij de zuivering van afval-
v¡ater kunnen spelen; voortgezet laboratoriumonderzoek van het actieve
slib van rioolwaterzuiveringinstallaties, enz,

Twee langdurige oriënterende onderzoekingen betreffende de verontrei-

99,



niging van de buitenlucht werden afgesloten. FIet eerste betrof hinder enlof
schade veroorzaakr door een metallurgische fabriek aan een' tuinbouwbe-
drijf, het andere de verontreiniging door ruwe gassen door een bepaalde
fabriek, staande in een betrekkelijk landelijke omgeving'

Overleg vond plaats met de Landbouworganisatie T.N.O. en andere

deskundigen over de verontreiniging van de atmosfeer door industriegassen
in de omgeving van Velzen-Beverwijk, waarbij getracht wordt op korte
termijn een indruk te verkrijgen omtrent de aard en de concentratie van
ðe òaar voorkomende gassen en de mogelijkheden na te gaan om in de

toestand verbetering te brengen.
Een contactgroep kwam tot stand, die zich zal bezighouden met de meet-

methodiek voor het onderzoek der buitenlucht.
Flernieuwd overleg vond plaats door de \Øerkgroep ,,Vliegashinder uit

fabrieksschoorstenen" over in de practijk gerezen vragen ten aanzien van
in de lucht gebrachte vliegasdeeltjes.

Industriële hygiëne

De werkzaamheden betroffen in de eerste plaats het treffen vaî maatre-
gelen tegen voor de gezondheid schadelijke stoffen en gassen in fabrieken
en werkplaatsen, om daarmede o.m. ioodvergiftiging, het optreden van
silicose en het gevaar voor asbestose te voorkomen. Ten aanzien van hierbij
optredende toxicologische problemen vond regelmatig overleg plaats met
het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde.

De stofkamer kwam in een voorlopige uitvoering gereed voor het on-
derzoek van meetapparatuur en van filterbussen voor gasmaskers.

Op een in Rijssel gehouden internationale bespreking werd overlegd over
o.m. het bepalen en weergeven van stofgehalten op onderling vergelijkbare
wrjze.

In samenwerking met het Nederlands Instituut voor Praeventieve Ge-
neeskunde werden in verschillende bedrijven oriënterende klimaatmetingen
verricht op plaatsen waar bii hoge temperatuur arbeid wordt verricht.
Voor het meten van luchtsnelheden en vochtigheden in extreem warme
cmgevingen werd apparatuur ontwikkeld.

Medewerking werd verleend aan de door het Nederlands Instituut voor
Praeventieve Geneeskuncle ingestelde \Øerkgroep Gehoorbescherming. Er
verschenen werkrapporten o.m. over de in een aantal bedrijven verrichte ge-
Iuidsterktemetingen. Experimenten werden uitgevoerd om de invloed van
fabriekslawaai op geestelijke arbeid te bepalen. Voorbereidingen werden
getroffen voor een nader onderzoek naar de gehoorbeschadiging als functie
van lawaainiveau en leeftijd.
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IIl oninghy gilene

Algemeen

Medewerking werd verleend aan de Studiecommissie Ziekenhuisdocu-
mentatie, Documentatie Kantoorgeb,ouwen onder auspiciën van het Bouw-
centrum, en de Studiegroep Functionele Grondslagen van de \Øoningbouw,
ingesteld door het Bouwcenrrum iezamerL mer de Nederlandse Huiihoud-
raad.

kwamen met verschillende instanties in Engeland en Duitsland, die zich
met sociaal-psychologische onderzoekingen op het gebied van de woning-
bouw bezighouden.

Varmte-isolatie en verwarming

Over het 16e tevens laatsre raamtype (,,Carda-raam") in de Proefwo-
ningen te Rotterdam verscheen een uitvoerig meetrapport. Verdere voort-
gang vonden de uitwerking van de statisrische gegevens van de verrichte
luchtdoorlaatmetingen aeî tamen; het meten van het ventilatievoud en

een stralingsverwarmingsinstallatie.
Een serie compensatoren, bestemd voor derden, werd vervaarcligd, waar-

mede verschillende klimaatfacroren ten behoeve van de arbeidsphysiologie
kunnen worden gemeten. Voorts kwam een tv¡eetal appa;rater- gereed,
waarmede in bepaalde bouwconstrucries vocht kan worden gemeten, zulks
in het bijzonder met het oog op het hierboven genoemde massale woning-
onderzoek.

Geluidisolatie en geluidhinder

Acoustische metingen werden verricht aan enkele bouwconsrructies in de
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Proefwoningen, o.m. aan een betonvloer met een ,,zwevende" deklaag, ter
contrôle van de enigszins gewijzigde app^ratúur van de acoustische meet-
'wagen. Rapporten kwamen gereed betreffende flankerende transmissie bij
een aanÍal vloeren in genoemde woningèn en over lawaaibestrijding door
middel van geluidabsorberend matertaal in trappenhuizen, o.m. in de hoog-
bouw te Hoogvliet.

\/eel medewerking werd verleend aan het in de zomer gehouden inter-
nationale acoustisch congres, alsmede aan de redactie van het over deze
bijeenkomst uit te geven boekwerk.

Vochtonderzoek
FIet rapport over het op Schiermonnikoog, in Ten Boer en op Terschel-

ling verrichte bevolkingsonderzoek naar rheuma en het woningonderzoek
tezameî met de Interprovinciale Rheumacommissie voor de drie noorde-
lijke provincies kwam gereed.

Bouw en inrichting van scholen

Het rapport ,,De nieuwe school voor het lager onderwijs", samengesteld
door de Studiecommissie voor Scholenbouw, ingesteld d,oor het Nederlands
Congres voor Openbare Gezondheidsregeling, waarvan door de Afdeling
Gezondheidstechniek T.N.O. in het bijzonder de hoofdstukken over ver-
warming, ventilatie, verlichting en acoustiek. werden verzorgd, kwam in
het najaar in druk gereed.

Verdere studie vond plaats over de invloed van gekleurde scho,olborden
en het gebruik van gekleurd krijt op het zien. Er werd voorts medewerking
verleend aan een door het Bouwcenirum uitgegeven Scholendocumentatie,
waarbij door de Afdeling Gezondheidstechniek een beoordeling werd ge-
geven over de verwarming en ventilatie, acoustiek en binnenverlichting
van een 27-tal schalen.

Bewaring en afvoer van huisvuil in de hoogb<luw

Aan de hand van in het buitenland opgedane ervaringen werden advie-
zen verstrekt omtrent de bewaring en afvoer van huisvuil. De Gemeenten
Amsterdam en 's-Gravenhage verklaarden zich in principe bereid mede-
werking te verlenen aan experimentele toepassingen van rransportinrich-
tingen voor vuilnisemmers.

Docu¡,rENt.q.trE

Op 1 Juni 1953
tuur-documentatie

7C2

werd de proefperiode voor een gecentraliseerde litera-
in het kader van de \Øerkgroep Arbeidsgeneeskunde





MEDISCH-PHYSISCHE AFDELING T.N.O.

ITLGEMEEN

Per 1 Januari 1954 zrjn door het bestuur van de Gezondheidsorganisatie
T.N.O. voor de duur van 4 jaar herbenoemd als lid van het bestuur van
de Medisch-Physische Afdeling T.N.O.:

Op 31 December 7953 was het bestuur als volgt samengesteld:

Prof. Dr A. Polman, voorzitter Prof. Dr Ir C. \Ø. Kosten,
Prof. Dr H. C. Burger, Dr H. A. Snellen.

onderuoorzitter, Prof. Dr H. de Vries.

Prof. Dr G. C. E. Burger,
Prof. Dr M. N. J. Dirken,

Prof. Dr Ir C. \Ø. Kosten,
Dr H. A. Snellen,

Prof. Dr R. H. de \Øaard,
Dra A. E. \Øinkel, secretaris

Dr H. A. Snellen,
Dra A. E. TØinkel, secretaris.

Prof. Dr G. C. E. Burger,
Prof. Dr M.N. J.Dirken,
Prof. Dr L. B. \f. Jongkees,

Het bestuur heeft in het jaar 1953 viermaal vergaderd.

TøERKZAAMHEDEN EN BEVINDINGEN

In het afgeloper jaar werden een aantal subsidie-aanvragen behandeld.
werkzaamheden voor de gesubsidieerde onderzoekingen beoordeeld en on-
derzoekingen in eigen beheer uitgevoerd.

In verband met het op te richten Medisch-Physisch Instituut T.N.O.
werd een commissie ingesteld, welke als volgt was syngesteld:

Prof. Dr A. Polman, ,uoorzitter,
Prof. Dr FI. C. Burger,
Prof Dr M. N. J. Dirken,

Deze commissie heeft in een drietal bijeenkomsten de eisen îagega^rL,
waàraaî het Medisch-Physisch Instituut T.N.O. zal moeten voldoen en
voorts mogelijkheden bestudeerd in verband met de vestigingsplaats van
dit Instituut. Tegen het einde van het verslagjaar kwam de commissie met
haar werk gereed; de resultaten zíjn door het bestuur van de Medisch-Phy-
sische Afdeling T.N.O. voorgelegd aan het bestuur van de Gezondheids-
organisatie T.N.O., dat deze aangelegenheid thans in studie heeft genomen.

Zowel in het buitenland als in ons land bestaat belangstelling voor stan-
daardisatie op het gebied van de Phonocardiografie. Ten einde deze stan-
daardisatie voor ons land tot stand te brengen, heeft het bestuur van de
Medisch-Physische Afdeling T.N.O. het plan opgevat een \Øerkgroep
,,Standaardisatie Phonocardiografie" in te stellen.
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Een enquête werd gehouden, ten einde een overzicht te krijgen van de
soort en het aantal phonocardiografen, welke in Nederland in gebruik
zijn. Ook worden sedert enige tijd voorbereidende onderzoekingen verricht,
welke nu in een dusdanig stadium zijn, dar begin 1954 tot de instelling van
de \Øerkgroep,,Standaardisatie Phonocardiografie" kan worden overge-
gaan.

Cun¡tonrurr¡ TNzAKE RADroLocrE

FIet Curatorium inzake Radiologie, op 15 October 1953 geïnstalleerd,
kreeg tot taak leiding te geven bij de dagelijkse gang van zaken van de
werkzaamheden op radiologisch en aanverwanr gebied, uitgevoerd in eigen
beheer. Dit College wordt bij de uitoefening varhaar taak bijgestaan door
de Commissie van Bijstand i¡zake Radiologie, welke desgevraagd of eigener
beweging van advies dient. De taak, werkzaamheid €n verantx''oordelijk-
heid van het Curatorium c.q. de Commissie van Bijstand zijn vastgelegd
in een reglement.

Op 31 December L953 was het Curatorium als volgt samengesteld:

Prof. Dr A. Polman, voorzitter,
Prof. Dr R. H. de \Øaard,

Drs A. Somerwil,
Dr J. J. Vent,

ondervoorzitter, Dra A. E. \Øinkel, secretaris.

FIet Curatorium inzake Radiologie is in het afgelopen jaar driemaal
bijeengekomen.

Het uitbreiding geven aan het werk op radiologisch en aanverv/ant ge-
6ied, waaraan dringend behoefte bestaat, had de volle aandacht van het
Curatorium, dat daaromtrent voorstellen opmaakte, welke de goedkeuring
verkregen van de Commissie van Bijstand inzake Radiologie en van het
bestuur van de Medisch-Physische Afdeling T.N.O. en ook door het be-
stuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. zíjn aanvaard. In 1954 wordt
een begin van uitvoering aa.î deze plannen gegeven. Daartoe zal de be-

ifå1. 
werkgroep o.m. worden uitgebreid met een bioloog en een che-

Over de werkzaamheden op radiologisch en aanverwant gebied, verricht
door Dr L. H. M. van Stekelenburg en zijn medewerker wordt elders ver-
slag uitgebracht.

Covurssrp vAN BTJSTAND TNZAKE RA.DroLocrE

De voorzitter en ondervoorzítrer van het Curatorium zijn tevens voor-
zitter en ondervoorzitter van de Commissie van Bijstand.
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FIet bestuur van de Medisch-Physische Afdeling T.N.O. heeft de heer
F. Bezemer, Medisch-Adviseur bij de Arbeidsinspectie benoemd tot lid.

De Commissie van Bijstand inzake Radiologie was op 31 December 1953
als volgt samengesteld:

Prof. Dr A. Polman, øoorzüter,
Prof. Dr R. H. de '\f'aard,

onderz.,oor zitt er,
Ir A. H. O. V. de Bats,
F. Bezemer,

K. Breur,
Prof. Dr H. Brinkman,
Prof. Dr J. van Ebbenhorst

Tengbergen,

De Commissie van Bijstand inzake Radiologie is in het afgelopen jaar
tweemaal bijeengekomen.

Advies werd uitgebracht aan de 
-\f'etenschappelijke Raad voor de Kan-

kerbestrijding betreffende cobaltstralers. Voortgegaan werd met de behan-
deling van het veiligheidsbesluit ioniserende stralen.

De Subcommissie inzake de Veiligheidswet zal worden opgeheven zodra
het ontwerp-,,Veiligheidsbesluit ioniserende stralen" gereed gekomen is.

\ØEnrcnorp vooR ELECTRo-ENCEpHALocRAFTE

Op 31 December 1953 was de 'Verkgroep als volgt samengesteld:

Prof. Dr A. Polman, voorzitter,
Prof. Dr J. ten Cate,

Dr \Ø. J. M. Hootsmans,
Prof. Dr L. van der Florst,
Prof. Dr G. P. M. Horsten,

Prof. Dr S. Keyser,
H. Lokkerbol,
Dr Ir \Ø. J. Oosterkamp,
Prof. Dr D. J. Steenhuis,

Ir B. M. \Øoldringh,
Ir D. van ZurIen,
Dra A. E. \i/inkel, secretaris.

Dr O. Magnus,
Prof. Dr G. G. J. Rademaker,

Drs L. FI. van der Tweel,
Dra A. E. \Øinkel, secretaris.

Prof. Dr J. Droogleever Fortuyn, Dr \Ø. Storm van Leeuwen,

De \Øerkgroep voor Electro-encephalografie is in het afgelopen jaar
driemaal bijeengekomen.

Nieuwe subsidie-aanvragen van leden van de Verkgroep werden beoor-
deeld en een gemeenschappelijk werkplan voor de periode van 1 September
1953 tot 1 Januari 1955 werd opgesteld. De kwartaal- en jaarverslagen
over de werkzaamheden omtrent de onderzoekingen in het kader van de
\Øerkgroep werden besproken.

Onder de Verkgroep Electro-encephalografie ressorteert:
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Suscno¡p,,FREeuENTrE-ANALvsE vAN HET e.r.G."

FIet bestuur van de Medisch-Physische Afdeling T.N.O. heeft Prof. I)r
H. de Vries en Dr A. G. M. van Gemert benoemd tot lid van de Subgroep
,,Frequentie-analyse van het E.E.G."

Op 3l December 1953 was de Subgroep als volgt samengesteld:

Pr,of. Dr L. van der Florst,
voorzttter,

Prof. Dr FL C. Burger,
Dr A. G. M. van Gemert,
Dr H. den Hartog,

Pr'of. Dr G. P. M. Fforsten,
Dr \Ø. Storm van Leeuwen,
Drs L. FI. van der Tweel,
Prof. Dr H. de Vries,
Ir D. H. Bekkering, lid-secretaris.

De Subgroep is in het afgelopen jaar viermaal bijeengekomen.
Besproken werden de vorderingen in de bouw van een aantal frequentie-

analysatoren, bestemd voor leden van de \Øerkgroep voor Electro-ence-
phalografie. Van deze analysatoren kon de E.E.G.-spectroscoop reeds wor-
den gedemonstreerd en de er mede behaalde resultaten worden vertoond.

Voor de leden van de Subgroep werden de volgende voordrachren ge-
houden:

a. Frequentie-analyse van het electro-encephalogram, door Dr \1. Storm
van Leeuwen,

b. Theoretische gezichtspunten van de frequentie-analyse, door Dr H. den
FIartog.

c. Het subduraal haematoom, door Prof. Dr G. P. M. FIorsten.
d, Bespreking van de ,,Discussion sur les bases mathémariques de l'analyse

de fréquence" (Th. Vogel en \Ø. Grey \7'alter) door Dr H. den Hartog
en Ir D. H. Bekkering.

IN rrrr KADER vAN DE \øERKGRoRp vooR ELECrRo-ENcEpHALoGRAFIEINGANG
ZIJNDE ONDERZOEKINGEN BIJ ANDEREN MET SUBSIDIE \¡AN DE MEDISCH-
?HYSISCHE AFDELING T.N.O:

T.Onderzoeþ betrelfende het localiseren van primaire epileptische baarden

Gesubsidieerde: Prof. Dr l. Droogleever F-ortuyn te Groningen.

Mededelingen:

De termijn van de subsidieverlening is verlengd tot I Januari L955, rer-
wijl een aanvullend subsidie werd verleend.

107



\Øerkzaamheden:
Er wordt op de levering van een electronenstraalbuis gewacht. Na ont-

vangst van de electronenstraalbuis kan de 4-kanaals electro-encephalograaf
binnen arzienbare tijd worden voltooid, waarna mer de eigenlijke v/aarne-
mingen een aanvang kan worden gemaakt.

2. Onderzoeþ naar d,e patbo-physiologie øan tem.porale epilepsie, en
betref f end.e de elec*omy ografie

Gesubsidieerde: Dr O. Magnus re \Øassenaar.

Mededelingen:

De termijn van de subsidieverlening is verlengcf tot l Januari 1955. In
verband hiermede werd een aanvullend subsidie verleend. 

-

FIet bestuur van de Medisch-Physische Afdeling T.N.o. heeft er voorts
mede ingestemd tezamen mer de stichting Neurologische en Neurochirur-
gische Kliniek St ursula te \Øassenaar deel te nemãr, in de aanschaf van
een electro-encephalograaf, velke bestemd is voor onderzoekingen in her
kader van de \Øerkgroep voor Electro-encephalografie.

\Øerkzaamheden:

a. onderzoek naar de functionele localisatie in het gebied van de nucleus
amygdaloideus bij de kat.

Nadat in het vorig jaar een reeks inleidende proeven was verricht, werd
de techniek thans zodanig gewijzigd, dat zr1 meer geschikt was voor het
onderzoek van de nucleus amygdaloideus. Fliervoor lerd een speciaal ste-
reo-tactisch apr,araatje onrworpen en door de heer Nater vervaàrdigd. Dit
heeft in het afgelopen jaar uitsrekend voldaan en de techniek is" thans
zo-danig uitgewerkt, dat de electroden zich in de meesre gevallen op de
juiste plaats bevinden. Er werden dan ook voldoende g.gñ..tr verkregen
om de eersre serie proeven af te sluiten en het verkregãtr materiaal rhãns
te bewerken.

b. Onderzoek betreffende de electromyografie.

Het klinisch electro-myografie-onderzoek werd voorrgezet, en hiermede
werd verdere ervaring verkregen.

- De th¿ns gebruikte unipolaire naalden zijn verder geperfectionneerd en
deze voldoen uitstekend.
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3. OnderzoeÌe betrelt'ende de electro-encephalografie ten beboeve oan de

dit'ferentiële diøgnose vdn epileps.ie

Gesubsidieerde: Prof. Dr G. G. J. Rademaker te Leiden.

Mededelingen:

De termijn van de subsidieverlening werd verlengd tot 1 Januari 1955.

\Øerkzaamheden:

Op de 6 kanalen electro-encephalograaf, uit het subsidie aangeschaft,
werden aangesloten een frequentie-analyse appataat (volgens \Øalter) en

de E.E.G.-spectroscoop (vervaardigd door Ir Bekkering). De gegevens,

welke hiermede verkregen werden, zijn rnedegedeeld in een bijeenkomst van
de Subgroep ,,Frequentie-analyse van het E.E.G.".

Vervolgens werd een begin gemaakt met het toepassen van frequentie-
analyse van de potentiaalschommelingen van de occipitale schors en het
corpus geniculatum laterale bij katten.

Het is nog te vroeg resultaten hierover mede te kunnen delen.

4. Onderzoeþ, betreffende de t'requentie'-analyse ztan het tbetarhythme
ten beboeve van het psychiøtrisch onderzoeþ

Gesubsidieerde: Prof. Dr L. van der Florst te Amsterdam.

Mede delingen:

De termijn van de subsidieverlening werd verlengd tot 1 Januari 1955.

Verkzaamheden:

Er werd een groot aantal proeven genomen met verschillende typen van
selectieve teruggekoppelde versterkers nadat uitvoerig gediscussieerd was

over de voor het gestelde doel (thetagolven) meest wenselijke techniek; er
werden proeven genomen met spoelen, waarbij bleek, dat de zelfindustrie te

veel amplitude-afhankelijk was; er werd overwogen rpet vermenigvuldig-
schakelingen te werken of met mechanische resonantiekringen.

Ten slotte werd een schakeling gekozen, die een grote constantie bleek
te hebben. Eén versterker, volgens deze schakeling gebouwd, is gereedge-

komen. Hiermede kunnen door middel van een schakelaar verschillende
frequenties gekozen worden, Ook werd een penschrijver met versterker
geconstrueerd.

Voor de complete analysator zullen 11 kanalen gemaakt worden met
frequenties volgens de ,,prefered members": 1,2: 1,5; 7,8; 2,2; 2,7i 3,3;
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3,1; !,7;5,6;6,8;8,2. Een I2e kanaal zal her eeanalyseerde signaal mee_schrijven. De kringen z¿Ilen zc- worden 
"fg.rt.äd ..r'"rg.r.g-.ri,-ãr, ..r,tussenliggend signaal voor ca 500/o in twee kãnaren 

""1 
;;;å;;i;;g;;.".".

5' onderzoeþ naar de oorsprong ,an bet arpharbythrne door midder ,ran
de t'reqøentie-anaLyse

Gesubsidieerde: prof. Dr J. ten Care te Amsterdam.

Mededelingen:

. voor het jaar 1954 is subsidie verleend, bestemd voor de bouw van een
f requentie-analysator.

IwcrwlrucpE AAN'R,*.EN vooR suBsrDrE rN HET KADER vAN DE \ØERKGR.E'
VOOR ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE

7. Onderzoeþ naar nvloed. van de samenstelling
aan het liquor ce 'orþ 

,oo, het patroon .¿an de
ølectriscbe actit¡it

Subsidie is aangevraaÊd door prof. Dr G. p. M. Florsten te Amsrerdam.

Mededelingen:

FIet bestuur heeft voor het jaar 1954 subsidie verleend, bestemd voor de
aanschaf van een draagbare electro-encephalograaf.

2' De aitv-oering van diaerse projecten -¿oor d.e verÞgroep voor Erectro-
encephalografie

Subsidie is aangevraagd door Drs L. FI. van der Tv-eer re Amsrerdam.

Mededelingen:

le voorwaarden voor het jaar 1954 subsidie
laris van een assisrent, die de heer van der
het uirvoeren van diverse projecten voor de
halografie.
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CovwrrssrE vAN ovERLEG INZÀKE KEURINGSNoRÀ{EN vocR GEHooR-
APPARATEN

Op 31 December i953 was cle Commìssie van Overleg als volgt samen-

gesteld:

Prof. Dr H. C. Burger, 'ooorzitter,
Prof. Dr H. A. E. van Dishoeck,
Prof. Dr A. A. J. van Egmond,
Prof. Dr E. Huizinga,

Prof. Dr L. B. \Ø. Jongkees,
Prof. Dr Ir C. \Ø. Kosten,
Dra A. E. \ü'inkel, secretaris.

De Commissie van Overleg kwam in het afgelopen jaar tweemaal bijeen.

Dr H. C. Huizing heeft verslag uitgebracht over de vergaderingen van de

Subcommissie voor de bestudering van de norrnalisatie van hoortoestellen

van het Neclerlands Electrotechnisch Comité. Dr Huizing vertegenwoor-
digt in deze Subcommissie de Medisch-Physische Afdeling T.N.O'

Behandeld werden de kwartaalversiagen van het hierondel genoemde

onderzoek van Prof. van Egmoncl:

Onderzoeþ inzaþe Þeuringsnormen voor geboordqpdraten

Gesubsidieerde: Prof. Dr A. A. J. van Egmond te Utrecht.

Mededelingen:

Een aanvullend subsidie is verleend voor een acoustische behandeling
van de kamer, waarin metingen voor het onderzoek worden verricht.

'\ü'erkzaamheden:

Ten einde een inzicht in de we"king van een hoortoestel te verkrijgen,
indïen dit met een signaal aangedreven wordt' dat een stootkarakter heeft,
werd daartoe een meetmethode ontwikkeld om de overgangstrillingen, die

daarbij optreden, te observeren en te meten.
AIs stootsignaal werd de rechthoekgolf (square-wave) gekozen en als

meetmethode de registratie van het uiteangssignaal van een speciaal ge-

dempt kunstoor. Hierbij bleek het mogelijk te ziin zowel de kwaliteit als

de gãvoeligheid van een hoortoestel met telefoon te beoordelen. De telefoon
blijkt de grootste bron van de waargenomen overgangstrillingen te zljn.

DOOn DE MEDISCH-PHYSISCHE AFDELING T.N.O. ZELVE AANGEVATTE

ONDERZOEKINGEN

7. IYerþzaamheden op rad'iologisch en a'anüerwant gebied'

Verricht door Dr L. H. M. van Stekelenburg en zijn medewerkers.
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Algemeen:

Dr van stekelenburg heeft het zevende Inrernationale congres voor Ra-
diologie bijgewoond, dat in Juli 7953 re Kopenhagen gehoud"en is.

Radiologie:

gericht op de ontwikkeling van de
osimerer bleek voor straling van 2OO

g¡ote Bevoeligheid re bezitten. Voor

l'ïi'î'.,:jî=.f:'f;1îi;ä;å.,'n::tî"î*m
worden toegepasr.

Ultraviolette straling:

""Y ïþ""ïäi:ff;:lLì,,îilffi;ï',l;#::inll:l:
van n een aantal internationale standaardlaboratoria
voor ultravioletdosimetrie.

2-v/erhz-aarnbeden op het gebied,an rnedisch-physisch onderzoeþ en
on tzø iþ þ el en .u an rn e d, is c b - p b y si s c h e d p p ar a t uur

Verricht door Ir D. H. Bekkering en zijn medewerkers.

Algemeen:

Bijgewoond werden de ,,Réunion Européenne consacrée à la Standardisa-
tion de la Phonocardiographie" te parijs en her ,,Inrernarional Elecrro-
Acoustics Congress" te Delft.

Electrokymografie:

een ,,Electrokymoscoop", een toestel waarmee het
baar gemaakt wordt. op het scherm van een electro_
toestel kan een registrerende meter (electrocardio-
den.

Cardiotachometrie:
Aan de cardiorachometcr werden diverse verbeteringen aangebracht.

Phonocardiografie:
Gewerkr werd aan een meeropsrelling, waarmee het mogelijk moet wor_

den de amplitudekarakteristieken .*,"r, lho'o."rdiografen 
"op' a. .r.-.rr.
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Frequentie-analyse van het E.E.G.:
De ,,E.E.G.-spectrograaf" kwam gereed. Begonnen werd met de construc-

tie van een ,,E,E.G.-magnetograaf", een toestel, waardoor ook de andere
E.E.G.-kanalen dan die, waarop de analysator tijdens het E.E.G.-onder-
zoek is aangesloten, toegankelijk gemaakt worden voor analyse.

Apparatuur:
Voor eigen gebruik werd o.a. vervaardigd een ,,Service-oscilloscoop",

een draagbare electronenstraaloscillograaf, met eigenschappeî aangepastàart
de omstandigheden, zoals die zich in de medisch-physische practijk voor-
doen.

IN c¡Nc ZIJNDE oNDERZoEKINGEN BIJ ANDEREN MET SUBSIDIE VAN DE
MEDISCH-PHYSISCHE AFDELING T.N.O.

7. Onderzoeþ, betret'lende de sløgoolwmemeting vøn het bart

Gesubsidieerde: Prof. Dr H. C. Burger te Utrecht.

Mededelingen:
De termijn van de subsidieverlening werd verlengd tot I Januari 1955'

terwijl een aanvullend subsidie werd verleend.

'\l'erkzaamheden:

De in het vorige jaarverslag genoemde scintillatieteller werd in een de-
finitieve vorm gebracht, aangepast voor metingen aan patiënten.

Het gebruikelijke Na2a is minder geschikt als injectiestof wegens het
snelle uittreden uit de bloedbaan. De metingen wachten op de aankomst
van besteld radioactief serumalbumine.

Verder werd een z.g.,,Iaagfrcquente" ballistocardiograaf geconstrueerd,
waarbij de verplaatsing, snelheid en versnelling van het bed geregistreerd
kunnen worden. De behoefte deed zich voelen de opname-methode te stan-
daardiseren zowel wat betreft de gevoeligheden, als de wijze van adem
inhouden tijdens de registratie. Fliernaar wordt een nader onderzoek in-
gesteld.

2. Onderzoeþ betref lende de ontroiþþ.eling en invoering oan d,Ppdratuar
øoor þliniscbe oxy- en carboxymetingen

Gesubsidieerde: Prof. Dr R. Brinkman te Groningen.
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Mededelingen:

De termijn van de subsidieverlening werd verlengd tot 1 Januari 1954
en in verband hiermede werd een aanvullend subsidie verleend.

\Øerkzaamheden:
In 1953 is bijna uitsluitend op het gebied der klinische carboxymetrie

gewerkt.

a. De technieh cler alkali-reservemeting mct de carbovisor werd verbeterd
en klinisch ingevoerd.

b. Een onderzoek werd ingesteld, met behulp van carbovisormetingen, over
het koolzuurgehalte der alveolaire lucht bij asthmatische kinderen. Hier-
voor werd cle heer H. Lamberts gedurende 3 maanden gedetacheerd aan
het Nederlancls Sanatorium te Davos. Een verslag over dit onderzoek' wordt gepubliceerd.

c. Er werd een nieuwe apparatúur ontwikkeld, rer klinische bepaling van
de vrije koolzuurspanning van arterieel bloed. Het principe en de eerste
vorm van het apparaat is uitgewerkt; de definitieve vorm zaI, naar ver
wacht wordt, in begin 1954 worden bereikt.
Een einclverslag is in bewerking.

3. anderzoeþ betret't'ende de toepassing .¿an mod,erne pbysiscb-technische
en in het bijzonder z.tan radiotechnische hulpmidd,elen bl slechthorende
patiënten

Gesubsidieerde: Prof. Dr E. Huizinga te Groningen.

Mededelingen:

FIet onderzoek werd in 1952 beëindigd, doch het verslag van de resul-
taten werd eerst in 1953 ontvangen" Flierover kan het volgende worden
medegedeeld:

Er werd een onclerzoek ingesteld naar de bruikbaarheid der z.g. spraak-
audiometrie, met behulp van de Groninger P. B. lijsten, voor het aanpassen
van hoortoestellen. De metingen werclen verricht in het vrije veld met
dien verstande, dat de gebruiker zichð,aarín bevond, terwijl zijn hoortoestel
op de gebruikelijhe wijze gedraeen werd. De metingen, welke mer en zon-
der hoortoestel werden verricht, betroffen in hoofdzaak de spraakgehoor-
drempel, de spraakverstaanbaarheidsdrempel, het discriminatieverlies en de
spraakdynamiek.

De methode maakt een goede differentiatie mogelijk van de mer een
hoortoesiel bereikbare verbetering bij verschillende typen van slechtho-
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verclere diffe:'entiatie der meerresultaten blijkt bij bepaalde -,,ormen van
gehooraandoening bereikbaar daar de woordiijst"" -* een zekere mare
van genormaliseercl achtergrondgeruis aan te bieden.

voor uitvoerige gegevens aangaanð,e de uitkomste.n van het onde¡zoek
wordt verv'ezen naa-r de dissertatie van Dr G. F. Bleeker, Rijksuniversiteit
Groningen, Maarr 1,953.

4. onderzoeþ. ter r.terruiming van d.e wetenschappelijÞ.e basis voor bet onder-
,.øijs aan hardhorende etz d,ooe þinderen met gehoorapparaten

Gesubsidieerde: Prof. Dr L. B. \Ø. Jongkees te Amsterdam.

Verkzaamheden:

typen voor een groep slechthorenden gebruikt zou kunnen worden, maar
gezien het geringe aantal, dat voor schoolgebruik van deze apparaten ge-
maakt moet worden, leek deze oplossing niet afdoende.

FIet nu ontwikkelde universele appa:raat komt aan de gemeide bezwaren
tegemoet.

5. Onderzoeþ onntrent de baemodynamische gevolgen va,n een stenose in een
bloedoat ot' in bet bart

Gesubsidieerde: Dr H. A. Snellen te Leíden.

Mededelingen:

De termijn van de subsidieverlening werd verlengd tot 1 Januari 1955
en een aanvullend subsidie werd verleend.

Verkzaamheden:
\Øat betreft de problemen, die optreden bij de bestudering van de hae-
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modynamica bij stenoses, is dit jaar gewerkt aan en hulp verleend bij de
voortzetting van oude onderzoekingen, het op gang brengen van nieuwe
onderzoekingen en het onrs/erpen en velbeteren van apparatuur. Voor
een kort overzicht kunnen de volgende punten genoemd worden:

FIet bewerken van gegevens verkregen bij het onderzoek van pariënren
met mitraal- en âortastenose;
de ballistocardiografie;
de electrokymografie;
de phonocardiografie;
het inrichten van een instrumenrarium voor dier-experimenten op het
Laboratorium voor Physiologie.

De plannen voor een kunstharr en noodzakelijke hulpapparatuur zijn ver-
der ontwikkeld, maar konden nog niet gerealiseerd worden. Advies van
de Rubberstichting is bij het opstellen van deze plannen van grore waarde
ge$¡eest. Een belangrijk hulpapparaar is een instrument voor her testen van
drukopnemers. Dit instrument is momenteel in bewerking bij een instru-
mentmakerij te Leiden, daar de eigen werkplaats overbelast is.

6. Onderzoeþ betret'lende de spraahgebreÞkigbeid. bij Þind,eren

Gesubsidieerde: Dr L. Kaiser te Amsterdam.

Mededelingen:

De termijn van de subsidieverlening werd verlengd tot 1 Juli 7954 en
een aanvullend subsidie werd toegestaan.

\Øerkzaamheden:

Gedurende 1953 werd van 93 kinderen met verschillende afwijkingen,
waar:oaî invloed op spraak en taal verwacht kon worden, materiaal ver-
zameld op geheel dezelfde wijze, als in 1,952 bij honderd normale kinderen
was geschied. In het onderzoek w'aren betrokken:

12 kinderen met gespleten gehemelte, 12 hardhorende en 12 dove kin-
deren, 20 kinderen met dyslexie, 12 debiele kinderen, 11 kinderen met
motorische afwijkingen en 14 stotreraars.
De gegevens werden voor ongeveer de helft uitgewerkt en vergeleken

met die der normale kinderen.
Betreffende de normale kinderen werd een volledig r^pport gemaakt en

bovendien een meer bei<nopte beschrijving. Deze laatste zal begin 1954 blj
de uitgever Muusses verschijnen.
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7'onderzoeþingen met de cardiotachometer, weilee door het NederlandsInstituut ,oor Praeventie'¿e Geneesþande t-e Leiden in bruiþteen ii
ontaangen

Mededelingen:

^ 
D¡ 

9nd9r19¡kingen met de cardiotachomerer worden na het verrrek vanProf' A' de \Øaart wegens het bereiken van de p."ri"."g;.;;ïuf.^i..r;;a
verricht onder leiding van Dr F. H. Bonjer.

Verkzaamheden:

Lde het afgelopen jaar bijna dagelijks
:n en in de laatste maanden bovendien
het arbeids-physiologisch onderzoek

rtiënten.
uitzonderinj gemaakr, dat technische

'edende storing in het derde kwartaal
rkelijk maakte. Bij de hierdoor nodige
raat enigszins vereenvoudigd. Boven_
rrnsrrumenr zo goed mogelijk lineair

h ook tijdens narcose bleek de cardio_

bij enkete oriënterende proeven i",,i.lï:'1;i"r"i.1iliî.T:i*:Ítüt

8' onderzoeþ betret't'ende de þlinische toepassing aan de bailistocardiograaf
Gesubsidieerde: Prof. Dr J. G. G. Borst re Amsrerdam.

Mededelingen:

Subsidie was verleend ten behoeve van de onrwikkeling van een som-meerinrichting bestemd voor het bedoelde orrd.r"o.i.-D.i.r-'¡"'T- a.subsidieverlening is inmiddels verlengd tot 1 Januari 1955.

\Øerkzaamheden:

ratie van het ,,minu-
sommeerinrichting is
thans in Delft bij de
voortgezet.
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9. Onderzoek. ooer d.e invloed, van de øltraøiolette straling op de huid

Gesubsidieercle: Prof. Dr H. Berkelbach van der Sprenkel te utrecht.

\Øerkzaamheden:

de installatie gebruikt voor het eigenlijke onderzoek'

lO. Onderzoeþ inzalee de physiscbe grondslagen oan percussie en auscultøtie

Gesubsidieerde: Prof. Dr H. C. Burger te Utrecht.

\Øerkzaamheden:

ðen, zodra de weersomstandigheden het toelaten, voortgezet'

Tl.Onderzoele inzaþe de þlinische beteþenis ¡tan tle laagfrequente ,,schom-

mel" b allistoc ar dio gr af ie en inzaþe de elec troÞ ymo graf ie

Gesubsidieerde: Dr H. A. Snellen te Leiden.

a. Onderzoek inzake de klinische betekenis van de laagfrequente ,,schom-

mel"ballistocardiograf ie
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Medede lingen:
De termijn van de subsidieverlening voor het onderzoek inzake de kli-

nische betekenis van de laagfrequenre,,schommel"ballistocardiografie is
verlengd tot 1 Juli 7954 en een aanvullend subsidie werd verleenã.

Verkzaamheden:

b. Onderzoek inzake de electrokymografie

Mededelingen:

. De subsidieverlening voor het ,,Onderzoek inzake de electrokymografie,,
is met 1 october 1953 beëindigd. Het onderzoek wordt in de lidering
Cardiologie van het Academisch Ziekenhuis te Leiden voorrgezer.

\Øerkzaamheden:

trenten.
Bij het zoeken naar het juiste filter is gebleken, dat een filter, dat af-

snijdt bij 70 F{z, waarschijnlijk volCoende zal zijn. Kymogrammen, opge-
nomen met een fiher van 20 I{z, geven rot nog roe nier meer informaìie
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voor de diagnostiek, zij vertonen echter meer onregelmatigheden, welke de

beoordeling-bemoeilijken. Deze onregelmatigheden worden veroorzaakt
door de ongunstige signaal-ruis-verhouding.

De wens lt tttut voìen gekomen, om het aantal handelingen, dat nodig
is voor het opnemen .r".r è.n electro[ymogram, te beperhen door combi-

natie of automatisering.

12. Onderzoeh betref t'ende de continue meting van de bloeddruþ

Gesubsidieerde: Prof. Dr A. J. H. Vendrik te Nijmegen.

Mededelingen:

Met het onderzoek werd 1 Novcmber 1953 een aanvang gemaakt.

\Øerkzaamheden:

Aan de hand van aanwezige literatuur werd een beknopt inzicht gekregen

in de meetmethodiek van de bloeddrukregistratie.

gel geplak
luchtpomp
buiten. De
van het le
Deze laatste wordt geregistreerd. FIet systeem pols plus opnemer werd
geanalyseerd met diverse proefnemingen en met een theoretische deductie
werd hieruit een verband gezocht tussen het gedrag van het systeem (ge-

nereren) en de omvang en weekheid van de pols (qualitatief). Uit de theorie
vloeide een te verwachten verbetering voort cloor een constructieve wij-
ziging in het opnemerdeksel.

Op de werkplaats werd een nieuw deksel van een andere vorm gemaakt
en dit werd beproefd. Met dit nieuwe deksel kon het hinderlijk genereer-

verschijnsel onderdrukt $¡orden.
Het luchtsysteem \Øagner-Jacquet bevat echter nog andere nadelen, zodat

dit onderzoek nog voortgezet zal worden, zodra dit van pas komt.
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1,3.Onderzoeþ naar de þlinische bruiþbaarheid aan de irnpedantie-pletbys-
mograt'ie

Gesubsidieerden: Dr F. H. Bonjer en Dr H. A. Sneilen, beiden te Leiden.

\Øerkzaamheden:

Een onderzoek naar de waarde van dit soort impedantiemeting bij pa-
tiënten met perifere vaataandoeningen leek verantwoord, omdat juist de
volumeveranderingen door spontane pulsaties goed worden weergegeven.
Abnormale grootte of vorm van deze volumeveranderingen zouden een
waardevol hulpmidciel kunnen blijken voor de diagnostiek, terwiji veran-
deringen in de volumepols een aanw\zing zouden kunnen geven over het
beloop van de ziekte, resp. de doeltreffendheid der behandeling.

De in Groningen voor laboratoriumproeven gebouwde apparatuur werd
eind September in Leiden ontvangen. Het vierde kwartaal van het jaar
werd geheel besteed aan veranderingen in de apparatuur, ten einde deze
geschikt te maken voor het gebruik in de kliniek. Voor verschillende on-
derdelen bleek de levertijd zo lang te zr1n, dat zelfs aan het eind van het
jaar nog niet met de definitieve afbouw kon worden begonnen.

INc¡rvrrucoE AANVRAGEN vooR sUBSIDIE

Onderzoeþ inzaþe de verstaanbaarheid van gefilterde spraaÞ

Subsidie is aangevraagd door Prof. Dr E. Huizinga te Groningen.

Mededelingen:

Voor de periode van 1 Januari 7954 - l Jantarí 1956 is subsidie ver-
leend, bestemd voor de aanschaf van een Daven-audio-effectsfilter.

Srorwoono

Ook in het afgelopen jaar heef.r de Medisch-Physische Afdeling T.N.O.
er rraar gestreefd een bijdrage te leveren voor de ontwikkeling van de me-
dische physica in ons land. Steeds meer gemeenschappelijke problemen,
v¡aarvoor haar advies of bijstand werd gevraagd, of welke door haar opge-
lost moesten worden, deden zich voor.

De werkgroep, welke zich met de meer algemene problemen bezig houdt,
is dan ook uitgebreid en zal in het komende jaar nog verder uitgebreid
moeten worden. Mede hierdoor is het noodzakelijk, dat voor deze groep
op korte termijn een nieuw tijdelijk onderdak wordt gezocht, in afwachting
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van de oprichting van het Medisch-Physisch Instituut T.N.O. Een oplos-
sing is nog niet gevonden.

Ook de huisvesting van de tweede groep van eigen werkers, de radiolo-
gische werkgroep, was een nijpend probleem. Gelukkig is hiervoor, dank
zij de medewerking van de Gemeente Arnhem en van de directeur van he!
Gemeentelijk Ziekenhuis, een tijdelijke oplossing gevonden door huisvesting
van de bioloog, de chemicus en hun hulpkrachten bij laatstgenoemde instel-
ling. Dank voor deze meclewerking wordt hier g affie gebracht.

Ook is dank verschuldigd aan allen, die in het afgelopen jaar wederom
belangeloos hun medewerking hebben verleend tot de verdere ontwikkeling
van deze,A.fdeting.
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CENTRAAL PROEFDIERENBEDRIJF T.N'O.

.AIGEMEEN

In de samenstelling van het bestuur en van de commissie van Bijstand

";i;; C.r,t.a"l Pro"efdierenbedrijf T'N'o' kwam gedurende het jaar 1953

geen wijziging.

per 31 December 1953 was het bestuur als volgt samengesteld:

Prof. Dr G' M. van der Plank, Dr O' Mühlbock'
voorzttter, Dr J. SPaander,

Prof. Dr H. \Ø. Julius, H. J' Thomasson' arts'

De Commissie van Bijstand bestond uit:

Prof. Dr G. M. van der Plank, Dr H. S' Frenkel,
ooorriiter, Drs H. van Genderen,

Dr J. A. Cohen, Dr J' L'L' F' H-artkamp'

õi Ë'. b.r.r.i"g,' Proi. Dr vt.J. Itfkt: .

õ. rur.1á"-8.î.t.", Prof' Dr J' D' Verlinde'

FIet secretariaat van het bestuur en van de commissie van Bijstand

berustte bij de secretaris der Gezondheidsorganisatie T'N'O'' Mej' Dra

A. E. Vinkel.-- 
o1 t.ia;r,g van her Centraal Proefdierenbedrijf T.N.o. bleef in handen

van Prof. Dr \Ø. K. Hirschfeld.

FIet bestuur heeft in de verslagperiode eenmaal vergaderd'

Reeds in het verslag over het. vorig" jaar moest melding gemaakt worden
.,n"r, ã. ,r"grrrtie, *.1È. de bouw van het Vermeerderingsbedrijf ondervond

g.d,r...r.l. 
"h. r jáar ß52; in 79.53 is wederom een ernstige vertraging ont-

s"tr"r, ir,. de voortgang '\r"n h.t bouwproject, in het bijzonder doordat zovele

i;;;;ili;g* hierbij bãtrokken zyr'. len slotte waren aan het eind van het

jaar de moeilijkheden opgelost en werd de bo

Verwacht mag worden, áat Á 1954 de bouw
De onbevredþende toestand, dat voor de en

g"b*iL g.-""ktïo.st worden van een deel van de ruimte van de Afdeling

S.l..tie,ile.f in 1953 bestendigd, waardoor beide Afdelingen belemmerd

worden in haar ontplooiing.

De personeelssrerkte van het centraal Proefdierenbedriif T.N.o. bedroeg

eind 1953:
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7

7

2
7

werenschappelijk assistent
bedrijfsleider,
analysten,
dierenverzorgers/s¡ers

!7'ERKZA,{MHEDEN

Omtrent de werkzaamheden van h ijf T.N.O.
gedurende het jaar 1953 kan het vol

Van de verschillende diersoorten elt verder

Met muizen, ratren en caviae werden de experimenten bij de Afdeling
lelectie.voorrgezer; bij de Afdeling vermeerdiring vond afleverirrg aan
orverse tnstttuten plaats.

. oriënterende proefnemingen werden genomen_ in samenwerking mer an-
dere instituten ten einde langs deze *.g g.g.rn.ir te verkrijgen oätrerrt de
bruikbaarheid der srammen.

1 chauffeur,
I jongste bediende/hulpkracht,
I administratieve assisienr.
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PUBLICATIES
Bijlage

AANGEVATTE ONDERZOE-Doon pB GEzoNDHEIDSoRGANISATIE T.N.o. zELvE

KINGEN

2'e. Perinatale sterlte

Ffenrloc, C. orN, J. H. PosrnuMl en J. H.DE Fln.ls, Onderzoek naar de

voeding van de zwaîgere op het platteland.
Voeding 74 (1953) 7, p. 1-16'

Pos'rHuu.e, J. FInnueNa, Perinatale sterfte in Nederland en andere landen
1926 - 1.950.
T. Sociale Geneesþ. 31 (1953) tll72, p. 2731292.

4'þ, Astbma

BesrreaNs, J. ." J. GnorN, Psychogenesis and psychotherapy of bronchial
asthma.
Progress in psychosomatic medicine by variogs a.uthors, edited. by
Desäold O'Neill M.D., Butterworths Medical Publications, London.

Gnor¡, J. .tt J. Besrree¡s, Psychomatische en al,lergische opvattingen over
ãã o.ttti"ut r*ijze van hêt asthma bronchiale; een poging tot slnthese.
Psyche en Aliergische Ziekten, een symposium der Ned. Ver. v.
Allergie, Stenfert Croese, 7953, p. 43.

Gnoru, J., J. BesrreeNs, G. FIrr,r,rNGA en J. M. l,rN onn Verr<'Psychosoma-
tiiche onderzoekingen tijdens de behandeling met ACTH.
Ned. T. v. Geneesþ.97 (1953) 44, p. 2887.

GRorN, J., Psychosomatische aspecten van het asthma bronchiale.
Ned. T. v. Geneesþ.97 (1953) 30, p. 7946.

Gnorx, J., Treatment of bronchial asthma by a combination of ACTH and
psycho-therapy.
Acta Allergol. 6 (1953) p. 2L-48.

GErrEw, E. E. M., Longfuncties na longresectie.
Dissertatie 1953, Groningen.

GnurN, E. E. M., E. FIurzINc¡, A. A. Isneats, N. G. M.OnIn en H. J.
SrurrrR, Over bronchiëctasieën.
Geneesle. Bladen,46e reeks (1953) Nr 1.

'r Deze cijfers komen overeen met die' welke in het jaarverslag staan voor
het gelijknamige onderwerp of onderzoek.
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C.Ltr, FI. J. rrN en N. G. M. Onrr, Positieve inrracurane reacries voor
allergenen.bij asthma-lijders, vergeleken mer de resuharen verkregen
door inhalatie van allêrgeen-exiracten.
Ned. T. zt. Geneesþ. 97 (19fi) 10, p. 598.

5'!-. Poliornyelitis

VnnLtuDr, l. p. arld H. A. E. v¡.w ToNcnnrN, A mixed epidemic of polio-
myelitis and Bornholm's disease (pleurodynia). (In ïorig jaarvãrslag
niet vermeld.)
Antoni o. Leeawenboeþ lB (1952) p. 239.

ú vrnlrr.rDr, J. D., B. FIo¡vr¡N and E. Nr¡roul, Immunological classification of
25 European srrains of poliomyelitis virus.
BaIl.IVorld Healtb Org.9 (1953) 4, p. 559.

vrnrrNo', J. D. and H. A. E. vrN ToNcpnrN, Fruman infection with viruses
of the Columbia S.K. group.
Archio. ges. Virusforscå. (Vzien) Band V (1952) Heft 3, p. 217.

6't'. Enc e p h alitis p o stv ac c in alis

V'nr,rwor, J. D., E. o¡ Vnr.s and A. KRrr, Destruction of myelin in the
central nervous system of experimental animals by enzymatic activi-
ty of vaccinia vrrus.
Archio. ges. Virøsforscå. (\Øien) Band V (195\ iFreft 2, p.73.

7'ç. V iras-onder zoeÞin gen

\flotrr, H. L., Early diagnosis of mumps.
Acta Leidensia 13 (1,953), p. 13d.

DrmrNc, F., Aetiologie en diagnostiek van virusziekten.
Ned. T. e. Geneesþ. 97 (1953) 28, p. 1857.

9't'. Cari:ës

LuYrs and Caries part III.
ds for rats atrd the
(Ook in de Neder-

1953) 1, p. 42.

Publicaties in verband sraande mer her T.N.o.-caries-onderzoek:
B¡,crrn orms, O. en J. v,LN AuBnoNcrN, Cariësonderzoek I.

T. v. Tand.beelle. 60 (1953) Nr 10.'
B¡crrn ornrs, O. en J. va.N Arr,ænoNcEw, Cariësonderzoek IL

T. o. Tøndbeelþ. 60 (1953) Nr 11.
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B¡crBn DrRKs, O., J. vert AunnowçnN en K' C. \ØrNrLlt' Cariësonderzoek'
T. o. Tandheelþ. 60 (1953), Nr 12'

l8'", Mediscb onderzoeþ rnet bebulp van isotopen

Qurnroo, 4., A. A. FI. K¡sspN¡an and L. D' F. L,cNarvrn,.Assay. of thyro-- 
trôphic hormone by means of 1131 uptake in thyroid glands of iodo-
casein treated mice.
Acta Endocrinol. 12 (7953) 4, p. 335-340.

Brou, P. S. en J. Tnusrne, High PBI131 concentration in blood of patients
with myxedema.
J. CIin. Endouinol. ønd Metabolism 13 (1953) 8, p. 989.

Brorr.t, P. S., Beschouwingen over de waarde van de excretie van radio-- 
actief jodium als riaat voor de schildklierfunctie.
Ned. T. v. Geneesþ. 97 (1953) 43, p. 2825.

LrNorroou, G. ,{., Clinische les: Behandeling van thyreotoxicose met radio-
actief jodium.
Ned. T. o. Geneesþ.97 (1953) 3, p. 130.

LtNonnoovr, G. ,{., Behandeling van de hyperthyreoïde met antithyreotica
en met radio-actief jodium.
Ned. T. a. Geneesþ. 97 (1953) 43, p. 2827.

Itrt ctrtc ZIJNDE oNDERZoEKINcEN BIJ ANDEREN MET SUBSIDIE vAN DE

GEZONDHEIDSORGANISATIE T.N.O.

l*. Meningitis

ZnnrN, 'S7'. veN, Aspecten en resultaten van de behandeling der tubercu-
leuze meningitis.
Møandscbr. r,. Kindergeneesþ. 2I (79531ß5\ p.7a.

MrN¡rn, A. ory, P.a afwijkingen bij meningitis tuber-
culosa bij k met .streptomYcine.Maandsc'br. L9531t954) 6, p. 184.

VnnrInst, H., Expériences neurochirurgicales sur la pathologie et sur le
pronostic de la méningite tuberculeuse.
Reztwe Nearologique, 39 (1953) l, p. 33.

2*. ACTH en cortisone bij rheumatische zieþten

Cnnvrto, S. vnN en F. Ku¡pBRs, De toepassing van ACTH en cortisone bij
carditis rheumatica.
Maand.scbr. v. Kindergeneesle. 2l (1953h954) p' at.
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Kurrrns, F., De toepassing van ACTH en corrisone bij kinderen mer rheu-
matoide arthritis.
Proefschrift Gemeente-Universiteit Amsterdam (1953).

Prr, A. 4., A. ,A.., FI. K¡ssrN¡¡n en A. Cers, Evaluation of long acting
corticotrophin.
British Medical I. (1953) I, p. 54.

3'?. Blo ed gr o ep envr aagstuÞ

CoHru, H., H.Brouw and A. PoNovreN, Preservation of testerythrocytes in
globin sugar solutions for maintaining a bloodgroup panel.
Vox Sangainis 3 (1953) Nr 1-2.

5't. Le p t o s p ir a- on d er z o e k in gen

\Øorrr, J. \Ø., Laboratory diagnosis of leptospiroses.
\ø.H.O.G. Monograph Series Nr 19 (1953), Advances in rhe Control
of Zoonoses, p. 127-138.

\Øorrr,_ J_. \Ø., Serological classification of type strains of leptospira.
\f. H. O. G. Monograph Series Nr 19 (1953), Advancei in the Con-
trol of Zoonoses, p. 159-152.

6't. Bronchiëctasieën

Gosrrwcs,.V.R.O., J. F. Ph. HEns, J. Kop and J. Mrrrotn, Studies on the
action,,of the hydro-iodide of diethyl-amino-ethyleiter of benzyl-
penlctllln,
Acta Med. Scand. 146 (1953) Nr 2.

GostrNcs, \ø. R. O., J. F. Ph. Flpns en J. Murorn, Behandeling van chroni-
sche mucopurulente bronchitis, 

-veroorzaakt 
door hae-mophilus in-

fluenzae, met het jodide van de diaethyl-amino-aethyläsrer van
benzyl-penicilline.
Ned.. T. t,. Geneesþ.97 (1953) 5, p. 273.

Hrns, J. F. Ph. and J. Mur.orn, The_ mucosal epithelium of the respiratory
t_ract in muc_o-purulent bronchitis caused 6y Haemophilus Infiuenzae.
J. ol Patbology and Bact.66 (1953) p. 103.

8'þ.Onderzoekingen op het gebied. van bet aibratiezintaig
Ttnvoonr, B. Th. M., S. J., Structuele analyse van visueel taaleebruik

binnen een groep dove kinderen. Twee ãelen.
Proefschrift 1953 Gem. Universiteit Amsterdam.

UonN, A. JA.\¿ pr., An electrical wind-instrumenr for severely of totally
deaf children.
Volta Review (\Øashington D.C.), May 1953.
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UorN, A. vAN, pr., Een geluidsmethode voor zwaar- of geheel dove kin-
deren.
Uitgave: Doofstommen-Instituut St. Michelsgestel.

7 7't. M e disc h-o pr.to edleøndi g ond.er zoeh

Rr¡rsEN, Mej. P., Gezinsonvolledigheid en gedragsmoeilijkheden bij het kind"
Maand.bl. ø. d. GeestelijÞe VolÞsgezondheid 8 (1953) It, p. 365.

l2't'.OnderzoeÞ op bet gebied d.er bormonen

., DrNcrrueNsr, E. f, \Ø. J. HorrranN, L. G. FIurs rr.r'r Vu,D, R. Kooy en A. M,7' J. A. Vrnnrer, Flormoonbepalingen in de urine van lijders aaî acÍe
vulgaris.
Ned.. T. ø. Geneesþ. 97 (L953) 35, p. 2261-2270.

DtNcruensr, E.T, L. G. Hurs rN'T VELD, A. A. Isr¡Ers en N. G. M. Onrc,
The excretion of neutral I 7-ketosteroids of adrenal and gonadal origin
in bronchial asthma with and v'ithout a bacterial bronchitis.
Acta Allergol. Suppl. III (1953) p. 55-59.

76't'. H aemo p b ilie en h aemorr h a gis c b e diat h e s e

I B.+ntrr.s, H.L. J.M., S. vax CnEvErD, M. M. P. P¡urssrN and R. VoNr,
Transfusions of suspensions of blood platelets in thrombocytopenia
and trombopathia.
J. Clinical Patbology 6 (1953) t, p. 41.

¿ Cnrvrr-D, S. vex, P. G. HoonwBc and M. M. P. PAurssrN, Researches on a
circulating anticoagulant in a hemophiliac II. Effect of administra-
tion of ACTH and Cortisone.
Blood 7 (1,953) 2, p. 125.

¡ Cnrvtr,o, S. veN. en M. M. P. PeursseN, Flaemorrhagische diathese door
ontbreken van de Christmas-factor.
Ned. T. v. Geneesþ. 97 (1953) 78, p. 7t74.

., CREvELD, S. vaN, en M. M. P. PaurssrN, Flaemorrhagic diathesis due to
absence of Christmas-factor.
Lancet 264 (1953) I, p. 823.

- CnEvELo, S. veN, en M. M. P. PaurssrN, Een vorm van haemorrhagische
diathese, gekenmerkt door het ontbreken van factor 3 der bloed-
plaatjes (Thrombopathia haemophilica).
Ned. T. a. GeneesÞ. 97 (1953) 8, p. 462.
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CntvEto, S. vex, De klinische betekenis der nieuwe stollingsfactoren rn
het bloedplasma.
Maandschr. o. Kindergeneesþ. 21 (1953 1954) p. 745.

t7't. Ple xøs cborioideøs

AnrrNs Kerrrns, J., Beitrag zur experimentellen lJntersuchung von Funk-
tion und Herkunft der Kolmerschen Zellen des plexus chorioideus
beim Axolotl und Meerschweinchen.
Z. Anat. und Entøicþlungsgeschicbte ll7 (1953) p. 119.

20't-. ZuigelingensterÍte in verband rnet gezinsgrootte en weloaart

FIoocBNoooRN, D., De kans op doodgeboorte voor kinderen mer een hoog
geboorterangnummer, respectievelijk kinderen van oudere mo€ders.
l'tred. T. .o. GeneesÌe. 97 (1953) 33, p. 2130.

28't. (1952) Behandelingsmethoden r.tan d.e z@angere met toxicose ollen
diabetes

Mestloonr, J. L. en '\ø. H. or Fnalrun¡ m.m.v. Mej. H. Frorrnc, Een
onderzoek naar het gedrag der eosinophiele leucocyten tijdens
zwangerschap, baring en kraambed.
Ned. T. v. Verlosþ. en Gynaec.53 (1953) p. 265.

32't. ABO-immwnisatie als oorzaaþ. oan de haemolytische zieþte van de pas-
geborene

RtrtIr,terrn, J. and J. J. veN Locuev, Anti-A and anti-B immune anti-
bodies in pregnancy.
Vox Sanguinis 3 (1953) 6.

Arorr,rNc GEzoNDHEIDsTECHNIEK T.N.o

B,tens, J. K., Verslag van een srudiereis in Amerika (13 Sept. -22 Dec.
7952). Rapporr Nr 18.

Er¡r, J._ veN orN,,C. B¡rrrn en L. H. J. 'Wrrrrerns, Bestrijding van la.waai
in trappenhuizen II (Dec. 1953).
Rapport Nr 19, tevens:
Publ. Nr 51 Technisch Physische Dienst T.N.O. en T.H.

BucounT, J. J. or en A. H. M. Basenr, Bevolkingsonderzoek naar her
voorkomen van rheuma en de invloed van de vochtigheidstoestand
van de woning hierop (Dec. 1953).
Rapport Nr 20.
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Tijdschrif tartikelen :

ZurrrN, D. veN, Geluidhinder en geluidisolatie.
T.N.O.-Nieurøs 8 (1953) Nr 2.
Publicatie Nr 22.

Btttrn, C en A. H. M. Bes¡nr, Gemeenschappelijke tuinen.
Polytechniscb Tijd,scbr. B S (1953) Ni iZ-íS.
Publicatie Nr 27.

Zurtex, D. v¡N en E. veN GuNst, Metingen over luchtdoorlaat en .warmte-
verlies door ramen.
Veruarming en Ventilatie 10 (1953) Nr 2.
Publicatie 28.

Bnessrn, L. J., g van de buitenlucht door de indusrrie en
maatrege ing van deze verontreiniging.
Mens en 7 (1953) Nr 3.
Publicati

BesaRt, Ar H. M. en C. Brrrrn, \Øoningbezerring en woninggebruik.
Tijd,schr. zt. Volþshuisvesting en Síedebouzø"34 (1953) ñr 11.
Publicatie Nr 30.

GuNst, E.J4*, De rol van ramen bij de ventilarie van gebouwen.
Meded. Nr B Ver. v. Luchtbehandeling, Juni 1953.
Publicatie Nr 31.

ZurleN, D,. vex, Grondbeginselen van warmte-isolatie, bescherming tegen
vocht en ventilatie.
De Ingenieør 65 (1953) 43, p. G 51-58.
Publicatie Nr 32.

Beens, J. K.,--Reisindrukken uir de Verenigde Staten op het gebied der
Gezondheidstechniek.
De Ingmiear 65 (1953) 35, p. G 43-49.
Publicatie Nr 33.

Besent, A. H. M., Behandeling van huisvuil in de woning.
De Ingenieur 65 (1953) 48, p. G 61-65.
Publicatie Nr 36.

KrucrR,- A. J., P. B. OnNrE en J. veu orN Er¡r, Zwarre of gekleurde
schoolborden.
T. o. Soc. Geneesþ. 3l (1953) 22, p. 527-530.
Publicatie Nr 37.

Beans, J. K., Hygiënische problemen in een geïnundeerde stad.'Vater 37 (1953) 24.
Publicatie Nr 39.

73L



PesvnrR, ,\., Research on activated sludge: I. A study of the aeration of
water, II. Experiments with brush aeration.
Serøage and Indøstrial Wastes 25 (1953) nr lL en 72.
Publicatie Nr 40.

Mtorsc¡r-r,r¡vsrscHE AFDELING T.N.o.

Ontw iþþelen van medi sc h- p h y sis c b e dP P ar d'tuilr
BnrrnnrNc, D. H. en A. Klun, Een direct gekoppelde electronenstraal-

oscillograaf voor het registreren van biophysische verschijnselen.
Rapport Nr 3, Dec. 1953.

AødioLogie
BtrrrrR, G. F., Het aanpassen van hoorprothesen.

Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen (1953)'

Stenose in een bloedvat ot' in bet bart
RoDnIco, F. ^A., The determination of the oxygenation of blood in vitro

by using reflected light.
American Heart Joarnal a5 $953) 6, p. 809-822.

FIet October-nummer (1953) van T.N.O'-Niewzrs was wederom in het
bijzonder gewijd ^ n de werkzaamheden van de Gezondheidsorganisatie
T.N.O.
De volgende artikelen verschenen daarin;

PotueN, ,{., De Volksgezondheid en de Gezondheidsorganisatie T.N.O.

P.Lsua, F., Kroponderzoek.
PostnuIr,ta, J. HtnrraeNl, Perinatale sterfte.

GnnnRarror, H. R,, B.C.G.-vaccinatie tegen tuberculose.

Dur.tr.or, S. J. C,, Enige aspecten van het vraagstuk der Kinderverlamming.

N,tttwINc, V., Encephalitis postvaccinalis.

\(/rElrN, Y. v¡w oEn, Doeltreffendheid van de curatieve geneeskunde en de
geneeskundig e voorzorg.

Scnnton, E. H., Registratie van medische gegevens.

GnonN, J., Gerontologie, een nieuw veld van activiteit der Gezondheids-
organisatie T.N.O.

Vnrus, G. A. Dn, Medische mycologie en het onderzoek op dit gebied bij
het Centraalbureau voor Schimmelcultures te Baarn.

GuNsr, E. ven, Afdeling Gezondheidstechniek T.N.O.: Vragen, die in het
afgelopen jaar werden gesteld.

BErrunrNG, D. H., De E. E. G.-spectroscoop.

132




