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ALGEMEEN

Bnsruun EN DAGELIJKs BESTUUR

Op 6 December overleed het bestuurslid Prof. Dr J. D. Steenhuis, die vijf jaar
lang deel uitmaakte van het bestuur, doch helaas in verband met zijn gezond-
heidstoestand en drukke werkkring niet intensief aan de werkzaamheden heeft
kumen deelnemen. Frof. Steenhuis was tevens lid van de Commissie van
Bijstand inzake Radiologie van de Medisch-Physische Afdeling T.N.O., waar
zijn heengaan eveneens als een gernis gevoeld wordt. In de hierdoor ontstane
vacature is nog niet voorzien.

Begin 1954 zag Prof. Dr G. C. E. Burger zich genoodzaakt ontslag als be-
stuurslid te vragen. Bij Koninklük besluit van 26 November 1954, No. 11, werd
hern eervol ontslag verleend uit deze functie en werd in zijn plaats benoemd de
heer J. de Groot, arts te Velsen.

Op deze plaats moge een woord van waardering en dank worden uitgesproken
voor de belangstelling en daadwerkelijke steun, welke Prof. Burger als bestuurs-
lid en ook op andere wijze gegeven heeft aan het werk van de Gezondheids-
organisatie T.N.O.

Het bestuur is thans als volgt samengesteld:

I. Gedelegeerden,
tevens leden, ing.
art. 6 van de sÍa-
tuten, jo art. tr8

van de Wet

Plaatsvervangend gedelegeerde,

tevens plaatsvervangend lid, ing.
art. 6 van de statuten, jo art. 18
van de Wet

Benoemd op yoor-

dracht van

Minister van Sociale
Zaken en Volksge-
zondheid.

Minister van Onder-
wijs, Kunsten en
Wetenschappen.

Prof. Dr P. Mun-
tendam

Mr H. J. V/oltjer

Mr F. J. J. Besier



II. Gewone leden

ing. art. 7 van
de statuten

Ten behoeve van de voordracht
yoor de benoeming der gewone
leden dienen de volgende colleges
en lichamen aanbevelingen in ing.
art.7 (2 en 3) van de statuten

Datum van aftreden

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

Prof. Dr G. A.
Lindeboom
Prof. Dr R.
Remmelts

Vacature

J. Stork

Dr Ir F. Bakker
Schut

Prof. Dr I.
Boerema

Prof. Dr A. ten
Bokkel Huinink
J. de Groot
Prof. Dr J. H.
Gaarenstroom

Prof. Dr F. H. L.
van Os

Prof. Dr A. Polma

Prof. Dr J. J. G.
Prick

Senaat Technische Hogeschool

Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot Bevordering
der Geneeskunst

Senaat Vrije Universiteit te
Amsterdam

Praeventiefonds

Senaat Rijksuniversiteit te
Leiden

Nederlandse Maatschappij tot
Bevordering van de
Tandheelkunde

Koninklijk Instituut van
fngenieurs

Senaat Gemeentelijke Universi-
teit te Amsterdam

Senaat Rijksuniversiteit te
Utrecht
Gezondheidsraad

Senaat Rijksuniversiteit te
Groningen

Koninklijke Nederlandse Maat-
schappij tot Bevordering der
Pharmacie

Gezondheidsraad

Senaat R.K.-Universiteit te
Nijmegen

t-t-1957

t-t-1957

t-t-1957

1-l-1957

t-t-1957



IIL Tijdelijke leden
ing. art.9 van
de statufen

Dr C. Banning

Dr J. J. Brutel de
la Rivière
Prof. Dr E. H.
Vogelenzang

Prof. Dr K. C.
Winkler

Door het bestuur van de Gezond-
heidsorganisatie T.N,O. aanbe-
volen

Datum van aftreden

l-4-r956
l-4-1956

1-4-1956

t-4-19s6

Het dagelijks bestuur is als volgt samengesteld:

Prof. Dr A. Polman, yoorzitter,

Prof. W. F. J. M. Krul, ondervoorzitter,

Dr C. Banning,

Prof. Dr G. A. Lindeboom,
Prof. Dr P. Muntendam
Prof. Dr R. Remmelts,
Mr H. J. Woltjer,
A. E. Winkel, secretaris,

VsncÄ.o¡mNcnN

Het bestuur kwam in de verslaperiode viermaal bijeen; door het dagelijks
bestuur werd zesmaal vergaderd.

V¿,clrrecnr,onN

Met goedkeuring brj gemeenschappelijke beschikking van 9 October/2l
October en 4 November 1954 van de Ministers van Sociale ZakenenVolks-
gezondheid, van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en van Financiën
werd per I Januari l954het vacatiegeld van de bestuursleden van de Gezond-
heidsorganisatie T.N.O. gelijk gesteld aan dat van de bestuursleden van de
Centrale Organisatie T.N.O.



, ìøERKZAAMHEDEN

De Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft thans haar eerste lustrum achter
de rug. In verband hjermede is het goed een terugblik te werpen op het korte
verleden, zo mogelijk vergezeld van een overzicht over de voor haar liggende
weg.

Zlj werd op grond van de Wet van 30 October 1930 tot regeling van het toe-
gepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (Staatsblad 416) bÜ KoninklÜk
besluit van 4 Juni 1949, No. 11, in het leven geroepen met de taak,,te bevor-
deren, dat het toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek op de doelmatigste
wijze dienstbaar wordt gemaakt aan de volksgezondheid".

De wijze, waarop de Gezondheidsorganisatie T.N.O. haat taak heeft te ver-
vullen, wordt in de Wet omschreven als volgt:

zij dient de Ministers desgevraagd of eigener beweging van advies op het
gebied van toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de

volksgezondheid;
zij bevordert de eenheid in de bemoeiing van het Rijk met het toegepast-

natuurwetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de volksgezondheid, be-

nevens de algehele samenwerking op dit gebied;

zij verricht werkzaamheden haar door wet, algemene maatregel van bestuur
of op andere wijze van regeringswege opgedragen.

De Gezondheidsorganisatie T.N.O. kan instellingen oprichten, beheren,

medewerking verlenen aan het oprichten van of deelnemen in zelfstandige

instellingen of op dat gebied werkzame personen of instellingen financieel of
anderszins steunen en aan zodanige personen of instellingen opdrachten tot
onderzoek geven en daaromtrent eventueel reglementen vaststellen.

Het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. bestaat uit een gedele-

geerde van het Ministerie van Sociale Zakeneneerr gedelegeerde van het Minjs-
terie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, voorts uit zeven leden, die
geacht worden in natuurwetenschappelijk opzicht deskundig te zijn op het
gebied van de volksgezondheid, en zeven Jeden, die in ander opzicht deskundig
worden geacht op dat gebied. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter
en een ondervoorzitter.

Voorzien wordt in de mogelijkheid van benoeming van tijdelijke leden.
De dagelijkse leiding berust bij het dagelijks bestuur, waarin de plaats van

voorzitter en ondervoorzitter worden ingenomen door de voorzitter en onder-
voorzitter van het bestuur.

De Gezondheidsorganisatie T.N.O. ontvangt haar geldmiddelen in de vorm
van een subsidie van de Centrale Organisatie T.N.O., voorts door het aan-

vaarden van andere subsidies, het vorderen van vergoedingen wegens voor
bijzondere personen of lichamen gedane onderzoekingen of aan hen uitge-
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brachte adviezen, het opnemen van gelden, het aannemen van schenkingen en
het aanvaanden van erfstellingen en legaten.

De werkzaamheid van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft in het af-
gelopen tijdvak vijf facetten vertoond, welke als volgt zijn aan te duiden:

a. medische vraagstukken, welke zij zelve aarwat en uitvoert (2.g. eigen onder-
zoekingen);

b. medische vraagstukken, welke anderen aarvatten en waarvoor zij financiële
steun genieten van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.;

c. vraagstukken op het gebied van de gezondheidstechniek, welke zijn onder-
gebracht in de Afdeling Gezondheidstechniek T.N.O. met eigen bestuur en
Raad van Bijstand;

d. vraagstukken op het gebied van de medische physica, waarvoor ook een
afdeling is ingesteld met eigen bestuur;

e. en ten slotte het vraagstr.rk van proefdieren met te garanderen zuivere af-
stamming waarvoor is ingesteld het Centraal Proefdierenbedrìjf T.N.O. met
eigen bestuur en Corrrmissie van Bijstand.

Voor de onderzoekingen welke vallen onder rubriek a. wordt de werkwijze
gevolgd, dat bij het aanvatten van een onderzoek wordt ingesteld een commis-
sie van advies, waarin de deskundigen op dit gebied zitting hebben en dat, waar
nodig, een centraie persoon wordt aangesteld voor de uitvoering, waarbij die
gedeelten van het onderzoek, welke afgesplitst kunnen worden en in een bepaald
laboratorium kunnen worden verricht, ook daaraan worden gedelegeerd.

De adviescommissies zijn de colleges, aan wie de onderzoeker(s) verant-
woording schuldig is (zün), zij maken het werkprogramma en de begroting op
en beoordelen het werk. Zij hebben, wanneer eenmaal het bestuur met het
werkprogramma en de begroting heeft ingestemd, een grote mate varl zelf-
standigheid.

Orntrent de aangevatte onderzoekingen worden elders in dit jaarverslag
mededelingen gedaan.

Een aantal van deze onderzoekingen rs wat haar aard en wijze van aanpak
betreft eerst mogelijk geworden door het bestaan van de Gezondheidsorgani-
satie T.N.O. Deze kon hierbij dus niet steunen op reeds bestaande ervaring en
moest, vaak moeizaam, haar eigen weg vinden.

In het jongstleden October-nummer van T.N.O.-Nieuws verscheen een
uiteenzetting van de hand van Prof. Dr J. H. de Haas, welke een beeld geeft

van de moeilijkheden, welke zich voordeden, en waarnaar kortheidshalve
verwezen wordt.

In 1954 deed zich de behoefte gevoelen aan samenryerking met andere
T.N.O.-instellingen.

Samenwerking met de Voedingsorganisatie T.N.O. bestond reeds en neemt
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toe; er is hiervoor dan ook een organisatievorm gevonden, welke geen tijdelijk
karakter draagt.

Samenwerking is in de verslagperiode tot stand gekomen met het Instituut
voor toegepast-biologisch onderzoek in de natuur en met het Kunststoffen-
instituut T.N.O., terwijl samenwerking met het Lederinstituut T.N.O. in het
verschiet ligt. Wat betreft het eerste en laatstgenoemde instituut gaat het om
samenwerking ten behoeve van een bepaald onderzoek met aflopend karakter;
de samenwerking met het Kunststoffeninstituut T.N.O. betreft het bestuderen
van de toepassingsmogelijkheden van kunststoffen op medisch gebied om zo
mogelijk op grond daarvan te komen tot de beste wijze van realisatie.

In de naaste toekomst zullen enkele ,,eigen onderzoekingen" tot afronding
dan wel tot afsluiting worden gebracht. De practijk heeft uitgewezen, dat tal
van onvoorziene omstandigheden overschrijding van de oorspronkelijk ge-

raamde tijdsduur noodzakelijk maken. Dit is bijvoorbeeld het geval met het
onderzoek naar oorzaken, welke de perinatale sterfte beÏnvloeden, verder het
psychologisch gedeelte van het kroponderzoek, dat rn de eerste helft van 1955
gereed zal komen, terwijl voorts het eindrappott naar aanleiding van de ge-
houden schoolkinderen-asthma-enquête in 1955 verwacht wordt. De resultaten
van een aantal andere onderzoekingen worden in 1956 tegemoet gezien. Met
andere projecten, waarvan de onderzoektijd van langere duur is, worden goede
vorderingen gemaakt, o.m. met het fluorideringsonderzoek in verband met
cariës en het onderzoek naar de doeltreffendheid der curatieve geneeskunde en
de geneeskundige voorzorg.

Hoewel voor de centrale leiding van het klinisch geneesmiddelenonderzoek
nog geen deskundige gevonden is, biedt de ontwikkeling onder voorlopige
leiding van Prof. Dr C. D. de Langen, die hiervoor een gedeelte van zijn tijd
beschikbaar stelt, wel goede perspectieven. Op een en ander wordt elders in dit
verslag nader ingegaan.

Evenals vorigjaar zal over de voortgang van die projecten, welke een onder-
zoek van twee jaar of langer vergen, een kort overzicht worden gegeven vanaf
het tijdstip van aanvang.

De ervaring, opgedaan tijdens een bijeenkomst in November 1953 van leiders
van onderzoekingen en van degenen, die bij onderzoekingen van de Gezond-
heidsorganisatie T.N.O. een belangrijke rol vervullen, welke bijeenkomst ten
doel had het onderlinge contact tussen de werkers te bevorderen, gaf aan-
leiding hiermede voort te gaan en zo vonden in het verslagjaar wederom twee
van dergelijke bijeenkomsten plaats. Door enkele onderzoekers werd een korte
voordracht gehouden, waarna er gelegenheid was tot gedachtenwisseling.

Het October-nummer van T.N.O.-Nieuws was wederom speciaal gewijd aan
het werk van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. Omtrent een aantal door haar
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geëntameerde onderzoekingen werden hierin artikelen en korte mededelingen
geplaatst.

Een woord van dank wordt hier gaarne gebracht aan al degenen, die op een
of andere wijze hebben bijgedragen tot de voorbereiding, opzet en uitvoering
van de verschillende onderzoekingen en andere werkzaamheden van de Gezond-
heidsorganisatie T.N.O. en hiervoor geheel belangeloos hun tijd en deskundig-
heid beschikbaar stelden.

De uitvoering van een aantal projecten is mede mogelijk gemaakt door de
gewaardeerde medewerking van de zijde van de Geneeskundige Hoofdinspectie
van de Volksgezondheid, de Provinciale Geneeskundige Inspecteurs, de Ge-
meentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdiensten, de Militaire Geneeskun-
dige Dienst, de consultatiebureaux, burgemeesters en andere functionarissen
van verschillende gemeenten in ons land, de schoolartsen, ziekenhuizen en vele
anderen. Ook tot hen wordt op deze plaats gaarne een woord van dank gericht.

CONT¡CT MET ANDERE INSTELLINGEN

De bestaande contacten, welke de voorzitter onderhoudt met verschillende
instellingen en commissies, welke aanrakingsvlakken met de Gezondheids-
organisatie T.N.O. hebben doordat hij deel uitmaakt van de besturen hiervan,
werden gehandhaafd. Hiervoor aangewezeî door de Gezondheidsorganisatie
T.N.O. werd de voorzitter voorts benoemd tot lid van de op 8 October 1954
door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid ingestelde commissie
tot het verrichten van een nadere studie inzake de organisatie van de genees-

kundige- en gezondheidszorg in de droogkomende Zuiderzeepolders. Voorts
werd de voorzitter bÜ Koninklijk besluit van 4 September 1954 benoemd tot lid
van de Voedingsraad en bij Koninklijk besluit van 20 October tot plaatsver-
vangend voorzitter.

De wederzijdse bekendheid van het werkterrein van de Gezondheidsorgani-
satie T.N.O. en dat van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschap-
pelijk Onderzoek op medisch gebied heeft er toe geleid, dat er zich geen vraag-
stukken voordeden, welke een vergadering van de Medische Contact-Com-
missie T.N.O-Z.W.O. noodzakelijk maakten.

De voorzitter woonde op 29 Januari de ingebruikstelling bij van het nieuwe
gebouw van het Medisch-Biologisch Laboratorium der Rijksverdedigings-
organisatie T.N.O. te Rijswijk (2.-H.); een gedeelte van het in Juni gehouden

Tandheelkundige Jubileum Congres werd door hem bijgewoond.
Betreffende contact op internationaal gebied kan het volgende worden ver-

meld. Van 3tr Augustus tot l0 September werd te Rome de wereldconferentie
voor bevolkingsvraagstukken gehouden, georganiseerd door de Verenigde
Naties. De ,,Conference on selection, training and support of medical research
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workers", welke in het vorige jaarverslag reeds werd aang:kondigd, vond
onder auspiciën van de ,,Council for International Organízations of Medical
Sciences" vaî 4 tot 8 October 1954 te Londen plaats. Beide conf,erenties werden
door de voorzitter bijgewoond en na terugkomst werd door hem uitvoerig
hierover gerapporteerd.

Naar aanleiding van een door de Directeur-Generaal va.n de Internationale
Volksgezondheidszaken gestelde vraag of van de zijde van de Gezondheids-
organisatie T.N.O. belangstelling bestaat voor de voor 1955 door de Wereld-
gezondheidsorganisatie beschikbaar gestelcle fellowships is verzocht hjervoor
in aanmerking te laten komen Dr R. J. van Zonneveld, arts-coördinator bij
het gerontologisch onderzoek, ten einde gedurende 3 maanden in het buiten-
land, waaronder Engeland, de gerontologische problemen aldaar te kunnen
bestuderen. Dit verzoek is ingewilligd.

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

1. KnopoNonnzosr

De Adviescommissie leed een groot verlies door het overlijden eind October
van het lid de heer F. A. van I-uijt.

De Adviescommissie vergaderde in de verslagperiode driemaal.
De onderzoekingen werden in het verslagjaar voortgezet.
Dr F. Pasma, leider van het onderzoek, geeft het volgende overzicht van de

stand der werkzaamheden :

Het sarnenstellen van een kropkaart van Nederland, het eerste deel van het
werkplan, is thans nagenoeg gereed.

Hiervoor is een omvangrijk onderzoek nodig geweest. In bijna alle gemeenten
van Nederland zijn groepen kinderen onderzocht op het voorkomen van
struma. Meestal betrof het de jeugd van de lagere scholen, maar ook kleuters en

oudere kinderen van huishoud- en U.L.O.-scholen. Ook werden groepen vol-
wassenen onderzocht.

Het bleek, dat slechts in enkele plaatsen in ons land de bevolking geheel vrij
van krop was ( de gemeenten waar de jodiumprophylaxe reeds is ingevoerd
buiten beschouwing gelaten). Dit is het gevolg van het voldoende jodiumgehalte

van het aldaar gebruikte leidingwater. Dit is het geval te Zutphen, Gouda,
Amersfoort,'s-Hertogenbosch, Barendrecht, Moordrecht en IJsselmonde. Het
overige deel van Nederland vertoont struma in uiteenlopende frequentie.

Evenals indertijd bij het onderzoek van de Gezondheidsraad bleek ook nu
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weer de grote betekenis van een goede jodiumvoorziening. Het leidingwater van
bovengenoemde kropvrije gemeenten bevat 40 of meer gamma jodium per liter'
Bij lagere joditimgehalten begint struma op te treden.

De kroppercentages, gevonden bij de groepen kinderen van 6 tot L4 jaar

(van de lagere school), werden in kaart gebracht.

In het Westen van het land is de kropendemie geringer dan in het Oosten en

Zluiiden,waar ze soms in een sterke graad optreedt, waardoor aangeboren krop
daar ook niet zo zeldzaam is.

Verschillende waarnemingen lieten zien, dat andere factoren dan het jodium-

gehalte van het drinkwater mede de hoogte van het kroppercentage bepalen.

Hierbij is van belang of sommige voedingsmiddelen, b'v' melk, afkomstig zijn
van een jodiumrÜk gebied (zeekleigebied) of van jodiumarme gronden. Van het
jodiumrijke gebied bevat de melk dubbel zo veel jodium als van jodiumarm

gebied. ook de meer of mindere onvolwaardigheid van de gebruikelijke voeding

en de hardheid van het drinkwater schijnen invloed uit te oefenen. De nabÜheid

vandezee,waardoor de bewoners meer atmosferische jodium zouden opnemen'

zoals vroeger nogal eens werd verondersteld, schÜnt geen practische betekenis

te hebben en waarschijnlijk kan er in het geheel geen betekenis aan worden toe-

gekend. In Katwijk aanZee b.v. kornt bli 45%van de schooljeugd struma voor.

Het leidingwater bevat hier ook zeer weinig jodium en is daarbij erg hard. Het
is wel gebleken, dat een hoog kalkgehalte van het drinkwater aanleiding geeft

tot een hoger kroppercentage.
Geregeld werd gevonden, dat bij de laagste welstandsgroepen een hoger

kroppercentage voorkomt dan bij de hoogste.

In Culemborg, Kampen en Wolvega werd het resultaat nagegaan van de

tegenwoordige jodiumprophylaxe door middel van het gejodeerde bakkerszout.

In genoemde plaatsen is de jeugd thans kropvrij.
De bij de schooljeugd verkregen gegevens werden vergeleken met die, welke

bij de militaire keuringen werden verkregen. Deze waren bereidwillig verstrekt

door de Geneeskundige Inspectie van de Koninklijke Landmacht. Deze militaire
gegevens werden ook in kaart gebracht. zekomen geheel overeen met die van

de schooljeugd.
De gevallen van thyreotoxicose bij de gekeurden kwamen nagenoeg alleen

uit de duidelijke kropstreken.
In enkele plaatsen van ons land werden vergelijkbare groepen kinderen met

en zonder struma samengesteld.
In Groenlo werd een aantal kinderen lichamelijk en psychologisch onder-

zocht, terwijl een voedingsenquêtrice bij beide groepen de gebruikelijke voeding

heeft nagegaan.
Het onderzoek naar de invloed van struma op de lichamelijke toestand van

het kind is gedaan door Dr F. J. de Wijn. Zijn eindconclusie was, dat de bevin-
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dingen bij het onderzoek naar sexuele rijping, bloeddruk enz. alle in een richting
duiden van achterstand bij de struma-kinderen.

Het psychologisch onderzoek werd verricht door Mej. J. C. Kroes en Prof.
Dr M. J. I-angevetd. Deze laatste onderzoeker vond met grote frequentie bij de

kinderen met struma een bepaald psychisch beeld, dat o.a. gekarakteriseerd

wordt door een toestand waarin de kinderen een complex van indrukken uit de

buitenwereld moeilijk kunnen verwerken tot een geobjectiveerd hanteerbaar
gegeven. Op verschillende wijzen wordt dit strumabeeld in het persoonlijkheids-
beeld verwerkt en het kan dan ook gedrag en prestatie verschillend belnvloeden.

De enquête naar de gebruikelijke voeding bij groepen kinderen met en zonder
struma líet zien, dat bij beide groepen enige belangrijke nutriënten (vooral
dierlijk eiwit en vitamines) beneden de normale gemiddelde behoefte bleven-
Bij de strumagroep 'waren deze echter het meest afwijkend van de gemiddelde
normale behoefte. Hoewel uit deze weinig verschillende cijfers nog geen duide-
lijke invloed van de voeding op het voorkomen van struma mag worden afge-
leid, past de waarneming wel bij soortgelijke bevindingen in het buitenland
waar in nagenoeg elke onvolwaardige voeding een kropbevorderende factor
wordt gezien (Wegelin, Znric}l).

In het afgelopen jaar werd o.a. het concept-interimrapport geschreven.

IIet epidemiologisch onderzoek werd voortgezet in Limburg, Zeeland,
Noord-Brabant, Utrecht en op de eilanden Texel en Marken.

Er werden bezoeken gebracht aan de vijf doofstommeninstituten om na te
gaan of de daar aanwezige gegevens van de leerlingen voldoende kans boden
voor een onderzoek naar een eventueel verband tussen endemische krop en
aangeboren doofstomheid.

Ten behoeve van het onderzoek van Prof. Dr A. Querido werden besprekin-
gen gehouden met verschillende artsen om volwassen kroppatiënten aan een

onderzoek te laten deelnemen. Deze personen met krop werden in verschillende
plaatsen uitgezocht. In Heimond en Tilburg o.a. werd hiertoe op enige grote
fabrieken al het personeel onderzocht.

Er werd contact opgenomen met het Laboratorium voor Physiologie der
Dieren te Vy'ageningen) waaÍ men bezig is met een onderzoek naar het voor-
komen van krop bij het vee.

Bij het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek T.N.O. in Utrecht werden
proeven ingesteld om na te gaan of in sommige voedingsmiddelen strumogene
stoffen voorkomen. Het betrof hier steenperen en melk, afkomstig van koeien,
die veel herfstknollen en voederbieten te eten kregen, zoals dit in vele streken
van Nederland in de herfst en winter lange tijd het geval is. Van enige strumo-
gene werking is echter niets gebleken.

Betreffende de voortgang vantret psychologische gedeelte van het onderzoek
deelt Mej. J. C. Kroes het volgende mede:
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In totaal werden in Noord-Brabant ruim 600 kinderen getest. Het uitwerken
van het volledige materiaal nam veel tijd in beslag. De verdeling van de I.e.'s
over de + groep en de contrôlegroep op de verscbillende scholen en de pres-
taties bij de verschillende onderdelen van de Terman-Merrill-test en van de.
Bourdon-test werden vergeleken. Van elk kind zal een aantal gegevens van de
vragenlijst worden vastgelegd op een ponskaart, waarop ook de uitkomsten
van de Terman-Merrill- en van de Bourdon-test zullen voorkomen.

Het rapport over het psychologische gedeelte van het kroponderzoek zal in
het eerste kwartaal van 1955 worden voltooid.

Functionee I onder zoek van endemische kroplíj ders

Prof. Dr A. Querido brengt als volgt verslag uit over zijn werkzaamheden en
bevindingen ín 1954:

In Februari werd in Tilburg een groep van 23 fabrieksmeisjes met krop on-
derzocht, waarvan een deel gedurende een half jaar tot Tanger Jozozout had
gebruikt.

De resultaten van het gehele kroponderzoek samenvattende werd gevonden,
dat de organisch gebonden jodiumconcentratie in het serum bij alle proef-
personen binnen normale grerrzeî lag. Er bestond geen significant verschil
tussen de gegevens van de kropgroep en de contrôlegroep.

De coïncidentie van hyperactiviteit van de schildklier en jodiumdeûciëntie
kon bevestigd worden.

Iloewel de 24-uurs opname van radio-actief jodium door de schildklier in
dezelfde orde van grootte lag als bij patiënten met thyreotoxicose, bleek in de
proefpersonen met jodiumdeficiëntie de afname van de activiteit veel Tangzamer
Íe zijn.

De hoeveelheid in de urine uitgescheiden jodium lükt het beste criterium te
zijn voor de diagnose van jodiumdeflciëntie. Bepalingen van het totale jodium-
gehalte in de urine worden als de beste benadering van het jodrumgebruik
beschouwd.

Bij enkele personen wercL het bestaan van een hyperactieve schildktier, zonder
palpabele vergroting, aangetoond.

Bepalingen van het radio-actieve organisch gebonden jodiumgehalte in het
bloed wezen uit, dat dit niet significant verschilt, althans bij de proefpersonen'
van de bij normale personen gevonden waarden. Deze gegevens suggereren,
dat het gemiddelde jodiumgehalte van de schildklier bij de proefpersonen met
krop weinig of niet van dat van de normale schildklier zou verschillen.

Klinische waardering en bepalingen van het organisch gebonden jodium-
gehalte in het bloed doen veronderstellen, dat de productie van schildklier-
hormoon niet wordt beïnvloed door jodiurnopname boven een gehalte van
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l5vldd. Over het hormoongehalte bij lager jodiumgebruik werden geen ge-

gevens verkregen.
Het ligt in de bedoeling in het komende jaar een ,,Jobrozo"-gebied te

bestuderen, benevens enkele aanvullende theoretische problemen, verband

houdende met het kroponderzoek. De bekende kroponderzoeker J. Stanbury

@oston) zal deelnemen aan de werkzaamheden van Maart tot September 1955.

onderzoek inzake de invloed van hypo- en hyperthyreoidie tiidens de zwangerschap

van het moederdier op de ontwikkeling van het embr¡'e

Zoals bekend ontvangt Dr J. Langman een subsidie ten behoeve van boven-
genoemd onderzoek, dat door hem wordt verricht in het kader van het T.N.O.-
krop-project. Over de tot nu toe bereikte resultaten za| een publicatie ver-

schijnen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Samenvattend deelt

Dr Langman het volgende over zijn werkzaamheden mede:

Naar aanleiding van mededelingen in de literatuur, dat in kropgebieden een

hoger percentage aangeboren stoornissen gevonden wordt dan elders, werd een

onderzoek ingesteld naar de invloed van schildklierextirpatie bij het moederdier

op de morphogenese van het embrYo.
De proefdieren werden als volgt ingedeeld: Groep I (19 ratten) contrôle-

dieren; groep II (26 ratten) begin der graviditeit 1-25 dagen na thyreoidectomie;
groep III (20 ratten) begin der graviditeit 26-55 dagen na thyreoidectomie;
groep IV (8 ratten) thyreoidectomie 1-4 dagen na het begin der graviditeit.

Gebleken is, dat zowel het gemiddelde gewicht der embryonen als het ge-

middelde gewicht en de kop-stuit lengte niet significant verschilden van de

contrôlegroep. Wel was het percentage resorpties in groep II en III aanzienlijk
hoger, respectievelijk 12,8/, en 31,9%. Van groep III vertoonde een aantal

embryonen (6) een gespleten verhemelte. De verbening bleek voor alle groepen

vertraagd te zijn, soms afwijkend.
Microscopisch werden de ogen van de embryonen onderzocht. Zowel lens-

als retina-afwijkingen werden geconstateerd: vervloeiing van lensvezels,

vacuole vorming, somtÜds volledig structuurverlies der lensvezels en ruptuur
van het lenskapsel. Van de retina viel de sterke plooivorming op' Voor groep II
bedroegen deze afwijkingen 24,8y., voor groep lfl 36,2% en voor groep IV
9,15%.In de laatste groep werden geen lensafwijkingen geconstateerd.

Een verzoek van Dr Langrnan hem voor hei jaar 1955 opnieuw subsidie te

verlenen ter voortzetting van zijn onderzoekingen werd door het bestuur van de

Gezondheidsorganisatie T.N.O., na hieromtrent gunstig geadviseerd te zljn
door de Adviescommissie, ingewilligd, waarbij dezelfde voorwaarden als voor
1954 gesteld werden.
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2. ONosnzoBK NAAR FAcroREN, DIE DE rERINATALE srERF-rE snïNvloroeN

De Adviescommissie vergaderde in het verslagjaar tweemaal.
Tijdens het verblijf van Dr M. Straub in Amerika wordt diens plaats in de

Adviescommissie ingenomen door de heer C. B. F. Daamen, die zich desge-

vraagd tevens bereid verklaard heeft daarna als gewoon lid in de Adviescom-
missie zitting te nemen.

Mej. Dr J. A. Stroink heeft per 17 October 1954 ontslag genomen als advi-
seuse wegens het aanvaarden van een betrekking bij de Wereldgezondheids-
organisatie. De heer Daamen zal als obstetricus Mej. Posthuma van advies
dienen.

Omtrent de voortgang van het onderzoek bericht Mej. J. H. Posthuma, leid-
ster van het onderzoek, als volgt:

Voor een beschrijving van de opzet en uitvoering van het onderzoek naar
factoren, die de perinatale sterfte beïnvloeden, kan worden verwezen naar het
in het jaarverslag 1953 gegeven overzicht.

Het verslagjaar 1954 is vrijwel geheel in beslag genomen met het coderen van
de medisch-obstetrische en sociale gegevens van nrim 2000 enquêteformulieren
en het overbrengen hiervan op ponskaarten voor de machinale statistische be-
werking.

In de tweede helft van het jaar konden de eerste codelijsten door de Afdeling
Bewerking Waarnemingsuitkomsten T.N.O. op ponskaarten worden overge-

bracht, waarna in November met de machinale bewerking een aanvang werd
gemaakt.

De uitkomsten over het geboortegewicht en de praematurenfrequentie van
de 2000 kraamzorgkinderen te Rotterdam zijn in samenwerking met de Afdeling
Gezondheidszorg van het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde
gepubliceerd in het Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde 32e Jaatgang No. 22,

onder de titel: ,,Geboortegewicht en Praematuritas in Nederland" (van Gel-
deren, Posthuma en de }Iaas).

De resultaten van het nevenonderzoek over de lichaamslengte van vrouwen
in Groningen, Zeeland en Rotterdam worden thans in een artikel samengevat.

Op verzoek van de Oriënteringscomrnissie T.N.O. omtrent sociaal-genees-

kundige beroepsclassificatie zrjn de gegevens met betrekking tot beroep en wel-
stand afzonderlljk bewerkt met het doel hieruit een algemeen bruikbare be-

roepsindeling voor sociaal-medische doeleinden samen te stellen.

Voor de leidster-docenten van de kraamcentra van ,,Het Groene Kruis"
werd een voordracht gehouden over perinatale sterfte, nationaal en internatio-
naal bezien.

De eerste uitkomsten van de landelijke enquête laten de volgende algemene

conclusies toe.
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De overeenstemming met de Rijksgegevens van het Centraal Bureau voor de

Statistiek in de verhouding van doodgeboorte tot eerste-week-sterfte, van
pariteit en leeftijd van de moeder en van het percentage immature kinderen,

wijst op het in het algemeen representatieve karakter van de enquête.

De perinatale sterftekans van meervoudige geboorten is vijfmaal zo ErooÍ
als van enkelvoudige geboorten.

Bij praematuur geboren kinderen is de sterftekans tienmaal, (bij overdragen
kinderên driemaal) zo groot als bij kinderen geboren tussen 37 en42 zwanger-

schapsweken.
Van alle perinataal gestorven kinderen is 4}fireeds vóór de baring (in utero)

overleden en komt 30/. zelfs gemacereerd ter v¡ereld. Tijdens de baring sterft
2O/" en tijdens de eerste levensweek 4Ol.

Hoewel het aantal ziekenhuisbevailingen in de stad hoger is (41%') dan op

het platteland (6%) blükt toch het percentage spoedopnamen zowel voor stad

als platteland, als bij een praenatale zorg van vroedvrouw, arts of specialist
gelijk te zijn en wel 22/" in de sterftegroep en lL%in de contrôlegroep.

De gemiddelde zwangerschapsduur ligt i¡90-957" van de gevallen tussen 37

en 42 zwangerschapsweken. Overdragen vruchten maken I /" van alle geboorten

uit, terwijlhet percentagepraematuren 5lbedtaagt, waarbij nog een \/"van
de vruchten immatuur of beneden 28 zwangerschapsweken geboren wordt.

De hoofdzakelijk quantitatieve gegevens betreffende de praenatale zorg

tonen aan, dat het eerste praenatale bezoek in bijna de helft van de gevallen

vóór de 4e zwangerschapsmaand plaats heeft en clat meer dan de helft van de

zwangeren vijf of meer praenatale bezoeken bij arts/specialist of vroedvrouw
aflegt.

In de sterftegroep heeft zowel de arts als de vroedvrouw voor bijna 20/"van
de praenataal door hem ofhaar gecontroleerde zwangeren de hulp bij de baring
aan de specialist overgedragen.In 2O-25'% van de gevallen moet nog tijdens de

baring de hulp van de specialist worden ingeroepen. Uit de aard van de zaak

liggen deze percentages in de contrôlegroep lager.
Haemoglobinebepaling (en rhesusonderzoek) wordt tijdens de zwangerschap

nog nauwelijks systematisch verricht: in de stad, dank zij de bureaux voor
praenatale zorg,bij 35/ovan de zwangeren, op het platteland bij slechts 101.
Bijna de helft van de haemoglobinewaarden is lager dan'15/'tot de 6e zwanger-
schapsmaand en/of lager dan 7Ol vanaf de 6e zwangerschapsmaand'

De procentuele verdeling van doodsoorzaken stemt vrijwel overeen met het
Rijksgemiddelde en omvat o.a. 16/. geboortetraumata, l4l aangeboren af-

wijkingen, lÙl afwljkirrgen van placenta en navelstreng, 9%, zwangerschaps-

intoxicatie en 5 /" erythroblastosis foetalis.

Omtrent de neven-onderzoekingen kan het volgende worden vermeld:
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Onderzoek naar de haemorrhagische diathese bij pasgeborenen onder leiding van
Prof. Dr S. van Creveld

In het jaar 1954 werd in de eerste plaats het onderzoek over de veranderingen
in de nieuwe stollingsfactor proconvertine bij voldragen pasgeborenen en bij
praematuren beëindigd. Op grond van dit onderzoek werden de verschillende
factoren, die de stolling van het bloed van de pasgeborenen beinvloeden, ge-

meenschappelijk onder de loupe genomen. In de eerste plaats werden hie¡toe
de eerste stadia van de bloedstolling bij pasgeborenen bestudeerd door het ver-
loop van de thromboplastinevorming na te gaan. Hierbij werd gevonden, dat de
thromboplastinevorming bij pasgeborenen minder volledig verloopt dan bij
oudere kinderen en volwassenen en dat de afwijkingen in dit opzicht bij woeg-
geborenen sterker uitgesproken zijn dan bÜ voldragen kinderen. In een spe-

ciaal hierop gericht onderzoek bleek, dat bij vroeggeborenen deze thrombo-
plastinevorming tussen de 21e en 25e levensdag normale waarden bereikte. De
oorzaakvan de onvoldoende thromboplastinevorming in de eerste weken na de
geboorte bleek gezocht te moeten worden in een factor in het serum, welke bij
pasgeboren vroeggeboren kinderen in minder dan normale waarden voorkomt.
Met grote waarschijnlijkheid kon daarna worden vastgesteld, dat hier sprake
is van een tekort aan de P.T.C.-factor, dus aan de factor die bij een blijvend
geringe concentratie in het bloed de ziekte veroorzaakt, thans bekend onder de

naam haemophilie B, Christmas-ziekte of deutero-haemophilie.
Bij de onderzoekingen over de haemorrhagische diathese bij de pasgeborenen

werd tot aan het begin van hetjaar 1954 bij pasgeboren voldragen en vroegge-

boren kinderen een uitvoerige studie gemaakt van de veranderingen in het pro-
thrombinegehalte (bepaald met een ,,two-stage"-methode) en van de nieuw
ontdekte prothrombine-conversiefactoren: proconvertine en proaccelerine.

De uitkomsten met de ,,two-stage"-methode verkregen, bevestigden het be-
staan van een wij belangrijke hypoprothrombinaemie direct na de geboorte, die
bij te vroeg geboren kinderen een lagere waarde heeft dan bij voldragen pas-
geborenen. Met de ,,two stage"-methode onderzocht bleek het echter ongeveer

een jaar te duren, voordat bij zuigelingen prothrombinewaarden worden be-
reikt, gelijk aan die bij oudere kinderen en volwassenen. Toediening van vita-
mine K vlak na de geboorte en daarna gedurende vier achtereenvolgende dagen

bleek niet in staat het prothrombinegehalte te doen stijgen tot de waarden, die

men bij oudere kinderen en volwassenen vindt, wel om een daling op de tweede

levensdag te voorkomen.
Het gehalte aan proaccelerine bleek bij voldragen en te vroeg geboren kin-

deren reeds blj de geboorte normaal te zijn en daarna niet meer te veranderen.

Een sterke daling van het gehalte aan proaccelerine werd echter gevonden bij
intra-uterine melaena neonatorum.
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Hierna werd het gehalte aan proconvertine van het plasma van pasgeborenen
bestudeerd, waarbij kon worden vastgesteld, dat er een physiologische hypo-
proconvertinaemie bij de geboorte bestaat, die bij vroeggeborenen sterker uit-
gesproken is dan bij voldragen kinderen. De uitkomsten werden bestudeerd in
samenhang met het nieuw ontdekte ziektebeeld der congenitale hypopro-
convertinaemie.

Onderzoek ter verkrijging ran een uitgebreider inzicht in de pathologische ana-
tomie van de neonatus

De heer C. B. F. Daamen, die onder leiding van Dr M. Straub dit onderzoek
in het verslagjaar voortzette, bericht hierover als volgt:

De omvang van het pathologisch-anatomisch onderzoek betreffende de peri-
natale sterfte was in 1954 vrijwel gelijk aan die in 1953 en in 1952. In 1954

werden 182 immature, praemature en overdragen kinderen, die niet ouder
werden dan 10 dagen, geobduceerd (1953: 180; 1952: 182). In 1954 werd van
175 immature, praemature, voldragen en overdragen kinderen, die niet ouder
werden dan l0 dagen, het onderzoek (dus ook het microscopisch onderzoek)
voltooid (1953: 184; 1952:200). Van deze volledig onderzochte kinderen was
het aantal immaturen in 1954: 16 (1953: 14;1952: l8).

Van de 159 perinataal gestorven volledig onderzochte kinderen (zwanger-
schapsduur 28 weken ofmeer, levensduur tot en met 10 dagen) kon in 83 t der
gevallen de doodsoorzaak door morphologisch onderzoek worden vastgesteld
(1953: 78 %; 1952: 79%). Btj deze 159 perinataal gestorven kinderen werden
38 maal (: 24.5%) rnet het leven onverenigbare aangeboren afwijkingen ge-

vonden (1953:20%,;1952:20.7 %,).In 19.51van deze 159 gevallen was de aan-
geboren afwijking ook de oorzaak van de dood op het tijdstip van overlijden.

Bü de 159 perinataal gestorven kinderen werd in 36 (: 22.6%) der gevallen
een tentoriumscheur gevonden (1953: 247"; 1952: 20.7%). Aantoonbaar ab-
normaal inwerkend geweld tijdens de baring (stuitligging, forcipale extractie
enz.) werd n 6l% van de tentoriumscheuren gevonden (1953: 68'%;1952:
66%). Yan de 102 neonataal gestorven kinderen overleden er 20 (: 2O'%) met
een tentoriumscheur (1953: 2O/.).

De hyaline membranen pneumonie werd slechts gevonden bij neonataal ge-

storven kinderen. De frequentie bedroeg ondanks het relatief groot aantal
praematuren (l0l) 4.6% (1953: 16.4%; 1952: 27 \).

Bij de neonataal gestorven praernaturen (81) werd 7 x een hyaline membra-
nen pneumonie gevonden (: 8.6%) (1953: 317* 1952:. 4OY).

Er is een merkwaardigeel genstelling met de ervaring h 1952 en 1953 op-
gedaan, waar de hyaline membranen pneumonie respectievelijk in 42\ en in
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389( de belangrijkste directe doodsoorzaak was van praematuren, die ouder
dan één uur in de neonatale periode stierven. In 1954 was dit hoogstens in ll I
het geval. Septische aandoeningen werden bij 5 kinderen gevonden, die neo-
nataal overleden.

Bij de antenataal gestorven kinderen, vallende onder de perinatale sterfte,
werd intra-ovulaire ontsteking in 13 van de 60 gevallen gevonden (: 21.6%)
(in 1953: 22\,in1952: l4%). Van de gevallen van dood door sepsis in de neo-
natale periode was er één zeker en één waarschijnlijk van intra-uterine her-
komst. ook één geval van bronchopneumonie was zeker intra-uterien ontstaan.

Pathologisch-anatomisch onderzoek van praematuur geboren kinderen

Dit onderzoek, verricht door Dr Vy'. A. Manschot onder leiding van Dr M.
Straub, is beëindigd en een verslag hierover is gepubliceerd in het Nederlands
Tijdschrift voor Geneeskunde, terwijl een volledig gedocumenteerd verslag is
verschenen in de A.M.A. Archives of Ophthalmology (zie de aan het jaarverslag
toegevoegde lijst van publicaties). Kortheidshalve wordt verwezen naar deze
publicaties.

3. B.C.G.-v¡.ccrNATrEvRAAGsruK

De Adviescommissie vergaderde in het verslagjaar tweemaal.
De leider van het onderzoek, Dr H. R. Gerbrandy, geeft hieronder een over-

zicht van de werkzaamheden en bevindingen in het verslagjaar:
In het begin van 1954 heeft in Januari de eindcontrôle plaats gehad van de

gevaccineerde studenten en in Februari is het onderzoek in Zeeland opgevat,
dat door de stormramp in 1953 uitgesteld moest worden. Dit omvatte het
Mantoux-onderzoek van oud-leerlingen van lagere scholen op Zuid-Beveland,
Tholen en Oost-Zeeuws-Vlaanderen, die toen zij leerlingen waren van de
hoogste twee klassen van lagere scholen in 1950 en l95l gevaccineerd waren
geworden. De uitslagen van dit onderzoek waren ongeveer gelijk 

- misschien
iets hoger - dan die van het postvaccinale onde¡zoek in Friesland en stonden
practisch op één hoogte met het onder de gehele bevolking in het Land van
Cuyk verrichte onderzoek.

Meer dan te voren viel de aandacht op het feit, dat men een postvaccinaal
tuberculine-onderzoek niet volgens dezelfde regels kan benaderen als een
praevaccinaal tuberculine-onderzoek. Dit punt is nog in studie.

Er werd nog gelegenheid gevonden om een gÍoep van adolescenten te Goes
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te onderzoeken. Verder werden de Mantoux-reacties bepaald op scholen op het
eiland Schouwen en Duiveland bij alle leerlingen die pas zÜn teruggekeerd van
de evacuatie in 1953 en onder toezicht staan van de schoolarts te Zíerlkzee.
Hiermede werd voldaan aan het verzoek van de Geneeskundig Inspecteur van
de Volksgezondheid. Hoewel op sommige plaatsen de algemene toestand van de
kinderen te wensen overliet, bleek de tuberculine-index in dit gebied laag te zijn.
De uitnemende medewerking van de schoolarts maakte een vlotte afwerking
van dit onderzoek mogelijk.

Het jaar 1954 is verder gewijd geweest aan een uitbreiding van hetgeen in
1953 reeds in het Land van Cuyk begonnen was. Hiertoe zijn in het begin van
het jaar nog twee verpleegsters opgeleid voor het verrichten en aflezen van
Mantoux-reacties en in de loop van het jaar zijn voor de buitendienst ook nog
twee administratieve krachten aangetrokken. Het eerste onderzoek betrof dat
van de recruten van het Geneeskundig Regiment, die in 6 groepen zijn opge-
kornen in Amersfoort. De tuberculine-index bleek hierbij extra hoog te zljn
en werd op deze wijze tot een belangrijke voorbereíding voor het recruten-
onderzoek, dat voor 1955 ontworpen was en dat ongeveer 50.000 personen zou
omvatten. In het Geneeskundig Regiment zijn in totaal ruim 3000 recruten
onderzocht.

Het volgende project betrof een onderzoek van leerlingen van lagere scholen
in het schooldistrict Heerde, omvattende de gemeenten Hattem, Heerde, Epe
en Voorst. De index bleek bij deze kinderen ongeveer op dezelfde hoogte te
liggen als in het Land van Cuyk in 1953. In hetlandvanCuyk had voor het
eerst een herhaling plaats om te komen tot eenjuiste becijfering van het aantal
omslagen, dat beneden de ll bleek te liggen.

Verder is het wel gekomen tot een onderzoek van de scholen in Tiel, maar
niet in het Land van Maas en Waal. In dit laatste gebied bleken de uitkomsten
van het bevolkingsonderzoek, dat trouwens niet over alle gemeenten in het-
zelfde jaar had plaats gehad, belangrijk uiteen te lopen. De gemeente Wamel
had wel een hoog cijfer gehad, maar moest om redenen van organisatorische
aard voorlopig terzijde gesteld worden.

In Tiel heeft na een uitnemende voorbereiding door de schoola¡ts het onder-
zoek van de gehele gemeente plaats gehad en daarbij ook in de kleine gemeente
Buurmalsen, die van ouds bekend stond als een ernstige haard van tuberculose.
De gegevens in deze plaatsen weken niet bijzonder veel af van die, welke ge-
vonden werden in de gemeenten langs de lJssel en die in het Land van Cuyk.
Het is niet gekomen tot een Mantoux-onderzoek in de gemeente Bergh, welke
door de Districtsarts voor Tuberculosebestrijding in het bijzonder was aanbe-
volen. De oorzaak hiervan ligt in het niet tijdig vinden van nauwkeurig uit-
gestippelde verhoudingen met de daar werkende schoolartsendienst. De
Geneeskundig Inspecteur van de Volksgezondheid had bovendien bezwaar
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tegen het aansluiten in eerste instantie van een vaccinatie aan het Mantoux-
onderzoek, zoals dat voorgesteld was door de Districtsarts voor Tuberculose-
bestrijding.

Het uitvallen van de gemeente Bergh heeft de gelegenheíd gegeven tot het
verrichten van een voorlopig vergelijkingsonderzoek tussen de Mantoux- en de
pleisterreactie, zoals die in Denemarken op de scholen tot een leeftijd vanl2 jaar
wordt toegepast. De eerste indruk van de betekenis der pleisterreacties was niet
bijzonder gunstig, doch dit kan bij zulk een steekproef geen deûnitieve beslis-
sing geven. Er blijft dan ook nog op het programma staan een vergelijkings-
onderzoek tussen de reactie van Mantoux- en andere soorten van pleister-
reacties, dat dan misschien zou kun¡en plaatsvinden in het district Delft met
de medewerking van Dr Griep.

In September en begin van de maand October hebben opnieuw Mantoux-
onderzoekingen, gevolgd door vaccinatie van negatief reagerende studenten,
plaats gehad in Delft en Amsterdam. Het uitzoeken van een tuberculine-index
bij deze in leeftijd uiteenlopende groepen, waaryan bovendien het merendeel
woeger reeds gevaccineerd was geworden, is thans nog in bewerking. Alleen
aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, waar in 1953 veel studenten
de vaccinatie geweigerd hebben, was de mogelijkheid ontstaan iets te vinden
omtrent de omslagen van negatief reagerenden. Deze bleken voor een niet grote
groep van studenten van de leeftijd van 18-23 jaar wij hoog te liggen.

Intussen was voorbereid het l\4antoux-onderzoek aan ,,adolescentenscholen"
in de stad Groningen. Hier zijn in October ruim 4000 Mantoux-reacties ver-
richt, waarbij de uitslagen op de verschillende scholen nogal sterk uiteenliepen.
De leeftijd van de leerlingen liep van ongeveer 13-17 jaar. De gemiddelde index
bleek iets boven 10 te zijn.

In October en November heeft bovendien het Mantoux-onderzoek plaats ge-

had aan 32 scholen in Rotterdam, dat reeds lang bekend staat voor betrekkelijk
hoge morbiditeitscijfers. Dit bleek ook inderdaad in overeenstemming te zijn
met de index, die voor 6e klassers - dit is dus de leeftijd van ongeveer 12
jaar 

- bijna even hoog bleek te zijn als voor de adolescenten in Groningen.
Helaas is in November een belangrijke stoornis in de regelmatige groei van

het onderzoek ontstaan. Deze werd veroorzaakt door het optreden van een
hepatitis, die zich uitbreidde over vele provinciën in Nederland. De eerste
bedenking rees in het gebied van het Land van Cuyk, waar de endemie in één

dorp bijzonder hoog was en zich ten slotte ook vertoonde in Grave, waar toen
in overleg met de schoolarts het onderzoek voorlopig afgelast is. Op 20 No-
vember is ook het schoolonderzoek in Rotterdam gestaakt, toen pas de helft van
het project was uitgevoerd.

Het vraagstuk van de hepatitis heeft ons voor ernstige moeilijkheden ge-

plaatst. De Geneeskundige Inspectie van de Volksgezondheid zou bij voort-
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zÊtÎiîg van het gehele onderzoek de voorkeur geven aan het gebruik van af-
zonderlijke spuiten en naalden voor iedere persoon. Van het Rijksinstituut voor
de Volksgezondheid - Prof. Gispen - is belangrijke medewerking verkregen
om te komen tot de fabricage van anthepa-ventielen, passend voor de gebruikte
Amerikaanse apparatuur. De in gebruik zijnde Amerikaanse spuiten bleken bij
na-testen uitermate nauwkeurþ te zijn, maar het is niet gelukt voor het einde
van 1954 een voldoende aantal ventielen ter beschikking te krijgen. Dit heeft
bovendien bijzondere maatregelen ten behoeve van de sterilisatie van de appa-
ratuur gewaagd, die ten slotte evenals de anthepa-ventielen door een flrma te
Utrecht geleverd werden en die thans een bevredigende oplossing geven.

Intussen was een verzoek van de Geneeskundige Hoofdinspectie binnenge-
komen om alle bewoners van het eiland Marken te onderzoeken en voor zover
nodig te vaccineren. De bovengenoemde technische moeilijkheden hebben ver-
oorzaakt, dat ook dit project verschoven moest worden tot het begin van 1955.

Wat de berichtgeving van de werkgroepen betreft, hiervoor zijn doeltreffende
maatregelen genomen, opdat een indruk zowel van hetgeen dagelijks verricht
werd als van de verkregen resultaten tijdig aan de leider van het onderzoek
bekend kon zijn.

In1954 is intussen ook gereed gekomen de voorbereiding voor de uitvoering
van het grote recrutenproject, dat in 1955 zal plaatsvinden en dat bij de op-
stelling van dit verslag reeds begonnen is.

Na-contrôle van kinderen, die tussen I Maart I95I en I Maart 1952 in de eerste
levensweek zíjn ingeënt met B.C.G.-vaccin

Prof. Dr S. van Creveld diende een voorstel in, circa 2000 kinderen, die
in de verloskundige kliniek der Universiteit van Amsterdam tussen I Maart
1951 en I Maart 1952 in de eerste levensweek zijn ingeënt met B.C.G.-vaccin,
aan een na-contrôle te onderwerpen, aangezien het uit het oogpunt der tuber-
culosebestrijding van bijzonder belang moet worden geacht te onderzoeken hoe
deze kinderen zich hebben ontwikkeld en hoe de tuberculinereacties drie jaar na
immunisatie bij hen uitvallen.

Na hieromtrent gunstig door de Adviescommissie geadviseerd te zijn heeft
het bestuur besloten aan Prof. van Creveld het gevraagde subsidie voor dit on-
derzoek te verlenen, waarblj naast de algemene voorwaarden als conditie ge-
steld werd, dat nauw contact gehouden zou worden met de Adviescommissie,
c.q. Dr H. R. Gerbrandy.

P¡of. van Creveld deelt omtrent het onderzoek heI volgende mede:
In Juti 1954 werd een aanvang gemaakt met een na-onderzoek van ongeveer

2000 kinderen, die ruim drie jaar geleden direct na de geboorte intracutaan
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B. C. G.-vaccin in verschillende dosering hadden gekregen.
Bij de onderzochte kinderen werd nagegaan in hoeverre de tuberculine-

reacties nog positiefwaren en ofer ziôh stoornissen in de gezondheidstoestand
hadden voorgedaan, eventueel verband houdend met de inenting met B.C.G.-
vaccrn.

Dit laatste kon tot nu toe in geen geval met zekerheid wo¡den vastgesteld;
wel deden zich nog enkele gevallen met laat optredende klierzwelling en ver-
weking voor.

4. Asr¡rua-oNDERzoEK

De Adviescommissie werd uitgebreid met de heer J. E. C. Schook, arts, ver-
bonden aan het Herstellingsoord ,,Heideheuvel" te Hilversum. Zij vergaderde
in het verslagjaar lweemaal. Hiernaast kwamen de werkers, betrokken bij de
verschillende onderzoekingen, een enkele maal bijeen met het doel informeel
contact betreffende elkaars onderzoekingen te houden.

Omtrent de werkzaamheden in het verslagjaar wordt het volgende vermeld:

S c ho o I kinde r e n- as t h ma- e nq u ê t e

In het verslagjaar is de bewerking van de in 1951 enT952verzamelde gegevens

vrijwel voltooid. De gegevens hebben betrekking op 269.000 schoolkinderen,
verspreid over 5l schoolartsen-districten. Binnen korte tijd zullen de resultaten
van het onderzoek worden gepubliceerd.

Onderzoek inzake de betekenis tan psychische, endocrine en sociale factoren voor
het ontstaan en de behandeling van het asthma bronchiale

Voor de onderzoekingen onder leiding van Dr J. Groen te Amsterdam werd
in het verslagjaar weder subsidie verleend. Van Dr Groen werd het volgende
samenvattende verslag over de verrichte werkzaamheden en bevindingen ont-
vangen:

Gedurende het verslagjaar werden de resultaten van de behandeling van
een groep mannelijke asthmapatiënten met gecombineerde ACTH- en groeps-
psychotherapie vergeleken met die van een groep vrouwelijke patiënten, die
alleen met groepspsychotherapie werden behandeld. In beide groepen werden
naast mislukkingen ook successen gezien, waarbij de verbetering in de groep
met gecombineerde behandeling het duidelijkst was.

De groepspsychotherapie van het asthma blijkt een belangrijke aanwinst
voor de behandeling van deze ziekte, omdat ze niet alleen het symptoom asthma
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,doch ook de persoonlijkheid van de patiënt ten goede komt. Een aantal van de

mannelijke asthmapatiënten, die voor deze behandeling herhaaldelijk moesten

worden opgenomen en ook verder vaak hun werk verzuimden, zijn thans in
zo goede conditie, dat zij de laatste jaren niet meer behoefden te worden op-
genomen en regelmatig aan hun werk konden blijven. Voor het succes van deze

behandeling zijn niet te hoge ouderdom (teeftÜd onder de 60 jaar) en het hebben

van een geregelde werkkring resp. de mogelijkheid de patiënt zulk e:n werk-
kring te verschaffen, belangrijke voorwaarden' De persoonlijkheid van de

huwelijkspartner bleek eveneens van belang voor de prognose van de ziekte.

Daar uit deze onderzoekingen opnieuw gebleken is hoezeer in de aetiologie
van het asthma via de psyche van de patiënt sociale factoren een rol spelen,

werd een poging gedaan in wijdere kring belangstelling te wekken voor een

,,pilot study" naar de mogelijkheden van een sociale therapie, resp. prophylaxe

van deze ziekte (analoge overwegingen gelden trouwens voor vele andere in-
wendige ziekten). Deze pogingen hadden tot nu toe geen sLrcces.

In een tweede onderzoek werd getracht de psychogenese van asthma-aanval-
len te benaderen door in het laboratorium de patiënten te confronteren met een

emotionele situatie, waarvan zlj zelf hadden opgemerkt dat deze aanvallen bij
hen kon verwekken. Op deze wijze bleek het mogelijk reproduceerbafe aaÍl'-

vallen met het ademfunctietoestel te registreren.
Deze methode van onderzoek opent de mogelijkheid om tot een meer exacte

kennis van de ontstaanswijze van de asthma-aanvallen te komen en vooral om
de wijze van samenhang tussen de emotionele en allergische factoren, die in de

aetiotogie van deze ziekte een rol spelen, nader op te helderen.

Onderzoek naar de betekenis van endocrine en allergische momenten in het ver-

loop van asthrna en de methoden ter registratie híervan

Omtrent de voortgang en resultaten van bovengenoemd onderzoek, hetwelk
onder leiding van Dr N. G. M. Orie staat en met subsidie van de Gezondheids-
organisatie T.N.O. in 1954 werd gecontinueerd, deelt deze het volgende mede:

Het oncl.erzoek naar de invloed van ,,stressor agens" en ACTH bij asthma-
tici en normalen werd voortgezet.

Het onderzoek naar het voorkomen van huis- en inhalatie-allergenen (Dr
H. J. ten Cate) werd beëindigd.

Het onderzoek naar het voorkomen van auto-antilichamen werd voortgezet.
Een verslag werd gegeven van de resultaten van langdurige ACTH-, resp.

Cortison-therapie bij patiénten met zeer ernstige asthma's. De voorlopige
conclusie hieruit luidt, dat bij een aantal oudere patiënten van een zeer bevre-

digend resultaat mag worden gesproken, terwijl het bij jongere patiënten niet
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gelukt is om tot bevredigende resultaten te komen. De onderzoekers neigen tot
de mening, dat hierbij de allergie mede een rol speelt.

De resultaten van het psychiatrisch en psychologisch onderzoek worden
hieronder vermeld, waarbij moet worden opgemerkt, dat het hier nog slechts

de eerste mededelingen betreft, welke intensieve vergelijking met het materiaal
van Dr Groen behoeven.

Het psychiatrisch onderzoek bestond uit een uitvoerig biographisch onder-

zoek, soms aangevuld met een neurologisch onderzoek. Bij bespreking van de

patiënten werden zowel de somatische aspecten als ook de psychische en sociale

aspecten behandeld. Vooral de sociale aspecten bleken herhaaldelijk van be-

tekenis. Tevens werd getracht na de bespreking van de patiënt te komen tot een

gecoördineerde therapeutische richtlijn. In enkele gevallen werd een indivi-
duele psychotherapie ingesteld (bij drie patiënten). Het aantal tot nu toe onder-

zochte patiënten bedraagt 19.

Onderzoek naar de factoren, welke bii ionge kinderen aanleiding geven tot het

optreden van de eerste asthmatische verschijnselen

Aan het van Prof. Dr J. P. H. Jonxis ontvangen verslag wordt het volgende

ontleend:
In het geheel werden gedurende de verslagperiode 15 patiëntjes met een

gemiddelde leeftijd van 4 jaar onderzocht en verder verwezen voor psycholo-

gisch onderzoek. 9 patiëntjes werden klinisch geobserveerd, 6 patiëntjes,

uiteraard geen ernstige gevallen, werden uitsluitend poliklinisoh onderzocht.

Bij een groot aantal der patiëntjes was de infectieuze factor duidelijk aan-

toonbaar, bij anderen dubieus.
Betreffende het psychische gedeelte, hetwelk onder leiding van Dr Th. Hart

de Ruyter wordt uitgevoerd, kan worden medegedeeld, dat het onderzoek

werd voortgezet in de zinzoals dit in 1953 werd aangevangen. Er werden nu in
totaal25 kinderen onderzocht, waarvan 14 voor het eerst in 1954 gezien werden.

Van deze 25 gevallen zijn 2 gevallen pas gedeeltelijk gezien, daar zlj zeer ver
verwijderd van Groningen wonen.

Onderzoek naar de betekenis van psychische facloren op het ontstaan en beloop

van asthma bü lcínderen

Ten behoeve van de voortzetting van dit onderzoek in het Herstellingsoord

,,Heideheuvel" te Hiiversum werd voor 1954 wederom subsidie verleend.

Er is uit het onderzoek gebleken, dat bij een overwegend aantal van de

kinderen kenrnerken aanwezig waren, die op het bestaan van een constitutio-
nele aanleg wijzen. De psychologische habitus van de meerderheid der kinderen
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toonde tekenen, dat zij aan storende milieu-invloeden hebben blootgestaan;
vocrgcschiedenis en onderzoek van de milieu's wezen uit, dat storende in-
vloeden inderdaad hebben ingewerkt. Het is waarschijnlijk, dat een en ander
tot het ontstaan en onderhouden van psychische spanningen heeft geleid.

Het vergelijkend onderzoek van 25 asthma-patiëntjes uit ,,Heideheuvel"
telkens met een niet-asthmatisch broertje of zusje van overeenkomstige leeftijd
resulteerde in enkele verschillen tussen beide groepen.

Op grond van gevonden verschillen is de indruk gewekt, dat de storende
invloed van het milieu bij beide groepen van kinderen ten dele ongelijke moge-
lijkheden tot het vinden van een uitweg heeft gehad.

Bij de asthmagroep is er een groot aantal bij wie de agressie geremd is, bij de
contrôlegroep is er een ongeveer even groot aantal bij wie een normale ofboven-
matige agressie bestond. Ten opzichte van de aanpassingsmoeilijkheden zijn de
verhoudingen juist andersom. Waar het aantal impulsieven in beide groepen
nagenoeg gelljk is, moet men wel tot de onderstelling komen, dat bij diegenen
uit de asthmagroep, bij wie de agressie geremd was, de goede aanpassing aan
het milieu verkregen is ten koste van innerlijke spanningen. Of hierin nog een
verklaring gelegen is voor het asthma als zodanig is een niet gemakkelijk te
beantwoorden vraag omdat ook onder de asthmagroep kinderen gevonden
werden, bij wie de agressie een andere uitweg genomen had.

Naast dit onderzoek is per I Juni een aanvang gemaakt met een

onderzoek naar de invloed van een infectie van de luchtwegen op het optreden van
asthma-aanvallen bíj kítzderen en naar de actívíteit van de bijníerschors in dit
verband

Het bestuur van de Gezondireidsorganisatie T.N.O. heeft ten behoeve van dit
onderzoek voor de tijd van éénjaar subsidie verleend op de gebruikelijke voor-
waarden.

Bij 21 kinderen werd tijdens een infectie van de luchtwegen nagegaan de
invloed van de infectie op eosinophìlie van sputum en bloed, uitscheiding in de
urine van l7-hydroxo-corticosteroiden en l7-ketosteroiden en op het asthma
van de kinderen.

5. ONnenzogr NAAR DE EpTDEMIoLocIE vAN DE poLToMyELITIS

Reeds eerder in dit verslag werd het overlijden van de heer P. A. van Luijt
gememoreerd. Ook de Adviescomrnissie T.N.O. inzake poliomyelitis zal zijn
gewaardeerde medewerking als lid moeten ontberen.

De Adviescommissie kwam in het verslagjaar tweemaal bijeen.
De onderzoekingen, genoemd in hetjaarverslag 1953, werden alle vooltgezet.
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Iliervan kon het onderzoek naar endogene factoren bij poliomyelitis acuta
anterior onder leiding van Prof. Dr A. Polman worden afgesloten.

De epidemioloog Dr S. J. C. Dunlop, leider van het onderzoek naar de epi-
demiologie van de poliomyelitis, brengt als volgt verslag uit over zijn werk-
zaamheden en bevindingen:

Voortbouwende op de gegevens vastgelegd in de jaarverslagen 1952 en 1953
werd de analyse der beschikbare gegevens omtrent afgelopenjaren afgesloten
met een meer uitgebreide analyse der leeftijdsspreiding.

Over de gehele wereld vindt men in de literatuur de tendens om aan te nemen,
dat de poliomyelitis, nadat zij vroeger een uitgesproken kinderziekte was,
thans langzaam maar zeker ook een ziekte van de meer volwassen leeftijd
wordt. Het leek van belang na te gaaî of dit ook in Nederland het geval is.

Om dit uit te maken werden de jaren, waarover leeftijdscijfers beschikbaar
waren, verdeeld in 4 groepen van 4 jaren, n.l.:
A. 1938-1941
B. 1942-1945
c. 1946-1949
D. 1950-1953.

De patiënten in deze jaren werden verdeeld in drie groepen, n.l.:
a. 0- 5 jaar
b. 6-21 jaar
c. ouder dan2l jaar.

Uitgerekend werd uit hoeveel personen gemiddeld iedere groep bestond door
de bevolkingscijfers van iedere groep in de vier betrokken jaren bij elkaar te
tellen en door 4 te delen.

Eveneens werd genomen het totale aantal gevallen in deze jaren van iedere
groep apart en uit deze gegevens werd dan de morbiditeit in iedere groep be-
rekend. Vervolgens werd de verhouding der morbiditeiten van iedere groep
onderling vergeleken, waarbij de laagste morbiditeit als I werd genomen.
Uiteraard v{as dit in alle gevallen de groep c. De volgende tabel kwam te
voorschijn:

Jaren

1,1
\)
5,t
3,9

A
B
C
D

morbiditeiten
ab

115 t9
190 42
47 17

to2 16

verhouding der morb.
abc

102 t7 1

3781
145l
2641
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Inderdaad is er dus een tijd lang een duide[jke tendens geweest tot verschuiving

naar oudere leeftijden. Bij vergelijking van de cijfers in de groepen A, B en C

blijkt, dat ieder jaar naar verhouding meer oudere gevallen optreden'

In de groep D echter is aan deze verschuiving duidelijk een einde gekomen.

Niet zo zeer door een absolute afname van het aantal oudere patiënten maar

door een duidelijke toename van het aantal jongere.

uit deze berekening blijkt dus al, dat de zo vaak genoemde verschuiv.ing

naar d.e oudere leeftijd althans voor Nederland maar klein is. Het meest over-

mie was uitzonderlijk verbreid over het land en begon laat in het jaar. Reeds

eerder werd de mogelijkheid geopperd, dat men dat jaar te maken heeft gehad

met een andere infectie dan gewoonlijk in ons land pleegt voor te komen. Het
is uiteraard achteraf zeer moeilijk om dit te bewijzen.

De thans gevonden afwijkende cijfers der leeftijdsspreiding zljn voor deze

hypothese slechts een argument meer, hoewel ook zij niet bewijzend zijn.

Daar er in de loop van het onderzoek vele argumenten waren opgekomen,

die er op zouden kunnen wijzen, dat de poliomyelitis in Nederland een uiter-

mate veel voorkomende infectie is, waarbij de stijgende en dalende cijfers van

het aantal patiënten, dat verlammingen heeft in de verschillende jaren, geen

maatstaf is voor het aantal infecties dat heeft plaatsgevonden, werd getracht

na te gaan of er aanwijzingen waren, dat kinderen geboren in bepaalde jaren

misschien een zekere mate van immuniteit bereikten tegen de ziekte, ongeacht

het feit of er in de jaren, welke verliepen sedert hun geboorte, epidemieën waren

of niet.
Het onderzoek geschiedde op de volgende wijze:
Genoteerd werd het aantal kinderen geboren in 1938, 1939 enz., alsmede

hoeveel met verlammingen er in ee

optrade vensjaar, het tweede, het

werden oude oPgeteld. Dan werd

morbiditeit berekend' welke in de groep was bereikt'
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Uiteraard bereikten de verschillende geboortejaren uiteindelijk andere to-
talen en eveneens ging de stijging in een ander tempo. In een jaar met uitzonder-
lijk veel gevallen als bijv. L943 en 1944 ging de stijging veel sneller dan in een
klein jaar. Toch vond men bij iedere groep kinderen een bepaald punt waarbij
de stijging der morbiditeit practisch tot staan kwam. In de jaren, die na dit
tüdstip kwamen, zíetmen weinìg gevallen in de groep meer optreden, ongeacht
of er in dat jaar zeer veel of zeer weinig gevallen waren. Hoewel dus de bereikte
totale morbiditeit verschillend is, blijkt de kans op het krijgen van poliomye-
litis met verlammingen bij al deze groepen gelijk klein te zijn geworden. Men
krijgt dan ook neiging te denken, dat de groep een grote mate van immuniteit
heeft gekregen.

Merkwaardig is, dat meestal dit ,,verzadigingspunt" is bereikt in het 5e tot.
6e levensjaar. Zo blijken b.v. de kinderen, geboren ín 1942, die uiteraard een
groot aandeel hebben in de grote epidemie 1943-1944, na deze epidemie nog
niet immuun fe ztjn maar de morbiditeit der groep bhjft stijgen tot 1947, als
de kjnderen dus 5 jaar oud zijn; pas daarna stijgt de morbiditeit weinig meer
en de kinderen in 7952 geven practisch geen slachtoffers aan de dan optredende
grote epidemie. De kinderen geboren in 1945 daarentegen hebben in hun eerste
levensjaren geen grote epidemie. De morbiditeit stijgt dan ook langzaam. Toch
blìjken ook deze kinderen in de grote epidemie 1952 slechts een uiterst klein
aandeel te leveren van de dan optredende patiënten. Het schijnt dus, dat ook
deze groep kinderen, zonder dat er veel gevallen van poliomyelitis zijn opge-
treden, toch een zeer belangrijke mate van immuniteit hebben gekregen. Een
zeer grote moeilijkheid bij de bestudering van het vraagstuk der kinderverlam*
ming is het feit, dat niet minder dan 3 versctrillende virussen, die onderling in
immunologisch opzicht slechts zeer geringe verwantschap vertonen, een rol
spelen bij het tot stand komen der infecties. Irnmuniteit tegen het ene type geeft
misschien slechts zeer weinig bescherming tegen een infectie rnet het andere type.

Mogelijk zal hierin meer licht komen nadat het onderzoek naar de verbreiding
der antilichamen tegen de drie verschillende typen onder de Nederlandse be-
volking zal zljn uitgewerkt. Dit onderzoek, voorlopig alleen nog maar gericht
op de verdeling onder de volwassen bevolking, is thans in volle gang. Over de
resultaten er van kan op het moment nog niets worden medegedeeld.

Waar in het afgelopen jaar slechts zeer weinig gevallen optraden, konden
weinig epidemiologische gegevens verzameld worden.

Het onderzoek der gegevens, welke berusten bij de Geneeskundige Dienst
te Amsterdam, is eveneens nog aan de gang.

In 1953 werd tevens een begin gemaakt met het bijeenbrengen van epidemio-
logische gegevens omtrent poliomyelitis in het naaste buitenland, waarmede
Prof. Dr J. J. van Loghem zich, zoals bekend, heeft willen belasten. Deze rap-
porteert over de voortgang van zijn onderzoek als volgf:
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Het vergelijkend, statistisch onderzoek naar het voorkomen van poliomye-

litis anterior acuta in Nederland en de omringendg landen, als onderdeel van

het werkplan der T.N.O.-poliomyelitiscommissie, heeft zich in de loop van het

verslagjaar gericht op de poliomyelitis-epidemie, die in 1952 in Europa heerste

en onder welke ook Nederland ernstig heeft geleden.

Dit onderzoek, waartoe vele buitenlandse autoriteiten door het ter beschik-

king stellen idwillig hebben medege-

werkt, gaf a Europese regio epidemi-

ca, van ee van hoge morbiditeit,

waartoe d.e ord-Brabant behoorden,

en dat zich over een klein gedeelte van België en over een deel der landen

Noordrijn-Westfalen en RÙnland-Palts uitstrekte.
De nadere bestudering van de poliomyetitis-epidemie 1952 in dit kerngebied

leerde, dat haar beloop en verspreiding door iso-epidemiciteit (isomorbiditeit,

synchronisme en sporadiciteit) waren gekenmerkt.

In d,it opzicht toonde de poliomyelitis-epidemie in het kerngebied analogie

met commensale epidemieën, in de zin van regionale toeiremingen van commen-

sale infecties, zoals deze zich onder invloed van een over de gehele regio in-

werkende factor uit de buitenwereld kunnen voordoen'

Aan de ontvangen verslagen over de virologische onderzoekingen met be-

trekking tot poliomyelitis wordt het volgende ontleend:

virologisch onderzoek met betrekking tot poliomyelítis, verricht op de Afdeling

Bacteriologie en Experimentele Pathologie van het Nederlands Institttut voor

Praeventieve Geneeskunde te Leíden onder leiding van Prof' Dr J' D' Verlinde

Met het kweken van poliomyelitisvirus in weefselcultures van menselijke

cervixcarcinoomcellen, volgens een in dit laboratoriurn ontwikkelde vereen-

voudigde methode, werd zoveel ervaring verkregen, dat deze techniek thans als

routinemethode voor de virologische diagnostiek van poliomyelitis wordt toe-

myelitis-onderzoek, alleen virologisch-diagnostisch onderzoek voor Nederland

zal worden verricht.
In 1954 werden in Nederland 1l starnmen van het poliomyelitisvirus geTso-

leerd, waarvan er I tot type 2 en 11 tot type 3 behoren. uit een kleine locale
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epidemie in België werden 4 stammen van type I geïsoleerd. Twee patiënten
konden meer dan eens virologisch worden onderzocht. Beiden bleken ten minste
3 weken lang virusuitscheider te zijn.

Bij patiënten met ziekten, waarbij differentieel-diagnostisch aan poliomye-
litis moest worden gedacht, werden stammen van de Columbia SK-groep, Cox-
sackie-stammen of andere, nog niet geïdentiflceerde virussen (2.g. ,,orphan
viruses") aangetoond.

Een uitvoerig onderzoek werd ingesteld naar de pathogenese van poliomye-
litis brj apen, die op de voor de mens natuurlüke wijze (per os) werden besmet
en de invloed van tonsillectomie en de intramusculaire inspuiting van diph-
therie-phosphaattoxoid op de infectie van het centrale zenuwstelsel werd na-
gegaaî.

Dit onderzoek is verricht, omdat men heeft gemeend te kunnen vaststellen,
dat het ontstaan van paralytische vormen van poliomyelitis zou worden be-
vorderd door het geven van bepaalde intramusculaire injecties en door het ver-
richten van tonsillectomie tijdens poliomyelitis-epidemieën.

Bij per os met poliomyelitisvirus besmette apen werd de verspreiding van het
virus door het lichaam nagegaaî door bloed en een groot aantal weefsels op
verschillende tijdstippen na de infectie te onderzoeken op de aanwezigheid van
virus met behulp van de weefselkweek. Hierbij bleek, dat voornarnelijk de

tonsillen de primaire plaatsen zijn voor vermeerdering en uitscheiding van het
virus en dat zicb. vanuit cleze organen een viraemie kan ontwikkelen, welke de

smetstof door het lichaam voert. In perifere motorische zenuwen kon het virus
echter niet worden aangetoond, maar wel in bepaalde sympathische plexus en
ganglia. Uit het feit, dat het virus pas 3 dagen na de laatste dag van de viraemie
in het centrale zenuwstelsel werd aangetoond, zou kunnen worden afgeleid,
dat dit orgaan niet direct via de bloedbaan, maar misschien secundair via
sympathische vezels, die zelf eerst haematogeen zijn geïnfecteerd, wordt
besmet. Bij de dieren, waarbij een tonsillectomie was verricht, werd het virus,
reeds vóór de viraemische periode, in de N. glossopharyngeus aangetoond,het-
geen wijst op een directe neurogene verspreiding vanuit de beschadigde pha-
rynxwand. Dit resultaat is een sterke experimentele aanwijzing voor de bevor-
derende invloed van tonsillectomie op het ontstaan van bulbaire poliomyelitis.
Intramusculaire inspuiting van diphtherie-phosphaattoxoid veroorzaakt een
kleine spierbeschadiging. Bij deze apen kon het virus, nadat de viraemie een feit
geworden was, in de betreffende N. ischiadicus worden aangetoond, in een
motorische zenuw dus, waarin het zonder deze spierlaesie niet terecht komt.
Hier is dus een secundair-neurogene verspreiding, welke mogelijk is gemaakt
doordat het virus, dat haematogeen naar het spierweefsel is vervoerd, op de
plaats van de spierbeschadiging gelegenheid heeft gekregen in beschadigde
motorische zenuwvezels te dringen. Dit experiment geeft een verklaring voor de
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bevorderende invloed van intramusculaire injecties met een irriterende entstof
op het ontstaan van spinaal-paralytische vormen van poliomyelitis.

Onderzoek naar de mo7etijkheid poliomyelitisvirus in overlevend weefsel te

kweken, verricht op het Staats-Veeartseniikundig Onderzoekingsinstituul onder

leiding van Dr H. S. Frenkel

Het gelukte in de verslagperiode poliomyelitisvirus vrij regelmatig in ver-

schillende weefselsoorten van volwassen mensen, spier-, pees-, peritoneaal- en

huidweefsel, te kweken. Tot nu toe werden elf opeenvolgende passages van een

tot type II behorend poliomyelitisvirus verkregen.

Onderzaek naar familiaire endogene factoren bii poliomyelitis ucuta anterior,
verricltt ín lrct Anthropogenetisch Instituut der Rijksuniversiteit te Groningen

onder leíding van Prof. Dr A. Polman

Zoals vermeld kwam dit onderzoek, dat werd uitgevoerd door Mevrouw
G. A. Witkop-Oostenrijk, in de loop van het verslagjaar gereed. Samenvattend

wordt hierover het volgende medegedeeld:
Het onderzoek had ten doel na te gaan of endogene factoren een rol zouden

kumen spelen bij het optreden van paralysen bij poliomyelitis acuta anterior.

Nadat uit de literatuurgegevens was gebleken, dat voor deze gedachte wel reden

bestond en omdat de mogelijkheden om een onderzoek naar deze eventuele

endogene factoren bij poliomyelitis acuta anterior in te stellen in ons land wel

büzonder gunstig zijn- mede dank zij de betrouwbare gegevens' die omtrent
voorouders via gemeente- en rijksarchieven, eventueel de griffies der rechtban-

ken, kunnen worden verkregen - was dit onderzoek uitvoerbaar.
Het onderzoek betrof poliomyelitis acuta anterior-patiënten, die gedurende

de jaren 1936 tot en met 1950 in de provincies Groningen en Drente aan de ziekte

hebben geleden. Nadat de juistheid der diagnosen van deze gevallen was ge-

verifieerd, bleek het aantal patiënten 754 te bedragen. Van al deze patiënten

zijn starnbomen samengesteld, teruggaande tot en met de overgrootouders der
probandi. (Vijf generaties.) Doordat 20 families meerdere patiënten telden,

werd het aantal stambomen niet 754 maat 728.
Allereerst werd nagegaan de mate van consanguiniteit tussen de ouders der

probandi vergeleken met die bij de gemiddelde bevolking. Het consanguini-

teitspercentage van de ouders der probandi, waarbij alleen de neef-nicht-
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huwelijken in beschouwing werden genomen, bedroeg l,5l%. Het percentage
in de gemiddelde landelijke bevolking bedroeg 0,38%. Tussen deze getallen
bestaat een significant verschil (X2 : 22,28, P : < 0,001).

vergelijking van het consanguiniteitspercentage van de gemiddelde bevolking
in Groningen en Drente met het bij het onderzoek gevonden percentage, leidde
tot de volgende resultaten: het percentage van de gemiddelde bevolking in
Groningen en Drente bedroeg A,506%. Dit blijkt van het bij de onderzochte
groep gevonden percentage significant te verschillen (X, : I 3,48, p : < 0,001).
In de groep der poliomyelitis acuta anterior-patiënten komen dus meer con-
sanguine huwelijken voor dan op grond van het toeval verwacht zou mogen
worden.

Het volgende punt, dat de aandacht l'roeg, was het aantal verbindingen na
te gaaî dat tussen de verschillende stambomen bestond, en dit te vergelijken
met het aantal verbindingen, dat een contrôle-groep met dezelfde groep had.

Van de 728 patiënten bleken 53 één of meer gemeenschappelijke voorouders
met een andere patiënt te hebben, terwijl 9 van de i28 één of meer voorouders
gemeenschappelijk hadden met twee andere patiënten. In totaal waren het er
dus 62. Een deel hiervan werd vergeleken met hetgeen bij de contrôlegïoep aan
verbindingen gevonden werd. Tussen de waargenomen aantallen bleek een sig-
nificant verschil te bestaan.

Het derde deel van het onderzoek betrof het voorkomen van afwijkingen bij
familieleden der patiënten en het vergelijken hiervan met het voorkomen van
afwijkingen bij familieleden van een contrôlegroep.

Uit de grote groep van 754 patiënten is hiertoe een kleinere groep gelicht,
nl. die patiënten, die in de leeftijdsgroep van 5 tot 15 jaar vielen, toen zij aan
poliornyelitis acuta anterior leden. Juist deze leeftijdsgroep is gekozen, omdat
dit de schoolleeftijd betreft en zodoende gemakkelijker een contrôlegroep kon
worden gekozen. Het aantal patiënten in deze groep bedroeg 137. De contrôle-
groep bestond uit klasgenootjes van dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht, die
ten tijde van de ziekte op school voor, achter of naast de probandi hadden
gezeten. De milieu-omstandigheden kunnen zodoende als zoveel mogelijk
gelijk worden beschouwd.

Naar aanleiding van literatuurgegevens en de resultaten van een proefonder-
zoek werden vragenlijsten samengesteld. Deze formulieren bevatten wagen be-
treffende aandoeningen van de verschillende tracti, infectieziekten, congenitale
aandoeningen enz.

Allereerst bleek er tussen de groep der patiënten en familieleden en de
groep der contrôlegevaller¡ en familieleden verschil te bestaan in deze zin, dat
er bij de eerstgenoemde groep telkens een ,,te veel" aan ziekten voorkwam in
vergelijking met de contrôlegroep; de ,,belasting" van de poliomyelitisgroepen
met deze ziekten verschilde signiûcant met die van de contrôlegroep. Bù het
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vergelüken van de afwijkingen afzonderlijk bleken ook hier weer significante

verschillen te bestaan. Dit was evenwel niet bij alle aairdoeningen het geval.

Er leek een gemeenschappelijk aanknopingspunt naar voren te komen, nl.

het verband, dat vele der ziekten hebben met het centrale zenuwstelsel.

Ten slotte werd nog aandacht besteed aan de tweelingen, die in de groep van

754 patiënten voorkwamen. De geringe omvang van het materiaal veroorloofde
het echter niet ook maar enige gevolgtrekking te maken.

uit de gegevens uit de literatuur verkregen en de uitkomsten, die het eigen

onderzoek heeft opgeleverd, is de conclusie getrokken, dat endogene factoren

invloed uitoefenen op het ontstaan van paralysen bij poliomyelitis acuta an-

terior. De resultaten, die het derde deel van het onderzoek opleverde, maken

het waarschijnlijk, dat men hier niet te maken heeft met een specifleke maar

met een a-specifieke factor, nl. een grotere vulnerabiliteit van het centrale

zenuwstelsel voor uiteenlopende ziekten, waarvan de verhoogde vatbaarheid

voor de paralytische vorm van poliomyelitis acuta anterior een onderdeel is.

Deze factor zal waarschijnlijk, zoals uit de overige delen van het onderzoek is

gebleken, langs recessieve weg overgeërfd worden.
Het volledige verslag van dit onderzoek zal begin 1955 in dissertatievorm

verschijnen.

6. ONo¡nzonr NAAR DE ooRzAKEN vAN DE ENcEPHALITIS PosrvAccINALIs

De heer P. A. van Luijt maakte deel uit van de Adviescommissie T.N.O.

inzake de oorzaken van encephalitis postvaccinalis, zodat ook in deze commissie

door het overlijden van de heer van Luijt een lege plaats is gekomen.

De Adviescommissie vergaderde in 1954 tweemaal.

De leider van het onderzoek, de heer W' Nanning, geeft het volgende verslag

over zijn werkzaamheden in het verslagjaar:
Bij de bestudering van de verspreiding van de encephalitis postvaccinalis-

gevallen over Nederland wordt thans een andere weg gevolgd dan voor kort
het geval was. sinds het vraagstuk van de encephalitis postvaccinalis in de

belangstelling is komen te staan, hebben zich gedurende de periode van 1923

tot heden enkele factoren voorgedaan, welke invloed op de verspreiding gehad

kunnen hebben.
Zo werd voor 1930 hoofdzakelijk op de kleuterleeftijd gevaccineerd, ¡a l94O

op de leeftijd van * I jaar. De oorlogsperiode 1940-1945 dient apart te worden

beschouwd. Na 1945 worden er hoe langer hoe meer vohüassenen ingeënt in
verband met emigratie enz. Ook de onder de militairen voorgekomen gevallen

dienen afzonderlijk te worden bestudeerd.
In het verslag over 1953 werden enkele voorbeelden genoemd van het voor-
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komen van encephalitis postvaccinalis tezamen met andere infectieziekten,
welke een encephalitis kunnen geven. Een dergelijk geval deed zich in de ver-
slagperiode voor bij een kind met encephalitis postvaccinalis, afkomstig uit een
omgeving waarin veel bof heerste. Uit de serologische reacties bleek, dat pa-
tiëntje hoogstwaarschijnlijk (eveneens) een bofinfectie doormaakte. Ook in
het buitenland werd een dergelijk samengaan opgemerkt.

Virologisch onderzoek gaf in het verslagjaar slechts negatieve resultaten. Op-
gemerkt dient te worden, dat het materiaal veelal te laat werd ingezonden.

Bij de bestudering van de ziektegeschiedenissen van de aan de gevolgen van
een pokkenvaccinatie overleden kinderen beneden het jaar werd opgemerkt,
dat als onmiddellijke doodsoorzaak ,,stuipen" een rol spelen. Het dient nader
onderzocht te worden of deze eigenschap om met stuipen op een schadelijke
noxe te reageren al onmiddellijk na de geboorte optreedt of eerst later. In het
laatste geval zou men dus het advies moeten geven het kind zo vroeg mogelijk
na de geboorte te vaccineren, in plaats van zoals thans algemeen gebeurt aan
het einde van het eerste levensjaar. De met een zovtoeg mogelijke vaccinatie
samenhangende immuniteitsproblemen dienen bestudeerd te worden.

Bij vele encephalitis-gevallen, opgetreden na een revaccinatie, lijkt de bij deze

revaccinatie optredende huidreactie op die, welke men bij een eerste enting te
zien krijgt. Deze revaccinatie zou opgevat moeten worden als een eerste enting.
Bij de echte revaccinatre, waarbij dus nog immuniteit overgebleven is, is de kans
op encephalitis postvaccinalis practisch te verwaarlozen.

Ter vermijding van een revaccinatie-encephalitis moet men dus enten in
de periode dat de door de eerste enting opgeroepen immuniteit nog aanwezig is'
Deze periode werd bepaald uit gegevens welke te Tilburg te verkrijgen waren.
Ook is van belang, in verband met het bovenstaande, îa te gaaî of de tegen-

woordige wijze van inenten (drie, twee of zelfs één kras) geen verminderde
immuniteitsduur geeft, vergeleken met de oude waarbij zelfs 10 krasjes werden
gegeven. Dit onderzoek is begonnen.

Men vermoedt in het z.g. hyperimmuun gammaglobuline, gemaakt uit het
bloed van pas tegen pokken ingeënte mensen, een goed voorbehoedmiddel
tegen de encephalitis postvaccinalis te hebben. Dit moet statistisch worden uit-
gemaakt. Hiervoor werd de hulp ingeroepen van het Leger, dat binnenkort
op grote schaal moet vaccineren in verband met de verplichte immunisatie van
de strijdkrachten tegen pokken. Aan een goed prophylacticum bestaat een grote

behoefte.
Nog steeds is niet uitgemaakt wat de rol is van de gebruikte pokstof in het

ontstaan van de encephalitis postvaccinalis. De proeven met diverse vaccins

duren voort.
Omtrent de overige onderzoekingen, welke in het kader van bovengenoemd

project geschieden, wordt samenvattend het volgende gerapporteerd:
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Onderzoek betrefende encephalitis postvaccinalis, verricht op de Afdeling Bac-
teriologíe en Experimentele Pathologie van het Nederlands Instituut voor Prae-
ventieve Geneeskunde onder leiding van Prof. Dr J. D. Verlinde

Uit een electronenmicroscopisch onderzoek naar de ontwikkeling van neuro-
vaccinia in ectodermcellen van besmette eivliezen is gebleken, dat deze zich
in principe niet onderscheidt van de ontwikkeling van dermovaccinia. De
virusdeeltjes ontwikkelen zich vrij in het cytoplasma of in intracytoplasmatische
celinsluitsels. De reeds eerder opgemerkte veel kleinere lichaampjes, die men in
filamenten aan de oppervlakte van de celwand kan waarnemen, werden door
ultrafiltratie van de virusdeeltjes gescheiden. Deze kleine lichaampjes bleken
niet infectieus te zijn.

Kalverlymphe, die voor het konijn niet encephalitogeen was, kon gemakkelijk
door een eipassage worden veranderd in vaccinia, dat wel encephalitogeen was
en alle eigenschappen van neurovaccinia toonde. Een neurovacciniastam kon
na herhaalde eipassage in tegenwoordigheid van neurovaccinia-hyperimmuun
serum, en vervolgens door voortgezette eipassage van de aldus verkregen niet-
haemorrhagische laesies zonder aanwezigheid van dit serum, worden veranderd
in een vacciniastam, die niet meer de kenmerken van neurovaccinia toonde.
Wellicht is vaccinia een mengsel van ten minste 2 verschillende soorten van
virusdeeltjes, waarvan de ene de eigenschappen heeft van ,,dermovaccinia", de
andere soort die van ,,neurovaccinia". Door wijziging van de kweekomstandig-
heden kan een selectieve vermeerdering van de ene of de andere soort worden
verkregen.

Herhaalde pogingen, experimentele postvaccinale encephalitis op te wekken
bij apen, zoals in 1953 eenmaal was gelukt, faalden.

Onderzoek naar de preventie van postvaccinale encephalitis, verricht door Prof.
Dr W. G. Síllevis Smilt in de Neurologische Kliniek te Utrecht

In 1954 werd het ,,ûeldwork" voortgezet. Hierbij is een groot deel van het
werk, omvattend de zogenaamde encephalitisgroep, klaar gekomen. Helaas
was het door organisatorische moeilijkheden niet mogelijk alles in 1954 af
te sluiten, maar dit zalwel in het eerste kwartaal van 1955 geschieden.

Ondertussen werd met statisticus en geneticus overleg gepleegd over de
mogelijke contrôlegroep, gelukkig met positief resultaat. Hierdoor werd
samenwerking met het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T.N.O.
noodzakelijk. Daar dit Instituut nog vormen aan het zoeken is, waaronder het
voorgenomen werk kan worden uitgevoerd, is een definitief werkplan nog niet
te geven.
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De groepen, die zullen worden vergeleken, zijn dus:

A. Encephalitisgroep.

B. Een groep, waarbij uitgegaan wordt van geënte personen, die geen postvac-
cinale encephalitis hebben doorgemaakt.

Deze laatste groep vertegenwoordigt dus geen random-sample,

Histo-pathologisch onderzoek naar postvaccinale encephalitis, verricht door Prof.
Dr Ernst de Vries in de Neurologische Kliniek te Utrecht

De bewerking van het aanwezige sectiemateriaal werd tot voorlopige af-
sluiting gebracht, waarvan een gestencild rapport aan de leden werd rondge-
stuurd en waarover op een vergadering van de Amsterdamse Neurologen Ver-
eniging in Juni 1954 een voordracht werd gehouden. Enkele conclusies waren:

a. het histologische type met perivasculaire microglia-ophopingen moet als een

afzonderlijk type worden beschouwd en mag niet worden tezameî gebracht

met haemorrhagische encephalitis, embolische encephalitis en toxische
encephalopathie;

b. het blijkt dan, dat het microglia-type brj nul- en éénjarige gevaccineerden

nooit is waargenomen;

c. dat dit type evenmin bij gerevaccineerden met immuniteitsreactie van de

huid werd gezien;

d. de drie van het microglia-type af te grenzen histologische typen komen ook
na andere aetiologie (dus niet uitsluitend exanthemateuze ziekten) voor en

het is waarschijnlijk, dat deze ook vóót 1923 voorkwamen, terwijl dat van
het microglia-type betwijfeld rnag worden.

Literatuurstudie bracht geen feiten aan het licht, welke met het vorengaande

in strijd zouden zijn.

7. Vrnus-owoERzoEKINGEN

De Adviescommissie kwam in de verslagperiode tweemaal bijeen. In over-

eenstemming met de opzetvaîhet project houden de werkers behalve in de ver-
gaderingen van de Adviescommissie ook op andere wijze contact melelkaar. zo
is ten einde meer in details op de hoogte te komen van de bijzonderheden van

elkaars werk overeengekomen periodiek de instellingen te bezoeken, waarbij
vanwege de als gastheer optfedende instelling een overzicht van de stand van

het werk wordt gegeven, waardoor dieper op de details kan worden ingegaan
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dan door middel van de kwartaalverslagen mogelijk is. In verband hiermede
zijn bij wijze van proef de verslagen beperkt tot een halfjaarlijks en een jaar-
verslag.

Over de onderzoekingen in de verschillende laboratoria wordt het volgende
vermeld:

Onderzoekingen in het Laboratoriunt voor de Gezondheidsleer te Amsterdam
onder leiding van Prof. Dr A. Ch. Ruys door Dr F. Dekking

Uit 165 patiënten met zeer uiteenlopende ziektebeelden werd 16 maal een
Coxsackie-virus van het type A afgezonderd. In 1954 werd evenals in 1952 geen
virus van het type B gevonden. De in 1953 gevonden stammen van het type B
verscbilden immunologisch van die uit 1951.

De door het herpesvirus veroorzaakte stomatitis werd verder onderzocht.
Het bleek nuttig om voor het aantonen van virus evenals bü het Coxsackie-
onderzoek histologisch onderzoek der proefdieren als routinemethode toe te
passen.

Het bleek onmogelijk om in vitro op runderepitheel variola-virus te kweken
en in vaccinia te transformeren.

Een groot aantal sera van patiënten mel z.g. viruspneumonie werd onder-
zocht op de aanwezigheid van antilichamen tegen lymphocytaíre choriome-
ningitis en Q-koorts met negatief resultaat.

Onderzoekingenín het Laboratoriumvoor Tropische Hygiëne der Rijksuniversiteit
te Leiden onder leiding van Prof. Dr J. E. Dinger

In de afgelopenjaren werd een vrü groot aantal bofvirusstarnmen geTsoleerd.
Een vergelijkend onderzoek van deze stammen bracht oorspronkelijk alleen
verschillen in biologisch gedrag naar voren. Uit deze stammen werden in de
loop van dit jaar gezuiverde V- en S-antigenen bereid en deze werden met
behulp van de complementbindingsreactie met elkaar vergeleken. I{oewel
duidelijke, reproduceerbare verschillen aangetoond konden worden, zijn die
verschillen in vergelijking tot de tegelijkertijd aangetoonde verwantschap miniem
te noemen. Een groot aantal sera ,werd op bof-antilichamen onderzocht. Bij
sera, afkomstig van patiënten met acute gehoorszenuwdoofheid, werden in een
aantal gevallen vrij hoge waarden gevonden. Een begin werd gemaakt met het
bestuderen van de infectiecyclus van het bofvirus in de geinfecteerde gast-
heercel. De hoeveelheid virus per tjjdseenheid geproduceerd is bij bof veel
geringer dan bij in-fluenza. De infectiositeit van een bofvirushoudend allantois-
vocht loopt in de koude zeer snel eî zeer sterk terug.
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Onderzoekingen op het Staats-Veeartseniikundíg Onderzoekingsinstituut te

Amsterdam onder leiding van Dr H. S. Frenkel

De resultaten van het onderzoek betreffende het kweken van vacciniavirus

in geexplanteerd weefsel, verricht onder leiding van D¡ H. S. Frenkel door Me-
juffrouw J. G. Kapsenberg, zullen begin 1955 in de vorm van een proefschrift

worden gepubliceerd. De samenvatting hiervan luidt als volgt:

,,In 1796 werd door Edward Jenner de grondslag gelegd voor een doelmatige

bestrijding van de pokken door het invoeren van de vaccinatie - de opzettelijke

enting van de mens met de inhoud van bij het rundvee voorkomende pokken.

Nadat aanvankelijk het virus van deze koepokken van mens op mens werd

doorgeënt, werd omstreeks het midden van de vorige eeuw overgegaan op de be-

reiding van een zuiver animale entstof in de huid van levende kalveren. Deze

bereidingswijze wordt tot op de huidige dag nog toegepast, zij het ook, dat vele

technische verbeteringen zijn ingevoerd. Toch zijn aan de methode en aan het

product zelf, de kalverlymphe, enkele bezwaren verbonden.
De voornaamste hiervan zrjn de onvermijdelijke bacteriële verontreiniging,

welke met zich meebrengt dat men de pokstof geruime tijd, met glycerine

gemengd, bij tage temperatuur moet bewaren, en de aanwezigheid van ont-

stekingsproducten in de entstof. vroegere pogingen om de kalverlymphe te

zuiveren hadden onvoldoende resultaat of zij waren te omslachtig. Over enkele

primair bacterievrije entstoffen zijn de meningen verdeeld; de in de hersenen

van konijnen gekweekte neurovaccrne is mogelijk te virulent, terwijl de be-

schermende werking van een in broedeieren gekweekte vaccine in twijfel wordt
getrokken. Bij deze beide methoden wordt bovendien in een andere dan de

oorspronkelijke gastheer gekweekt.

Hãt kweken, c.q. in leven houden van weefselexplantaten in een geschikt

milieu biedt de mogelijkheid om virus steriel te kweken in de cellen van de

oorspronkelijke gastheer. In 1936 toonde
op deze wijze in vitro in de huid van runder
bouwend op zijn onderzoek is door ons

heden voor dit virus gezocht. Kweken in rundertong-epitheel met kalverplasma

als voedingsmedium had weinig resultaat. Een uitstekend substraat bleek foe-

tale runderhuid te zijn, die in vrij grote lappen werd geëxplanteerd in runder-

amnionvocht. De kweekflessen of -vaten werden voor deze methode bij eetr

temperatuur var-37. c aangesloten aan een cylinder met carbogeen(ozmet 5%

co')'
Het virus is aan deze wijze van kweken onmiddellÜk geadapteerd. Het ver-

meerdert zich in ongeveer vijf dagen tot een maximale concentratie; \ryanneer

weinig zaaivirus wordt gebruikt, kan een meer dan 10.000-voudige vefmeer-

dering worden gevonden. Het is mogelijk in het groot te kweken; daarbij moet
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op zün minst tienmaal zoveel vloeistof als weefsel worden genomen. Toevoeging
van antibiotica (penicilline en streptomycine) beschermt tegen toevallige ver-
ontreinigingen. Bij het verwerken van de cultures werd het weefsel met steriel
kwartszand verwreven, waarna de homogene massa goed werd gemengd met
zoveel van de gebruikte kweekvloeistof, dat een l0l suspensie ontstond. Deze
werd gedurende 5 minuten bij 1000-1500 toeren per minuut gecentrifugeerd. De
bovenstaande vloeistof werd getitreerd op de chorio-allantois van 12 dagen
oude kippen-embryonen. De daarbij toegepaste methode van ,,pock-counting"
werd critisch onderzocht. Het bleek, dat de schatting van de titer het meest
betrouwbaar is, wanneer volgens een standaardtechniek op zijn minst 9 eieren
worden geënt met één virusverdunning, die l0 tot 60 pokjes per eimembraan
kan doen ontstaan. Als titer werd beschouwd de hypothetische verdunning, die
nog één pokje per membraan kan geven en deze werd bepaald door de mediane
waarde van de verkregen aantallen pokjes te vermenigvuldigen met de verdun-
ningsgraad. De betrouwbaarheidsgrenzen van de titer bleken op dezelfde wijze
berekend te mogen worden uit de betrouwbaarheidsgrenzeî vaî de gevonden
mediaan. Voor het vergelijken van titratie-uitkomsten gebruikten wij de toets
van Wilcoxon, waarmee een drievoudig verschil in virusgehalte nog met rede-
lijke waarschijnlijkheid kon worden aangetoond (P < 0,10), terwijl een vier-
voudig concentratieverschil als duidelijk significant werd aangegeven (p < 0,02).

Bij de als optimaal beschouwde kweektechniek in runder-amnionvocht waren
de titers van de cultures, in de vorm van gecentrifugeerde lOl suspensies,
gewoonlijk tussen 10'6 en 10-7.

Op dezelfde wijze konden ook het cowpoxvirus, afkomstig van genuTne koe-
pokken, en de hieruit geïsoleerde, ,,witte variant" worden gekweekt. De bereikte
titers lagen tussen 10-a en 10-6. Het is echter niet waarschijnlük, dat deze vi-
russen betekenis zullen hebben voor de vaccinatie van de mens.

Het vaccinia-virus werd over 45 passages in vitro gekweekt, de eerste 15
passages in rundertong-epitheel, de daarop volgende in foetale runderhuid.
Gedurende dit kweken in vitro heeft het ziektebeeld, dat het virus bij kalveren,
konijnen, apen en kippen-embryonen opwekt, geen wijziging ondergaan. In het
algemeen waren deze proefdieren door de enting met de gekweekte vaccine
immuun geworden tegen een nieuwe besmetting met koepok-virus. Enkele
onderzoekingen naar de antigene eigenschappen van het gekweekte virus gaven
geen aanleiding te veronderstellen, dat het in dit opzicht is gaan afwijken van de
oorspronkelijke kalverlymphe. rn het bijzonder bleken de neutralisatie-indices
van de sera van een aantal kalveren, die met het cultuur-virus wa.ren geënt, op
dezelfde hoogte te liggen als bij de met koepokstof gevaccineerde mens.

Op grond van deze ervaringen en de overweging, dat er geen reden is om te
verwachten, dat het kweken in vitro in weefsel van het rund dit virus voor de
mens kwaadaardig zal maken, achtten wij het verantwoord vaccinaties te ver-
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richten met de gekweekte koepokstof. Daarblj bleek, dat te weinig positieve
reacties volgden op een enting met een waterdunne suspensie met een titer van
l0-5, terwijl met glycerine gemengd cultuurvirus een redelijk aantal pokken
deed ontstaan, indien de titer hoger dan 10-6 was. Deze pokken verschilden
niet van de laesies, die gelijktijdig geénte kalverlymphe veroorzaakten. Een
goede entstof moet bij primovaccinaties in ongeveer lOOl aanslaan. Wij achten
het waarschijnlijk, dat het technisch mogelijk zal zijn ook in het groot het
weefsel van de cultures steriel te verwerken tot een vaccine van de vereiste
sterkte.

Ons ontbreekt nog de kennis over de immuniserende werking van de ge-

kweekte vaccine bÙ de mens. Dit vele jaren vergende onderzoek behoort niet
meer tot het bestek van dit proefschrift. Met het aangeven van een eenvoudige

methode om het vaccinia-virus in vitro te kweken in geëxplanteerde foetale
runderhuid is mogelijk een eerste stap gezet in de richting van een nieuwe, zui-
vere en goedkoop te bereiden koepokstof."

8. ONo¡nzoBKINcEN op HET GEBIED vAN ToxoPLASMosIs

Met leedwezen wordt melding gemaakt van het overlijden van Prof. Dr W.
Kouwenaar, die door het ongeval met het vliegtuig ,,Triton" op zo tragische
wijze om het leven kwam. Prof. Kouwenaar heeft een belangrijke rol vervuld
bij het toxoplasmose-onderzoek zowel als lid van de Adviescommissie en als

actief medewerker van de groep.
Totdat de opvolging van Prof. Kouwenaar als directeur van het Koninklijk

Instituut voor de Tropen geregeld is, zal Mevrouw Dr H. de Roever-Bonnet, die

onder supervisie van Prof. Kouwenaar de dagelijkse Ieiding van het toxoplas-
mose-onderzoek had, zijn plaats in de Adviescommissie innemen.

De Adviescommissie vergaderde in het verslagjaar tweemaal.

Bij de voortgang van de onderzoekingen is gebleken, dat de beschikbare
methodiek, welke als basis voor het stellen van de diagnose dient, in wezen faalt.
In afwachting van de ontwikkeling van een nieuwe methodiek wordt getracht

door uitwisseling van de gegevens en bespreking van ieder geval voorshands
aan dit bezu,aar tegemoet te komen. Ten einde de ontbrekende basis te ver-
schaffen heeft de arts A. A. van Soestbergen onder leiding van Prof. Dr F. H.
van Thiel zrch, bezrg gehouden met de kritische bestudering van de Sabin-

Feldman-reactie en de verbetering daarvan om te komen tot een nieuwe metho-
diek. Dit onderzoek komt begin 1955 gereed en aan de hand hiervan zullen de

andere medewerkende instellingen in 1955 de door hen verzamelde gegevens op-
nieuw in studie nemen, waarbij er naar gestreefd wordt hiermede in dat jaar

gereed te komen.
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Aan de ontvangenjaarverslagen wordt het volgende ontleend:

Onderzoekingen op de Afdeling Bacteriologie en Experimentele Pathologie van
het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde te Leiden onder leiding
van Prof. Dr J. D. Verlinde

Bij ongeveer 1200 patiënten, waaronder bijna 650 van toxoplasmosis ver-
dachte gevallen, werd serologisch onderzoek verricht. Van deze 650 bleek l4/"
een antistoftiter (reactie van Sabin-Feldman) te hebben van 11128 of hoger.
Bij ruim 500 willekeurige, niet van toxoplasmosis verdachte kinderen, had er 1

een titer vanlf64, de overige waren lager of negatief. Van 35 in inrichtingen
opgenomen microcephalen was er I met een titer van 11256, de titers bij de
overigen vielen binnen de normale waarden. Liquor, bloed, organen, placenta
of vruchtwater van 208 patiënten werd parasitologisch onderzocht. Uit bloed
en liquor van I zuigeling werd toxoplasma geisoleerd.

Onderzoekingen in het Laboratorium voor Parasitologie van de Rijksuniversiteit
te Leiden onder leiding van Prof. Dr P. H. van Thiel

In plaats van een onderzoek naar de epidemiologie van toxoplasmosis, is het
nodig geweest de techniek van de serologische diagnose-methode te bestuderen.

De reactie van Sabin-Feldman bleek op te vatten te zijn als een alles of niets
reactie. Voor verschillende onderdelen van de reactie kon een mathematisch
model geconstrueerd worden. De daarop aansluitende statistische analyse is
als een belangrijke vooruitgang te beschouwen in de methodiek. Een parallel
werd getrokken met het begrip titratie in de chemie. De titer van een serum kon
nauwkeurig gedeûnieerd worden.

Aan de hand van de proefopstelling en de daarop aansluitende, op de sta-
tistiek gebaseerde analyse der resultaten zijn allerlei factoren onderzocht, welke
op de reactie betrekking hebben.

Het ligt in de bedoeling het onderzoek te beëindigen met een korte reeks
serumtitraties, uitgevoerd volgens een routinemethode, welke aan de in de
probleemstelling geponeerde eisen voldoet.

Onderzoekíngen op de Afdeling Tropische Hygíëne en Geografische Pathologíe
van het Koninklijk Instituut voor de Tropen

Van materiaalvan 174 nieuwe inzendingen bleken 18 positieve of dubieuze
gevallen te zijrr. Het merendeel van deze 18 gevallen waren kinderen met con-
genitale afwìjkingen en hun moeders; éénmaal betrof het een baby met stuipen
en éénmaal een meisje met klierkoorts.

Een massa-onderzoek bij l11 arbeiders van het abattoir leverde slechts één
positieve en één dubieuze uitkomst op.
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onderzoekingen in het Bacteriologisch-serologisch Laboratorium der Rijksunï

versiteit te Groningen onder leiding van Prof' Dr A. Pondman

In 1954 werden 121 onderzoekingen verricht, waarbÜ maar zeer weinig serum-

reacties gevonden werden, waafvan de kleurtest positief was. Deze positieve

sera werden onderzocht met de stam Hardebol en Pijper; enig verschil in de

gevonden titers was nauwelijks aantoonbaar.
De verrichte dierpassages verliepen alle negatief'

Onderzoekingen in het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid te Utrecht onder

leidíng van Dr J. Spaander

In 1954 werden 262 monsters patiëntenmatetiaal (162 in 1953) voor onder-

zoek op een Positieve

uitslagw tbij Patienten

van het geëxPoneerde

groepen, i.c. stalpersoneel. De bereiding en aflevering van activator-serum en

antigeen verlooPt gunstig.
pioefnemingen betreffend.e het instandhouden van toxoplasma-stammen door

besmetting van chorio-allantois-membraan van bebroede eieren, in plaats van

muizen, hebben zeer hoopgevende resultaten opgeleverd'

9. ONP¡NZONK INZAKE DE FLUORIDERING VAN DRINKWATER IN VERBAND MET

TANDCARIES

De leden van de Adviescommissie kwamen tweemaal in vergadering bijeen'

over de voortgang van het fluorideringsonderzoek in het verslagjaar deelt

de heer o. Backer Dirks, die met de leiding belast is, het volgende mede:

In 1954 is voor het
in 1953 waren oPgeda

betekenis van een con
de beoordeling van de ongeveer 10.000 röntgen-

, heeft als gevolg hiervan aanzienlijk rninder tijd
is het mogelijk geweest de gehele achterstand van

d
rste maal ook foto's

b methodiek voor de

g ls de voor de molar

zigde methode.
De van molaar- en fro geheel in

overeenstemming te zijn onden de

cariësfrequenties van Tiel opmerke-
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zing betekende èn voor dejuist_
oor de goede eigenschappen van

Daar in de aanvang van1954 besloten was het onderzoek van de 1l- t/m
l5-jarige kinderen zoals dat einde 1952 en 1953 was gedaan voortaan om het
andere jaar uit te voeren, waren de laatste drie maanden var- 1954 beschikbaar
voor het onderzoek van enige speciale jaarklassen.

In de eerste plaats werd besloten de 8- en 9-jarigen in beide plaatsen klinisch
te onderzoeken in het bijzonder voor de occlusale cariës van molaren en prae-
molaren. Dit bood de gelegenheid de methodiek hiervoor verder uit te werken
en te testen en bovendien enigejaren eerder dan bij de 11- t/m l5-jarigen een
indruk te verkrijgen omtrent het effect van de fluoridering. De methode van

zeer goed
mborg en
n bij deze

Behalve deze twee groepen werden de 13- en l4-jarigen onderzocht ten einde
u g"ar.

O 
schaal

O 
uiterst

De fluorideringsinstallatie te Tiel, die zoals te verwachten was in het eerste
jaar vele problemen opleverde, heeft in het verslagjaar practisch zonder ha-
pering gefunctionneerd. ook de fluoride-concentratie in het verzorgingsgebied.
bleek zeer constant.

onderzoek inzake het verband tussen cariës en voecling, verricht in het Nederlands
Instituut voor Volksvoeding

voor 1954 werd aan het Nederlands rnstituut voor volksvoeding subsidie
verleend ten behoeve van:
a. voortzetting van de bepalingen van fluoor, gericht op bepalingen in ur-ine en

eventueel in bloed, in verband met de behoefte hieraan voor het onderzoek
inzake de fluoridering van drinkwater;

b' voortzetting van de studie van de cariëswaardering, gericht op het nader
uitwerken van de huidige methode zonder nieuwe mogelijkhedin hierin te
betrekken.

Het Nederlands Instituut voor volksvoeding zal voor 1955 opnieuw subsidie
ontvangen ten behoeve van het onder b. genoemde onderzoek; het is de be-
doeling, dat het onderzoek in 1955 wordt afgerond.
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Aan de rapporten over de voortgang van de onderzoekingen in het verslag-
jaar wordt het volgende ontleend:

Fluoorbepaling:

In 1954 werd een methode uitgewerkt ter bepaling van fluoor in urine.
Er werd een hoeveelheid van -l 2,5 y fluoor gedestilleerd in destillatieschalen

volgens Dr Lips. Daar deze hoeveelheid ook voor urine nog aan de hoge kant
lag, kon, door enige veranderingen aaî fe brengen in de concentraties der
reagentia, de methode zover verfijnd worden, dat het nu mogelijk bleek l- y
fluoor te destilleren (opbrengst 88% + ll,8%).

Naar aanleiding van een publicatie van Singer en Armstrong kon de des-
tillatie van fluoor in Lipsschalen verlaten worden en wordt nu fluoor over-
gedestilleerd in polytheenflesjes van 50 ml met schroefdop (opbrengst 96,7 I
+ 3,1%,).

Ook werd geconstateerd, dat voor de fluoorbepaling in dnnkwater een vooraf-
gaande destillatie niet noodzakelijk was, zodat hier volstaan kan worden met
een directe fluoorbepaling.

Tevens werd van enkele personen de urine, verdeeld in verschillende dag-
porties, onderzocht op het fluoorgehalte. De resultaten zijnergsterk wisselend, /
zodathet rnoeilijk is hieruit conclusies te trekken, vooral ook omdat gegevens/
omtrent de samenstelling der gebruikte maaltijden en eventueel gedronken
water aan de onderzoekers niet bekend zijn.

Er werd een begin gemaakt met de fluoorbepaling in bloed. In 2 monsters
bloed kon fluoor worden bepaald, namelijk paardenbloed 0,95 y fluoor per
ml en runderbloed 1,47 y fluoor per ml. Deze cijfers moeten echter nog wel met
enige reserve bezien worden.

Cariëswaardering:

De in 1954 verrichte werkzaamheden voor het onderzoek naar het verband
tussen tandcariës en voeding waren speciaal gericht op het uitwerken van een
betere waarderingsmethode voor de cariës bij de rat, daar de oude methodiek
alleen voor macroscopische laesies geschikt is. De nieuwe methodiek is geba-
seerd op het meten van microscopische processen in longitudinale coupes van
de kaken van dieren, die nog slechts weinig cariës vertonen (na kleuring met
fuchsine).

In de loop van het jaar konden uiterlijk en verloop van verschillende types
van laesies worden îagegaan bij dieren, die verschillende diëten gebruikten.
Fissuur-cariës komt bij de rat het meest frequent voor, approxirnale cariës is
gewoonlijk ook aanwezig. Bij dieren, die een voedsel dat hoofdzakelijk tarwe-
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meel en zelmeel bevat (Bonting) gebruikten, werd daarentegen vrljwel alleen

approximale cariës gevonden. Ook bÜ wilde ratten werden flssuur- en approxi-
male laesies gezien, hoewel slechts in vrij geringe frequentie.

Bij zeer jonge dieren (24 dagen oud) bleken reeds beginnende laesies aan te

tonen te zijn. Voor deze proef werd het z.g. Ran-dieet gebruikt, een droog

voedsel, samengesteld volgens het gemiddelde levensmiddelenverbruik van de

Nederlandse bevolking.
Tevens werd een aantal oudere dieren op dit dieet onderzocht met de oude

methodiek. Hierbij bleek voedselbeperking een duidelijke cariësreductie te

geven. Toevoeging van biergistpoeder, weipoeder of een combinatie van beide

echter niet. ook toevoeging hiervan aan het gewone kweekvoedsel had geen

invloed op de cariës van cle dieren; wel was vroeger een gunstige werking ge-

constateerd van een biergisttoevoeging aan het dieet volgens Sognnaes'

De voortzetting van het onderzoek zal gericht zijn op het verder uitwerken
van de waarderingstechniek, waarbij speciaal aandacht zai worden besteed aan

het fotograferen van de laesies.

Een artikel over het histologisch werk: ,,Nutrition and Caries IV Histological
investigation" is naar ,,The Journal of Dental Research" gezonden, maar nog

niet gepubliceerd.

10. ONoenzoBK TNZAKE DE DOELTREF¡ENDHEID VAN DE CURATIEVE GENEESKUNDE

EN DE GENEESKUNDIGE VOORZORG

In het verslagjaar vonden drie vergaderingen van de Adviescommissie plaats.

Omtrent de werkzaamheden en bevindingen brengt de heer Y. van der Wielen,

die met de leiding van het onderzoek belast is, als volgt versiag uit:
In het verslag over 1953 werd melding gemaakt van de oorspronkelijke the-

oretische opzet van het onderzoek. Enige ervaringen, die bij de practische uit-
werking daarvan waren opgedaan, bleken van invloed te zullen zijn op de ver-

dere gang van het onderzoek.
Met hetzelfde uitgangspunt wordt ook in dit verslag rtagegaaî, hoe zich

langzamerhand door betere begripsvorming, dieper inzicht in het onderwerp,
practische omstandigheden, moeil{jkheden verbonden aan het feit, dat het on-
derzoek zich in de maatschappij afspeelt, bijdragen van buitenaf' etc., uit het

oorspronkelijke schema een vaster omlijnd plan ontwikkelt'

De artsen zÜn bÜ het proefonderzoek het eerst aan de beurt gekomen. Dit is

dan ook de reden, dat de plannen voor een onderzoek op grotere schaal voor
dit gedeelte het verst zijn gevorderd.

Reeds van het begin af lag het in de bedoeling bij de artsen niet alleen te

kijken naar aard en omvang van het werk, maar eveneens een indruk te krijgen
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van de omstandigheden, die de uitoefening van de geneeskunst beiLnvloeden.
Het voornemen was hierbij alle groepen van artsen, dus huisartsen, specialisten
en ambtelijk werkzame artsen te betrekken.

De in het vorige jaarverslag vermelde moeilijkheid om te komen tot een
maatstaf, waarnaar het werk van de arts kon worden afgemeten, is één van de
redenen geweest om het onderzoek in hoofdzaak te richten op de huisartsen.
Elke poging tot weergeven van waarnemingen over in hun hoedanigheid fijn
geschakeerde verrichtingen in een formule, en nog sterker het baseren van een
waarde-oordeel hierop, houdt een gevaar voor schijnobjectiviteit in.

De openlijke erkenning van dit gevaar heeft er toe geleid de enquêteur als
beoordelingsmaatstaf aan te nemen. Het is vanzelfsprekend dat moet worden
gezargd, dat deze maatstaf constant is en dat, indien meerdere enquêteurs
waarneiningen doen, de beoordelingen voor gelijksoortige gevallen overçen-
stemmen. om dit voortdurend te kunnen controleren, wordt tegelijk met de
beoordeling ook de motivering daarvan geval voor geval vastgelegd.

In een vergadering van de Adviescommissie kwam een artikel in een Engels
rnedisch periodiek over een min of meer verwant onderzoek*) ter sprake. llet
contact met de schrijver daarvan leidde tot een lO-daagse studiereis naar
Engeland. In het bijzonder werd aandacht besteed aan de toegepaste onderzoek-
methoden en aan de verschillende vormen, waarin de algemene praktijk in
Engeland wordt uitgeoefend. over deze onderwerpen kwam eveneens contact
tot stand met de auteur van een ander rapport**), dat. handelde over de beste
wijze van uitoefening van de algemene praktjjk.

Deze reis naar Engeland is tevens een stimulans geweest nog meer aandacht
te gaan besteden aan de ornstand.igheden, die bij de huisarts het geven van ge-
zondheidszorg beïnvloeden. Na de waarnemingen, hoe de huisarts zijn praktijk
uitoefent, wordt getracht uit de omstandigheden af te leiden, waarom hij dat
op een bepaalde wijze doet.

Het enquêteformulier daarover is ontwikkeld uit:
a. Twee vragenlijsten, destijds opgesteld door de initiatiefnemer van dit onder-

zoek. Eén handelde voornamelijk over praktijkruimte, inrichting, instru-
mentarium en omvang van het werk, de andere over de indruk, die de enquê-
teur daarvan had gekregen. Beide lijsten zijn bij het proefonderzoek getoetst
en bewerkt.

*) S. J. Hadfieid: A Field Survey of General Practice. 1951-2, British Medical
Journal, 26-9-1953- In hetz-^lfde nummer: A Review ol General Practice by the
General Practice Review Committee of the B.M.A.

**) S. Taylor: Good General Practice, a report of a survey. In opdracht van de
Nuffieid Provincial Hospitals Trust.
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b. Het bij het Engelse onderzoek*) gebruikte formulier.

Hier zijn bijgevoegd:

c. vragen, die bij het proefonderzoek van belang bleken;

d. wagen over de economische en sociale positie van de huisarts'

Hoewel deze laatste vragen op het eerste gezicht wellicht buiten het bestek

van het onderzoek lijken te vallen, bleken in de loop van het proefonderzoek

economische en sociale factoren van zodanige invloed te zijn op de kwantiteit

en de kwaliteit van door huisartsen gegeven gezondheidszorg, dat een betrekken

hiervan in het onderzoek noodzaak is.

Het is overwogen door middel van een schriftelijke enquête met een beperkte

vragenust gegevens te verzamelen over de omstandigheden, onder welke de

huisartsen werken.
voorlopig is besloten af te wachten, welke ervaringen worden opgedaan met

het volledige formulier blj een persoonlijk onderhoud van de arts-enquêteur

met de huisarts.

In het afgelopenjaar is het vrij vage plan van een ,,onderzoek bij de patiênten"

scherper omlijnd. Werd het begrip ,,patiënten" in het vorige jaarverslag reeds

verklarend omschreven als ,,degenen, die op enigerlei wijze geneeskundige

hulp behoeven", thans kan deze worden door

,,degenen, die op het ogenblik of g behoeven'"

In de loop van het jaar werd ee etrokken' De

opdracht was nate gaan door welke omstandigheden het inroepen en ontvangen

van gezondheidszorg wordt beÏnvloed.
Aanvankelijk werd gedacht dezelfde patiënten te interviewen, die op het

spreekuur of tijdens huisbezoek met de geobserveerde huisarts waren gezien.

Dit stuitte op een principieel en een practischbezwaar, respectievelijk, dat het

beroepsgeheim van de huisarts in het gedrang kwam en dat het tijdens de

spreekuren niet goed mogelÜk bleek zonder stoornis van de gang van zaken

personalia van een patiënt te noteren.
Daarom werd besloten eén proef te nemen met ziekgemelden bij een uit-

voeringsorgaan voor de ziektewet'

Het bleek:

a. dat de vragenlijst ook na wÜziging niet geschikt was. Het aantal vragen was

te gÍoot, ze liepen te veel uiteen en gfepen te ver in het verleden terug;

b. dat bù deze manier van enquêteren de ondervraagden geen goede bron van

informatie waren. ook na herhaalde en veelsoortige explicatie over het on-

derzoek was het gebrek aan critisch inzicht zo groot, dat de verzamelde

gegevens geen waardevolle aanknopingspunten inhielden.
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De opgedane ervaringen wezen uit, dat het noodzakelijk was een nieuwe
opzet voor het sociologische deel van het onderzoek te maken.

Daar enerzijds de di¡ect aan het medische gedeelte van het onderzoek ge-

koppelde sociologische enquête met een directe benadering van de patiënt geen

goede resultaten geeft, maar anderzljds de uitvoering van een geheel afzonder'
lijk sociologisch project te ver voert, wordt nu getracht tussen de boven ge-

opperde mogelijkheden een middenweg te vinden, die in het bestek van het
geheel past.

Hierbij wordt gedacht aan kleinere gerichte onderzoekingen, aangevuld met
bewijsvoering uit bestaande bronnen. In hoeverre dit te verwezenlijken is,
wordt bij wijze van proef nagegaan tijdens een sociologisch onderzoek met een
geheel andere doelstelling.

De kwaliteit van de op deze wijze te verzamelen gegevens zal mede van in-
vloed zijn op de pogingen binnen het kader van de gegeven mogelijkheden de

opbouw van het plan voor het sociologische gedeelte van het onderzoek te
voltooien.

Bij het onderzoek naar ziektegevallen met een bepaalde diagrr.ose was het
in de oorspronkelijke opzet uitgestippeld uit het beloop van die aandoeningen
een aantal meetpunten te nemen om de doeltreffendheid van preventie, diagnos-
tiek, behandeling, nazorg en revalidatie te bepalen.

De gedachte heeft zich kunnen handhaven dit deel te gebruiken als onderzoek
in de diepte op enkele detailpunten tegenover het, een groot terrein bestrijkend,
maar wat aan de oppervlakte blijvend onderzoek bÜ de artsen. De ervaringen,
opgedaan bü het proefonderzoek hebben geleerd, dat het verzamelen van ge-

gevens veel moeilijker was dan aanvankelijk werd bevroed.

Ook de reeds eerder genoemde principiële medisch-ethische en practische

bezwaren speelden hierbij een rol. Bovendien kwamen de voor dit onderzoek

uitgezochte aandoeningen in zulke geringe aantallen voor bij de ongeveer 1500

observaties van het proefonderzoek blj de artsen, dat naar andere wegen voor
het verzamelen van gegevens werd omgezien.

Een kleine proef met het kaartsysteem van een uitvoeringsorgaan van de

ziektewet gaf geen betere resultaten. Het aantal gevallen van elk uitgekozen

ziektebeeld was te gering, terwijl de gegevens over de meeste van de opgespoorde
gevallen te onvolledig waren om de er aan bestede medische bemoeiingen naar

waarde te kunnen schatten.
De tegenzin dit deel van het onderzoek te laten varen was aanleiding de proef

in een ander gebied op wat grotere schaal te herhalen' De bevindingen waren

daarbij ongeveer hetzelfde als bij het vorige proefonderzoek.

AIs voornaamste bezwaren vallen te vermelden:

a. de gegevens zijn veelal voor het doel van het onderzoek te onvolledig;
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b. de gegevens liggen te veel verspreid;

c. de aard van de vragen maakt aanvulling van gegevens door contact met de

huisartsen noodzakelijk.

De oorspronkelijke opzet om door een soort resultatencontrôle een indruk
te krijgen over omvang en hoedanigheid van gegeven gezondheidszorg bij een
beperkt aantal ziekte(beelde)n bleek dus onuitvoerbaar. Algemeen werd echter
een tegenzin gevoeld deze facet van het onderzoek geheel onbezien te laten.

De suggestie te trachten met behulp van controlerende geneesheren op be-
perkte schaal gegevens te verzamelen werd dankbaar aanvaard, gezien de be-
langrijke voordelen, die dit met zich kon brengen:

a. het verzamelen van gegevens kost geen tijd,
b. de te stellen vragen kunnen op het doel van het onderzoek worden toege-

spitst,

c. de verzamelde gegevens zijn recent.

Door verschuiving binnen de onderdelen van het onderzoek ontstond een
nieuw schema:

I. Onderzoek naar uitgebreidheid en hoedanigheid van de gegeven gezond-

heidszorg door middel van observatie van het contact tussen gezondheids-

zorgbehoevenden en -verstrekkers*), in het bijzonder de huisartsen. F{et
onderzoek naar ziektegevallen rnet een bepaalde diagnose wordt hieraan
verbonden als diepergaand onderzoek op detailpunten. Het is te beschou-
wen als toegevoegd bewijs.

II. Onderzoek naar de omstandigheden, welke bij de huisartsen van invioed
zrjn op het geven van gezondheidszorg.

III. Onderzoek naar de omstandigheden, welke van invloed zijn op het vragen
en ontvangen van gezondheidszorg.

In het hierboven gegeven verslag moge zijn aangetoond hoe het werk voor
dit gehele onderzoek een kwestie is van een voorzichtig tastend voortgaan,
een zich nu en dan ook weer terugtrekken en een zoeken van nieuwe wegen op
een vrijwel onontgonnen terrein.

Doordat het onderzoek zich afspeelt in de maatschappij heeft men de gang

van zaken nooit geheel in de hand. Soms lukt het niet de tevoren uitgedachte

*) Gezondheidszorgbehoevenden zijn degenen, die op het ogenblik ofin de toekomst
enige vorm van gezondheidszorg behoeven; gezondheidszorgverstrekke¡s allen
die in enige vorm gezondheidszorg geven, bijvoorbeeld artsen, verpleegsters,
consultatiebureaux, etc.

52



,,proefopstelling" te verwezenli.l:ken. De practische omstandigherJen maken
meermalen ingrijpende wijzigingen in de opzet noodzakelijk.

Dit al maakt echter het werk niet alleen moeilijk maar ook zeer boeiend.

Zoals bekend is in het kader van bovengenoemd project met ingang van
1 Juli 1953 subsidie verleend aan de heer L. p. Bruijel, arts te Enschedé, ten
behoeve van het
onderzoek inzake zíektesp reidíng en maatschappe lij ke omstandigheden

In Mei van het verslagjaar werd een aanvullend subsidie verleend in verband
met de hogere kosten van de statistische verwerking dan aanvankelijk geraamd
\ilas.

Omtrent het onderzoek deelt de heer Bruijel het volgende mede:
Het onderzoek bedoelt de vraag naar de oorzaken van de over-al toenemende

,,geneeskundige consumptie" nader tot een oplossing te brengen.
Uitgaande van de gemeenplaats, dat voorkomen beter is dan genezen, moet

men tot de conclusie komen, dat er geen heldere voorstelling van zaken be-
scirikbaar is hoe dit voorkómen te realiseren.

Het is duidelijk, dat de klassieke praeventieve geneeskunde 
- wanneer

daarbij in hoofdzaak gedacht wordt aan hygiëne, vaccinatie, e.d. - dit probleem
niet tot een bevredigende oplossing vermag te brengen. Dat hier een probleem
ligt, gunstige sterftecijfers en lange levensverwachting ten spijt, bliikt o.a. uit
een toeneming van het ziekteverzuim. De uitvoeringsorganen van de ziektewe.t
keren per/ 1.000,- loo' ongeveer 80/"méér ziekengeld uit dan voor de oorlog.
Bii de ziekenfondsen is er een aanzienlijke stijging van het aantal verpleegdagen
per 1000 verzekerden; was dit ir'1946nog775 dagen, in 1953 steeg dit tot l166
dagen per 1000 verzekerden per jaar.

In de overtuiging, dat adaequate maatregelen tegen deze alom toenemende
behoefte aan geneeskundige bijstand, c.q. dit toenemend ziek zijt.., pas dan ge-
nomen kun¡en worden wanneer de oorzaken er van bekend zijn, is dit onder-
zoek opgezel.

De vaak geuite mening, dat in de tegenwoordige samenleving tal van fac-
toren aanwezig zljn, die het geesteliik en maatschappelijk welbevind.en on-
gunstig beïnvloeden en zodoende ten slotte ook het lichamelijk welzijn, geld.t
als vraagstelling.

Voor de uitvoering wordt uitgegaan van het gestoorde welzijn - 
gestoord

in dié mate, dat ziekenhuisopname nodig was - als gegeven. Van een aantal
ziekenhuispatiënten, f 10.000 in totaal, zijn in de loop van lrajaar, naast de
medische bijzonderheden, gegevens verzameld die het mogelijk maken voor
een zeer groot gedeelte van deze 10.000 personen een eenvoudige maatschap-
pelijke status op te maken. Het verzamelen van de gegevens is nagenoeg vol-
tooid, de bewerking om ze geschikt te rnaken voor de Holerithmachine is in
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volle gang. Conclusies ziin in dit stadium uiteraard in het geheel nog niet te
geven.

Prof. Dr A. Querido te Amsterdam diende eind 1953 een verzoek om subsidie

in ten behoeve van een onderzoek inzake bepaalde problematiek in de huisartsen-

praktijk. Nadat de Adviescommissie hierover gunstig advies had uitgebracht,

werd dit verzoek ingewilligd op de gebruikelijke voorwaarden, alsmede dat

nauw contact met de Adviescommissie zal worden gehouden. Deze acht

het onderzoek een waardevolle bijdrage tot het grote project. Het onder-

zoek heeft betrekking op een bepaalde groep patiënten, die met steeds

variërende klachten bij de huisarts komen; het beoogt met betrekking tot deze

patiënten medisch, sociaal en psychologisch na te gaan waarom zij len aanzien

van de behandeling door de huisarts onbewedigd blijven. De duur wordt ge-

schat op 3 jaar, Aarlgezien eerst per 1 Januari 1955 een arts voor het onderzoek

kan worden aangetrokken, zal op die datum hiermede worden begonnen'

van de zijde van de drie Kruis-verenigingen is aan de Gezondheidsorgani-

satie T.N.O. gevraagd of het mogelijk is hulp te verlenen bij een onderzoek naar

de taak van de wlikverpleegster in het curatieve en preventíeve sociaal-medische

werk. Hoewel dit onderzoek eigenlijk een typisch sociologisch onderzoek is en

dus feitelijk niet direct op de weg ligt van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.,

achtte het bestuur het als waardevolle aanvulling van het onderzoek naar de

doeltreffendheid der curatieve geneeskunde en de geneeskundige voorzorg van

zodanig belang, dat het meende op dit verzoek niet afwijzend te mogen ant-

woorden. Desgevraagd heeft de Adviescommissie, die het met de zienswijze van

het bestuur eens was, een voorstel ingediend omtrent de wÜze waarop dit
onderzoek zou kunnen worden aaîgeval in samenwerking met de Kruis-

Verenigingen. Hoewel niet meer tot het verslagjaar behorend kan worden ver-

meld, dat het onderzoek zal worden verricht.

11. ONoTnzOnK TER \IERKRIJGING VAN MEER UNIFORMITEIT IN DE REGISTRATIE

VAN MEDISCHE GEGEVENS

De Adviescommissie kwam in het verslagjaar tweemaal in vergadering bijeen.

Door verschillende onvoorziene omstandigheden was het niet mogelijk dit
jaar met het onderzoek gereed te komen. Er wordt echter mede gerekend, dat

dit eind 1955 het geval zal zijn.

De arts E. H. Scheijde, die de leiding van het onderzoek op zich genomen

heeft, brengt samenvattend als volgt verslag uit over de werkzaamheden in het

verslagjaar:
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Het verzamelen van gegevens voor registratie in ziekenhuizen vond plaats
in het:

Sophia Ziekenhuis te Zwolle,
Gemeente-Ziekenhuis te Arnhem,
St Joseph-Ziekenhuis te Heerlen,
Gemeente-Ziekenhuis te Dordrecht,
Gemeente-Ziekenhuis te Schiedam,
Sanatorium,,Zandhove" te Zwollerkerspel.

Bij een tweetal kleinere ziekenhuizen werd de registratie stop gezet, omdat
het onderzoek door interne moeilijkheden geen voldoende voortgang kon
vinden.

Eind 1954 kwam door het verzamelen van gegevens in bovengenoemde
ziekenhuizen voor een gecombineerd overzicht een omvangrijk materiaal be-
schikbaar, dat in 1955 in een rapport zal moeten worden uitgewerkt.

12. ONoenzoBKINGEN op HET GEBTED vAN EXpERIMENTELE cHTRURGTE

De leden van de Adviescommissie kwamen in 1954 éénmaal in vergadering
büeen.

Ter voortzetting van de in 1953 aangevangen onderzoekingen op het gebied

der experimentele chirurgie werd in 1954 wederom subsidie verleend, zowel
aan Prof. Boerema als aan de hoogleraren Brinkman en Eerland, die hierover
als volgt verslag uitbrengen:

Onderzoekingen in het Experimentele Station van de Chirurgische Universiteits-
kliniek A van het LI¡ilhelmina-Gasthuis te Amsterdam onder leiding van Prof.
Dr L Boerema

Onderzoekingen, die werden afgesloten en succesvolle resultaten hebben
opgeleverd, zijn in de eerste plaats de vinding van het appataat om bij een
totale maagresectie zonder de thorax te openen een supradiaphragmatische
naad te leggen. Dit apparaat en deze methode hebben sterk de aandacht ge-

trokken in binnen- en buitenland.
Verder werd een methode gevonden en reeds ter publicatie verzonden om

een angiocardiografie te doen bij een bijna stilgezette circulatie. De foto's
hierbij verkregen zijn aanmerkelijk veel beter dan tot dusverre het geval was.

Het experimentele gedeelte hieromtrent is afgesloten en met de klinische toe-
passingen staan op het punt te beginnen.

Voorts verdient vermelding, dat Dr M. Vink begiftigd werd met de gouden

Tilanus-medaille omdat hij op chirurgisch gebied het beste werk had geleverd
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in de laatste 5 jaar. Het werk betrof een experimenteel kankeronderzoek,
verricht in het experimentele station in bovengenoernde kliniek.

Verder zljn de volgende onderzoekingen nog gaande. Met het nieuw ont-
worpen drukapparaat is het onderzoek van Dr Blickman en Dr van Slooten
omtrent drukveranderingen in de vena porta grotendeels klaar. Onderzoekingen
over de koeltechniek zijn steeds nog in gang, evenals onderzoekingen over vaat-
transplantaties, kunstmatige gewrichten en tuberculose.

Onderzoekíngen in het Laboratorium voor Experimentele Chirurgie van de Heel-
kundige Kliniek der Rijksuniversiteit te Groningen onder leiding van Prof. Dr R-

Brinkman en Prof. Dr L. D. Eerland

In 1954 werd in hoofdzaak gewerkt aan proeven, waarbij honden door spe-
ciale narcose en koeling in een zodanige toestand werden gebracht, dat zij een

volkomen afsluiting van het hart, en eventueel opening van het hart kunnen
verdragen gedurende 15 minuten of langer. In het eerst werd daarbij een
pomp-oxygenator van eigen constructie gebruikt, doch later werd de oxygenator
eerst weggelaten en alleen de pomp gebruikt, terwijl de oxygenatie in de longen
bleefplaatsvinden. De koeling geschiedde eerst via de huid, doch in het laatste
kwartaal is dit geheel veryangen door koeling van de circulatie in een koelings-
circulator, welke voor dit doel werd ontworpen. Deze proefgelukt nu zeer goed,

hartfibrillatie komt weinig voor en koeling tot26'C kan evenals de opwarming
tot 38' C binnen het uur plaatsvinden. Als regel gelukte ook de hartafsluiting
en -opening hierbij goed, doch bloeding door heparinisatie blijft een gevaar.

Door siliconering van de hele apparatuur wordt getracht de heparinisatie tot
het uiterste te beperken, en ook voor volledige steriliseerbaarheid te zorgeî.

Daarnaast werd het onderzoek over cerebraal-zuurstofverbruik in koelings-
narcose voortgezet. Bevestigd werd de reeds vroeger gedane waarneming, dat
in koeling de hersencirculatie zo verandert, dat het bloed bijna volledig van
zuurstof kan worden ontdaan, zelfs bij zeer lage verzadigingen. Dit wordt als
een van de belangrijke voorwaarden beschouwd, welke de beoogde hartaf-
sluiting mogelijk maken.

Een publicatie over dit laatste onderwerp zal in 1955 verschijnen.

Bij bespreking in de Adviescommissie van de aan het bestuur voor te leggen
werkplannen voor 1955 werd besloten naast de bovengenoemde onderzoekingen
gunstig te adviseren omtrent een subsidie-aanvrage van Prof. Dr A. G. Brom
inzake een onderzoek betreffende invloed van afkoeling op de physiologie van
het hart en de circulatie. Het bestuur heeft ingestemd met dit advies zodat de
kring der onderzoekers met Prof. Brom zal worden uitgebreid.
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1 3. GrnoNror,oclscH oNDERzoEK

De Adviescommissie leed een gevoclig verlies door het plotselinge heengaan
van Prof. Dr G. O. E. Lignac, die bij de vliegramp van de ,,Triton" op nood-
lottige wijze om het leven kwam. Prof. Lignac was een zeet gezien lid van de
Adviescommissie.

De Adviescommissie vergaderde in het verslagjaar tweemaal.
In het jaarverslag 1953 werd reeds medegedeeld, dat het bestuur in principe

heeft ingestemd met het door de Adviescommissie voor tr954 opgestelde werk-
plan.

Terwijl in de voorafgaande jaren weliswaar gerontologische onderzoekingen
op biologisch en medisch gebied in Nederland plaats vonden, bleven zij
overigens van individuele aard en bepaalde de Gezondheidsorganisatie T.N.O.
zich er toe een enkele te subsidiëren. Het jaar 1954 vertoonde een nieuwe
ontwikkeling van het gerontologisch onderzoek, doordat op advies van de
Adviescommissie T.N.O. inzake gerontologische vraagstukken de Gezond-
heidsorganisatie T.N.O. begon met zelve het speurwerk aan te vatten. De prac-
tische uitvoering hiervan werd rnogelijk door de aanstelling per 16 November
1953 van Dr J. Groen als adviseur en per 1 Januari 1954van de heer R. J. van
Zonneveld als arts-onderzoeker-coördinator voor het gerontologisch onderzoek.

Hun werkzaamheden bestonden uit het contact leggen en onderhouden met
de individuele onderzoekers op dit gebied, die subsidie ontvingen, en wier
onderzoekingen voor het grootste deel reeds vóór 1954 een aanvang hadden
genomen. In veel belangrijker mate echter hielden zij zich bezig met het op-
zetten van de nieuwe van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. uitgaande onder-
zoekingen. In dit verband was de coördinator vooral belast met de dagelijkse
leiding van het eerste grote project:

Het gerontologisch onderzoek met inschakeling van luisartsen

De bedoeling van genoemd onderzoek is aan de hand van een groot aantal
gegevens, verkregen bij het lichamelijk en psychisch onderzoek door huis-
artsen van een representatieve steekproef van ouden van dagen, een inzicht
te krijgen in de gezondheidstoestand van de gemiddelde bejaarde in Nederland
en van het verouderingsproces gedurende de laatste levensphase. Gedurende
1954 werden de eerste twee stadia van het onderzoek doorlopen, te weten het
voorproefonderzoek en het proefonderzoek. Bij het voorproefonderzoek werden
door een kleine werkgroep van huisartsen, in samenwerking met een subcom-
missie van de Adviescommissie, de adviseur en de coördinator, de min of meer
theoretisch opgestelde vragenformulieren aan de hand van de ervaringen, op-
gedaan in de practijk, geschikt gemaakt voor het definitieve doel. Hiertoe werden
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o.m. 4 bijeenkomsten gehouden. Het eigenlijke proefonderzoek had ten doel
uit te maken, of een groot landelijk onderzoek mogelijk en gewenst zou zijn.
Een tot 20 deelnemers uitgebreide huisartsenwerkgroep onderzocht een 70-tal
volkomen willekeurig gekozen bejaarden. Het probleem van een statistisch
verantwoorde keuze van te onderzoeken personen kwam in deze periode aan
de orde. Verklaard kan worden, dat met behulp van de adviezen van de Af-
deling Bewerking Waarnemingsuitkomsten T.N.O., gemeente- en ziekenfonds-
besturen en niet in de laatste plaats van de huisartsen, een redelijke oplossing
is gevonden. In de laatste der 3 bijeenkomsten van de uitgebreide werkgroep
werd besloten, dat het grote landelijke onderzoek zou dienen plaats te vinden.
De voorbereidingen daartoe zijn thans in volle gang. Er moge op gewezen

worden, dat het belang van dit onderzoek in bijzondere mate uitgaat boven dat
van de zuivere gerontologie; immers, door de gecoördineerde samenwerking
van een groot aantal huisartsen kunnen vele waardevolle gegevens aan het licht
komen, welke anders verborgen zouden blijven. Deze unieke onderzoek-
methode, welke nog zelden of nooit, waar ook ter wereld, is toegepast, heeft
bovendien het grote voordeel, dat de huisarts op deze wijze in het wetenschap-
pelijke werk wordt ingeschakeld en verder, dat hij meer in aanraking komt met
de geneeskundige problematiek van de ouden van dagen.

In de tweede helft van 1954 werden voorbereidingen getroffen om in 1955

tot een aantal nieuwe onderzoekingen op gerontologisch gebied te geraken.

Hiertoe behoren: geriatrische onderzoekingen in het Gemeentelijk Tehuis voor
Bejaarden te Rotterdam; een onderzoek ter verkrijging van ook voor bejaarden
geschikte psychologische tests; een onderzoek naar de absolute en relatieve
stijging gedurende de laatste 30 jaren van het aanlal bejaarde patienten in
een reeks ziekenhuizen en een (voorlopig proef-)onderzoek naar de voedings-
toestand van ouden van dagen. Bovendien werden besprekingen gevoerd met
enkele instanties om betere aansluitingen te verkrijgen van de door hen geleide
gerontologische onderzoekingen aan die, welke onder auspiciën ofmet subsidie
van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. uitgevoerd zllt of worden.

Een belangrijke gebeurtenis voor de gerontologie vorrnde het 3e Internatio-
nale Gerontologische Congres, in Juli te Londen gehouden. Dit congres werd
o.m. bijgewoond door de adviseur en de coördinator. Er waren vele belang-
wekkende voordrachten te beluisteren, doch vooral was het contact met vele
buitenland,se gerontologen waardevol. Dit bleek reeds.bij de voorbereidingen
voor het fellowship, dat aan Dr van Zonneveld door de Wereldgezondheids-
organisatie is verleend ter bestudering van de research op gerontologisch gebied

in een aantal West-Europese landen. Ook uit anderen hoofde werd het contact
met terzake deskundigen uit verscheidene landen versterkt. Verschillende
wetenschappelijke besprekingen, vergaderingen en congressen, waar geronto-
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logische problemen ter sprake kwamen, werden bijgewoond. Voorts nam de

coördinator deel aan een cursus over medische statistiek.
Door de coördinator werden na zljr' promotie een aantal voordrachten ge-

houden en artikelen geschreven op gerontologisch gebied.

Omtrent de voortgang van de reeds in 1953 met subsidie van de Gezondheids-
organisatie T.N.O. aangev¿ùngen onderzoekingen kan het volgende worden
vermeld:

Onderzoek naar het aandeel en de betekenis van het endocrine apparaat in het

verouderingsproces

Met ingang van I October 1953 werd voor dit onderzoek voor de tijd van één

jaar subsidie verleend aan Dr O. Mühlbock; tot continuering voor de periode

1 October 1954 tot I Januari 1956 is sindsdien besloten'
Omtrent de werkzaamheden en bevindingen in het verslagjaar wordt het

volgende gerapporteerd
Het vrouwelijk geslachtsappafaat bij oude muizen was onderwerp van

morphologisch en functioneel onderzoek. De ovaria blijken na het verlies der

vruchtbaarheid een involutie der specifieke parenchymbestanddelen te vertonen,

die geheel andere patronen volgt dan bij de mens. Doch het blijkt, dat in aan-

sluiting aan deze involutie nieuwe weefselactiviteiten optreden, welke sterk

overeenkomen met wat aan seniele menselijke ovaria ook gezien wordt: hyper-

plasie en proliferatie van kiemepitheel en rete ovarii. Deze veranderingen sprin-
gen bü de muis veel sterker naar voren dan bij de mens: eenzelfde ouderdoms-

verandering is hier als het ware in geconcentreerde vorm te zien dank z1j dezo-

veel kleinere afmetingen van het muizenovarium. Hebben deze ouderdoms-
proliferaties nog functionele betekenis? Deze oude muizen tonen nog duidelijke
bronstverschijnselen: ,,seniele" muizenovaria blijken nog wel degelijk hormo-

naal actief te zrjn. En deze hormoonproductie moet vrij hoog zijn, naar het

verdere onderzoek uitwees. want bij het testen van oude muizen met exogeen

bronsthormoon bleek, dat zowel het uterus- als het vaginaweefsel van deze

dieren minder gevoelig reageert dan bij jongere vergelijkingsobjecten. om

,,normale" btonstverschijnselen te onderhouden, moeten dus bij de oude dieren

relatief grote hoeveelheden oestrogeenhormoon in de circulatie zijn.

In overeenstemming met het niet verdwijnen van de bronstcyclus, toont de

histologie van uteri en vagina bÜ oude muizen geen beeld van atrophie en

involutie, doch veeleer van hypertrophische vera,ndefingen. Wanneer de dieren

echter door ouderdomsziekten aangetast worden, heeft dit ook op de genitale

weefsels zijn uitwerking. Er is een bepaalde aftakelingsziekte bij muizen, de

,,ouderdoms-amyloidose", welke bij het ouder worden der dieren in steeds

grotere frequentie en ernstigere mate voorkomt. Het is een gegeneraliseerde
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degeneratie, die o.a. ook in uteri en vagina pathologische veranderingen geeft
en dan een sterke vermindering van de gevoeligheid van deze weefsels voor
hormonale prikkeling veroorzaakt. Ten slotte heeft deze ziekte de dood der
dieren tot gevolg, vermoedelijk doordat vooral de nieren zeer sterk door het
proces worden aangetast.

De muizennier heeft de opvallende ergenschap van onder normale omstandig-
heden steeds grote hoeveelheden eiwit met de urine uit te scheiden. Deze eiwit-
uitscheiding was ook een onderwerp van onderzoek. Het bleek dat deze eigen-
schap, die bij mannetjes veel sterker is dan bij vrouwtjes, afhankelijk is van het
manlijk geslachtshormoon. Daarbij bleek, dat de dieren deze eiwitexcretie tot
op zeer hoge leeftijd onverminderd voortzetten, althans zolang ze niet door
bovengenoemde nierziekte getroffen worden. Dit is een aanwijzing, dat ook het
rnanlijk geslachtshormoon bij ,,seniele" dieren nog lang actief kan ziju.

Uit de resultaten van dit onderzoek werden mededelingen gedaan op het
congres der ,,International Association of Gerontology" te Londen (O. Mühl-
bock: ,,Hypertrophic secondary sex organs in very old female mice" en p. J.
Thung: ,,Age changes in the mouse kidtey") en voor de Nederlandse Ana-
tomenvereniging te Amsterdam (P. J. Thung, mede namens L. M. Boot en
O. Mühlbock :,,Ouderdomsveranderingen in muizenovaria").

Onderzoek naar het verband tussen voeding, het cholesterolgehalte yan het bloed
en het voorkonlen yan atherosclerose

In het jaarverslag 1953 werd bericht over dit onderzoek, uitgevoerd onder
leiding van Dr J. Groen in een Trappistenklooster. In het verslagjaar heeft Dr
Groen getracht als contrôlegroep een ander klooster te vinden, waar cle kloos-
terlingen onder vergelijkbare omstandigheden leven als de Trappisten, doch
een minder sobere voeding gebruiken. Hierin is Dr Groen na veel moeite
geslaagd en wel in een Benedictijnenklooster in België, waar begin 1955 met
het onderzoek zal worden aangevangen.

Onderzoek betreffende de statistísclte bewerking van gegevens, verkregen bij
de te Groningen gehouden enquête naar de gezondheidstoestand van bejaarden

De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een proefschrilt van de
heer R. J. van Zonneveld ,,Gezondheidsproblemen bij bejaarden", waarnaar
kortheidshalve wordt verwezen.

onderzoek ten behoeve van de statistische verwerking vûn gegevens over medísche
voorziening voor bejaarden

Het eindverslag over dit onderzoek van Dr K. J. van Deen, die de gegevens
hiervoor verkreeg uit zi¡'n praktijk, is nog niet gereed gekornen.
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Onderzoek naar de oorzaken en preventie van de coronair sclerose

Aan Prof. Dr E. Gorter werd met ingang van I Maart 1953 voor de tijd van
één jaar een afzonderlijk subsidie verleend voor bovengenoemd onderzoek,
waarbij naast de gebruikelijke voorwaarden werd gesteld, dat de verslagen
besproken zouden worden in de onderhavige Adviescommissie. Begin Februari
1954 besloot het bestuur voor de periode 1 Maart 1954 tot I Maart 1955 de

subsidiëring voort te zetten. Kort daarop overleed heiaas Prof. Gorter. In
verband hiermede rees de vraag hoe ten aanzien van dit onderzoek ware te
handelen. Er had zich. een werkgroep gevormd (Werkgroep Atherosclerose),
waarvan de personele kosten voor een deel ten laste van het T.N.O.-subsidie
komen, terwijl Z.W.O. en het Prof. Dr E. Gorter-Fonds voorzien in de sala-
riëring van een ander deel der werkkrachten; bovendien werkt een assistent

van Prof. Dr C. J. F. Böttcher met de groep samen. Overleg met Prof. Böttcher
en Prof. Querido te Leiden omtrent de wenselijkheid en mogelijkheid enkele van

de facetten van het onderzoek af te ronden onder ieiding van genoemde hoog-
leraren heeft tot het resultaat geleid, dat beiden meenden, dat afronding wen-
selijk en mogelijk was en zich bereid verklaarden de leiding op zich te nemen.

Ook Z.W.O. bleek bereid het subsidie voor 1954 te continueren. IIet bestuur
heeft hierop besloten het verleende subsidie ten behoeve van het onderzoek,
Lrit te voeren op de hierboven vermelde wijze, te handhaven. In dit verband
moge worden gereleveerd, dat het bestuur van het Prof. Dr E. Gorter-Fonds
besloot tot liquidatie over te gaan en het saldo ter beschikking te stellen van de

Gezondheidsorganisatie T.N.O. ten behoeve van het rverk van de werkgroep

,,Atherosclerose".
Een overzicht van de voortgang van het onderzoek vanaf de aanvang volgt

hieronder:
In 1953 was begonnen met het fractionneren der plasrna-eiwitten volgens de

Methode 10 van Cohn met een aansluitende bepaling van het eiwit, cholesterol-
en Plipidgehalte der fracties. Dit onderzoek werd in 1954 voortgezet. In de

practijk bleek echter, dat rnet de ten dienste staande middelen geen behoorlijke
resultaten van de methode Cohn verwacht konden worden, voornamelijk orndat

het onrnogelijk bleek de lage temperatuur, waarbij gewerkt moet worden,
constant te handhaven. Daarom werd overgeschakeld op fractionnering met

Na-thiosulfaat volgens Gras.
Het eiwitgehalte van de filtraten werd bepaald volgens Gornal met biureet-

reagens. Een ijkcurve werd gemaakt voor de biureet-kleuring bij verschille¡de

eiwitcolcentraties, uitgaande van albumine en van bloedplasma. Itret bleek,

dat voor hoge eiwitconcentraties de wet van Beer niet opgaat.

Van het bepalen van het cholesterol- en Flipidgehalte rverd afgezien, daar

het meer in de bedoeling ligt van de verkregen fracties de physisch-chemische
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eigenschappen na te gaan, zoals spreiding, oppervlakte-potentialen, diëlectri-
sche eigenschappen en het gedrag in de ultracentrifuge.

De zuiverheid der fracties werd gecontroleerd met papier-electrophorese
door kleuring met broomphenolblauw. Zoals te verwachten was, geeft de frac-
tionnering met Na-thiosulfaat, evenmin als dit het geval is voor andere zouten
zoals Na-sulfaat, ammonium-sulfaat en fosfaat, een zuivere scheiding. Repre-
cipitatie zal noodzakelijk zijn.

Na electrophorese werd naast het aantonen der eiwitten met broomphenol-
blauw, de aanwezigheid en plaats der lipoproteinen gecontroleerd door kleuring
met Oil Red O in plasma en fracties. Het bleek, dat bij het ouder worden van
het plasma verschuivingen van de banden optreden. Concentreren van het
plasma door dialyse heeft geen invloed op de plaats van de banden. Absorptie-
curven werden gemaakt voor de verschillende kleurstoffen, te weten: broom-
phenolblauw, Oil Red O en Sudan ZwarL, ten einde na te gaan van welke golf-
lengte het best kan worden gebruik gemaakt om de verkregen uitdoving te
meten. Dit was voor broomphenolblauw ). 594; voor Oil Red O I 510 en voor
Sudan Zwart I 590. Verder bleek, dat bü hogere broomphenolblauwconcen-
traties de wet van Beer niet opgaat. De grens ligt bij de extinctie van 0,600 bij
een laagdikte van I cm. Voor OiI Red O ligt deze grens bij een extinctie van
0,350 d. : I cm. Ten einde grotere hoeveelheden van de fracties te verkrijgen,
werd het plasma geconcentreerd door dialyse tegen C.M.C. Een uitzoutings-
curve werd gemaakt om na te gaan, welke thio-concentraties het best gebruikt
kunnen worden voor isoleren der verschillende fracties in dit geconcentreerde
plasma.

De Werkgroep verkreeg de toestemming van Prof. Dr E. Havinga voor het
gebruik van de ultracentrifuge van het Organisch-Chemisch Laboratorium te
Leiden. Dit apparaat werd in December voor gebruik gereed gemaakt.

Het onderzoek op het gebied van de spreiding van monomoleculaire lagen
bleef in 1954 n het voorbereidend stadium. Aan het apparaat werden verbete-
ringen aangebracht en het werd nader beproefd. Het toestel voor het meten van
oppervlakte-potentialen, dat in het Physisch-Chemisch Laboratorium der Rijks-
universiteit gebouwd wordt, zal begin 1955 gereed zün. Het spreidingsonderzoek
kan dan hervat worden.

In December werd in het Physisch-Chemisch Laboratorium begonnen met
een onderzoek naar de diëlectrische eigenschappen van cholesterol en andere
sterolen en van oplossingen varr døze stoffen in verschillende oplosmiddelen.
Dit onderzoek heeft betrekking op het gehele frequentiegebied tussen centi-
metergolven en lange radiogolven.

In het verslagjaar werd voor de hieronder vermelde onderzoekingen in het
kader van het T.N.O.-gerontologisch project subsidie verleend.
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Onderzoek inzake eisen, te stellen aan de voeding in de ouderdom

De aanvrage van Prof. Dr B. c. P. Jansen, hoogleraar in de Physiologische

chemie en Directeur van het Nederlands Instituut voor volksvoeding, werd na

het aanbrengen van enkele wijzigingen ingewilligd; één der gestelde voorwaar-

den voorzag in een nauwe samenwerking met Dr O. Mühlbock, die in het kader

van het gerontologisch project zich reeds bezighoudt met onderzoek naar het

aandeel en de betekenis van het hormonale apparaat in het verouderingsproces

en de waarde van een hormonale substitutie-therapie.
omtrent zijn bevindingen in het verslagjaar rapporteert Prof. Jansen:

Voor dit onderzoek waren verschillende groepen ratten beschikbaar, 14 tot
19 maanden oud. De dieren waren vanaf de geboorte gevoed met een droog

voedsel (Ran-voedsel), dat in samenstelling overeenkomt met het gemiddelde

dieet van de Nederlandse bevolking. Het was de bedoeling bij deze dieren, nu

zij d.e ,,middelbare leeftijd" hadden bereikt, een zodanige verandering in het

voedsel aan te brengen, dat gezondheid en levensduur hierdoor gunstig zouden

worden beÏnvloed.

de sterk tegenstrijdige opvattingen op deze

wondering. Wel echter was het een teleurste
reductie in de proeven tot nu toe nog wei

Dr Mühlbock brengt als volgt verslag uit ov onderzoek:

In samenwerking met het Laboratorium Chemie te

Amsterdam werd een aantal waarnemingen de eiwituit-

scheiding in de urine bij ratten. Deze eiwitexcretie is bij ad libitum gevoederde

ratten groter dan bij beperkt gevoederde op gelijke dieet-samenstelling. Dit
verschiibli¡kt evenredig te zijn met het grotere niergewicht der onbeperkt ge-

voederde dieren.
Het is waarschijnlijk dat deze eiwituitscheiding in de urine een rol speelt bii

het ontstaan van een bij oude ratten veel voorkomende nierafwüking.

Onderzoek inzake frequentie van chronísch lüden bii beiaarden

Koninklijke Nederlandschc

M de Stichting Friesland voor

M behoevevan een onderzoek
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van chronisch zieke bejaarden. Het onderzoek werd verricht door Dr J. Th. R.
Schreuder, internist te Sneek, en beoogde het vaststellen van het aantal chro-
nische zieken en de aard der bij hen te vinden afwijkingen in het werkgebied
van de Afdeling Frieslands Zuidwesthoek. De vraagstelling was in eerste in-
stantie van sociaal-geneeskundige aard, nl. om te weten te komen hoeveel be-
jaarden in het onderzochte gebied behoefte aan verplegi-rg in de ruimste zin
van het woord hadden, van welke aard deze verpleging zou behoren te zijn en
door welke oorzaken de hulpbehoevendheid was teweeggebracht.

Het onderzoek is inmiddels gereed gekomen en een publicatie over de resul-
taten zal binnenkort verschijnen.

14. ONonnzoeKrNGEN op HET GEBTED vAN scHTMMELZTEKTEN BrJ DE MENs

De Adviescommissie vergaderde in de verslagperiode éénmaal.
Ten einde voortzetting van de werkzaamheden van de Afdeling voor Me-

dische Mycologie van het Centraalbureau voor Schimmelcultures mogelijk te
maken werd voor 1954 wederom subsidie verleend. Aan het van Dr G. A. de
Vries ontvangen verslag wordt het volgende ontleend:

Evenals in 1953 werd ook in het zojuist afgelopenjaar veelvuldig een beroep
gedaan op de Medisch-Mycologische Afdeling voor het verrichten van onder-
zoeknaar het voorkomen van schim¡nels in klinisch materiaal en voor het deter-
mineren van schimmelisolaties. FIet aantal ingezonden cultules steeg van 199
tot 280; sputa en bronchiaal-secreten daalden in aantal van 44 tot 26, resp. van
46 Iot 36. De hoeveelheid dermatologisch-klinisch rnateriaal was meer dan
tweemaal zo groot als in 1953.

Ifet aantal determinaties tot op soort nam toe varr 294 |ot 326. Tot op ge-
slacht werden I 10 schimmels gedetennineerd tegen 84 in 1953 en tot op de groep
24 tegen 0 in 1953.

De collectie reincultures werd met 70 nieuwe stamrnen en soorten uitgebreid.
In de maanden Maart-Aprll 1954 werd wederorn een practische cursus ge-

houden in de medische mycologie, waaraan door 6 medici en 2 analysten werd
deelgenomen.

Tijdens het in Juli gehouden 8e Internationale Botanische Congres te Parijs
werden belangrijke nieurve contacten gelegd met o.a. Argentinië, Engeland,
Frankrijk en Mexico. De op het Centraalbureau voor Schimmelcultures in de
isolatievoedingsbodems gebruikte concentraties antibiotica werden aanzienlijk
verminderd, zodat ze nu practisch overeenstemmen meô de in Amerika ge-
bruikte concentraties. Terramycine bleek de combinatie penicilline -l strep-
tomicine niet te kunnen vervangen.

Verschillende nieuwe actinomyceten-isolaties rverden gedetermineerd. Hier-
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onder bevonden zich twee genera, nl. Actinoplanes en Thermo-actinomyces,
welke nieuw waren voor de collectie.

Ook van veterinaire zijde is er belangstelling voor de Afdeling, getuige in-
zendingen van cultures tit ZwoIIe, Utrecht en Rotterdam.

I 5. KrrNrsctr cENEESMTDDELENoNDERZoEK

Hoewel niet meer tot de verslagperiode behorende, kan worden vermeld,
dat de Adviescommissie op eigen voorstel is uitgebreid met de heer Drs H. van
Genderen, waardoor een goed contact met het Rijksinstituut voor de Volks-
gezondheid gewaarborgd wordt.

ln het verslagjaar kwam de Adviescommissie driemaal bijeen, terwijl door
verschillende sub-commissies enkele malen werd vergaderd.

Ook gedurende dit jaar is Prof. Dr C. D. de Langen tüdelük als leider van de
werkzaamheden opgetreden. Helaas werd tot dusverre nog niemand gevonden,
geschikt en bereid zich met het werk te belasten, zodat althans voorlopig het
tüdelük leiderschap op dezelfde wijze gehandhaafd blijft.

Bìj het begin van dit jaar waren onderzoekingen lopende betreffende:

becaptan,
succus liquiritiae,
cyclospasmol,
rutine,
butazolidine en irgapyrine.

Daarnaast werden de volgende onderwerpen in behandeling genomen:
het buscopan;
een nieuw geneesmiddel tegen de ziekte van Parkinson;
een onderzoek naar de toxische invloed van geneesmiddelen bij zwangeren;
het adrenoxyl ad perfusionem;
een nieuw anti-hoestpreparaat, dat geen opiaten bevat.
Besprekingen werden gevoerd met verschillende firma's over verschillende

preparaten.
In samenwerking met een commissie van de Nederlandse Vereniging van

Allergisten werd tot een onderzoek van verschillende anti-allergische preparaten
besloten.

In de loop van het verslagjaar werden de onderzoekingen beëindigd betref-
fende:

het rutine,
het cyclospasmol,
een enquête omtrent de frequentie van de Röntgenkater in verband met het
becaptan.
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Behalve de hier vermelde onderwerpen kwamen verscheidene vragen binnenn
welke of werden afgewezen of voorlopig werden aangehouden.

Om de artsen in Nederland meer van het werk van de Adviescommissie op de
hoogte te brengen, werd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde een
artikel geplaatst, waarin de problemen besproken werden, waarmede de com-
missie zich denkt bezig te houden en waarbij een schema van haar toekomstige
werkzaamheden werd aangegeven.

Er werd røgegaarr wat op dit gebied reeds in andere landen geschiedt. Het
bleek niet, dat men in andere landen hiermede was begonnen, maar wel dat er
grote belangstelling voor deze activiteit op het gebied der geneesmiddelen-
contrôle bestond en dat men in de toekomst gaarne tot internationale sarnen-
werking bereid was.

16. ONonnzoBKrNGEN op HET GEBTED vAN RHEUMATIScHE zTEKTEN

De Adviescommissie kwam in het verslagjaar tweemaal bijeen.
In het vorige jaarverslag is vermeld, dat een tweetal onderwerpen op het

gebied van rheumatische ziekten reeds direct voor studie in aanmerking kwam.
In September 1953 werd begonnen met het

onderzoek ter verkrijging van een nader inzicht ín de erfelijke factoren bÌj rheu-
matische ziekten, in het bijzonder van de spondyl-arthritís rhizomelica en de rheu-
matoide arthritis,

hetwelk onder leiding van Prof. Dr A. Folman en Dr J. J. de Blécourt lvordt
uitgevoerd door de arts Mej. T. Meindersma en waaromtrent het volgende kan
worden medegedeeld:

In de periode 1 September 1953 - 15 December 1954 werden van 300 daartoe
uitgezochte proefpersonen de familieleden van 203 van deze proefpersonen
geregistreerd. Het betrof hier 100 lijders aan rheumatoide arthritis, 100 lijders
aan spondylosis ankylopoetica en 100 personen bij wie géén rheumatische af-
wijkingen gevonden werden.

Nagegaan zal worden of bij de familieleden van deze personen rheuma voor-
komt en of er verschillen zijn tussen de groepen onderling. 4209 personen
werden geregistreerd, hiervan bleken er 1204 door overlijd.en en emigratie on-
bereikbaar. 916 personen werden aan huis bezocht en zonodig onderzocht,
87 van hen werden specialistisch onderzocht. Aangenomen moet worden dat
het aantal te onderzoeken personen per proefpersoon + 27 zalbedragen. Dit
brengt het totaal aantalpersonen, dat bij dit onderzoek betrokken moet worden,
op -| 8000. Verwacht moet worden, dat :t 3Ùftvan hen door overlijden en
emigratie oirbereikbaar zal zrjn.

Als voorlopig resultaat kan worden gemeld, dat rneer rheuma wordt aange-
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troffen bij de familieleden van de liiders aan rheumatoide arthritis en spon-
dylosis ankylopoetica.

Begin 1954 werden voorbereidingen getroffen voor het

onderzoek naar de betekenis van de frequentie en de gevolgen van enkele ziekte-
beelden van het rheuma voor de volksgezondheid, met name spondylarthritis
rhizomelica en rheumatoide arthrítís,

dat onder leiding van de rheumatoloog R. de Graaff zal geschieden.
omtrent de wijze van uitvoering werden in aanwezigheid van de voorzitter

verschillende besprekingen gevoerd met Prof. Dr J. Goslings en Dr p. van der
Meer, die de leiding van het onderzoek op zich genomen hebben, alsmede met
Dr J. J. de Blécourt, die reeds ervaring op dit gebied heeft, en met de statisticus
Dr E. F. Drion van de Afdeling Bewerking Waarnemingsuitkomsten T.N.O.
Als uitgangspunt werd aangenornen een steekproevenonderzoek, dat het
karakter draagt van een enquête; aan de hand van de hierbij verkregen ervaring
is het onderzoek geleidelijk uitgebreid.

Over het verloop deelt de heer de Graaff het volgende mede:
18.182 personen werden in 1954 opgeroepen voor het frequentie-onderzoek.

15.023 personen gaven gehoor aandeze oproep. 1762vande 3159 overblijvende
personen werden thuis bezocht en omstreeks 950 schriftelijk geënquêteerd na
afloop van het onderzoek.

Het percentage als ,,positief" aangemerkt wisselt aanzienlijk en ligt tussen
23.6\ en ll.7%. Een duidelijke aanwìjzing voor deze grote spreiding werd
nog niet gevonden. Het aantal gevonden gevallen van rheumatoide arthritis
en M. Bechterew, in percentages uitgedrukt, wisselt tussen Ì 15\ en 0.52%.
De frequentie van voorkomen van cleze laatste twee ziektebeelden lijkt niet
parallel te lopen met de frequentie van alle rheumatische aandoeningen tezamen.

17. ONoBnzorK NAÀR DE VERDELING v.lN pattËNr¡N rN zIEKENHUIZEN

Het werk van de Adviescommissie is stopgezet in afwachting, dat het mogelijk
zal blijken een deskundige met de leiding van de enquête in de ziekenhuizen
te belasten. Tot dusverre is het niet gelukt een deskundige hiervoor aan te
trekken.

18. M¡orscn oNDERzoEK MET BEHULp vAN IsoropnN

De Adviescommissie vergaderde in het verslagjaar tweemaal.
Het bestuur besloot de subsidiëring van de in gang zijnde onderzoekingen in

1954 te continueren. Bovendien werd aan prof. euerido een bijdrage verleend in
de kosten van het proefschrift van de heer P. s. Blom, waarin de resultaten van
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het onderzoek op het gebied van toepassing van radio-actief jodium worden

neergelegd. De Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft een aantal exemplaren

ter verspreiding onder belangstellenden ontvangen.

Het onderzoek van Prof. Dr G. A. Lindeboom naar de diagnostische en the-

rapeutische betekenis van radio-actief jodium bij de behandeling van schild-

kliiraandoeningel werd in 1954 beëindigd met uitzondering van een klein on-

derdeel betreffende de invloed van radio-actiefjodium en 4-methyl-2-thiouracil

op de schildklier van de rat, dat door Prof. Dr A. Stolk nader uitgewetkt zal

worden.
Met ingang van 1 Januari 1955 is aan Prof. Lindeboom subsidie verleend

ten behoeve van een onderzoek naar de waarde van de bepaling van de extra-

cellulaire vloeistof ter verkrijgíng yan een inzicht in de patho-physiologie van de

waterhuishowcling bii decompensatio cordis. De duur van het onderzoek wordt
geraamd op 3 jaar.

Aan de van de onderzoekers ontvangen verslagen wordt het volgende ont-

leend:

Onderzoek betrefende toepassing van radio-actiefjodium, verrícht onder leiding

ran Prof. Dr A. Querido

De klinische toepassing van radio-actiefjodium was in de afgelopen periode

opnieuw gewijd aan diagnostische toepassingen bij schildklierziekten en bij

schildkliercarcinoorn, terwijl therapeutische, zowel hyperthyreoidie als pa-

tiënten met schildkliercarcinoom gecompliceerd door metastase werden be-

handeld. In het totaal werd het onderzoek met tracerdoses 370 maal gedaan,

terwijl een therapeutische dosis aan patiënten met hyperthyreoidie dit jaat 37

maal werd verstrekt.
Een follow-up studie werd verricht bij een vijftigtal patiënten, $-21 jaat na de

therapeutische doses. De resultaten, benevens de gebruikte indicaties, zullen

binnenkort worden gePubliceerd.

In het totaal zijn thans nog 6 patiënten met schildkliercarcinoom onder

behandeling van een totaal aantal van 10 patiënten die zijn bestudeerd. Behou-

dens enkele fraaie successen is de beantwoording van de vraag in hoeverre een

werkelijke aanwinst met RaJ131 bij deze ziekte is geboekt, nog niet goed mo-

getijk. Het onderzoek in de kliniek werd verfjnd door het invoeren van scintil-

latie-teltechniek.
I]nzake de laboratoriumstudies in 1954 kan het volgende worden bericht:

Nagegaan werd de distributie van ingespoten thyreotroop hormoon (T.S.H.) bij

ratten. Nadat bij de biologische bepaling van T.S.H. in verschillende organen

na injectie van dit hormoon was waargenomen, dat 10 minuten na de inspuiting

een belangrijk deel in de nier gelocaliseerd is, werd bij verder onderzoek gebruik

gemaakt van rnet J131 gemerkt T.S.H., waarbij het J131 gevolgd werd'
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Het onderzoek naar de verdwijnmgssnelheid van ingespoten T.S.H. uit de

bloedbaan van konijnen werd afgesloten. Waargenomen lverd, dat de aan-
wezigheid van de schildklier per sé deze verdwijningssnelheid niet beïnvloedt,
doch dat deze grootheid in belangrijke mate verandert als de dieren gedurende

lange tijd zonder schildklier \ilaren.
Bij in vitro-experimenten met overlevend koeienschildklierweefsel in de

Warburg werd gezien, dat dit weefsel onder deze condities in staat is thyreo-
troop hormoon te inactiveren, zelks in tegenstelling tot b.v. nierweefsel.

De experimenten omtrent de periphere utilisatie van thyroxine bij schild-
klierloze ratten, welke resp. bij 32" en bij 40' C werden gehouden, werden
voortgezet. Uit proeven, waarbij de dieren werden behandeld met J131 gemerkt
thyroxine bleek, dat het verbruik van thyroxine in de koude vergroot is met
ca 2Al.

Het onderzoek naar het T.S.H.-gehalte van het bloed van normale personen

en van patiënten met aandoeningen van de schildklier werd voortgezet. Aange-
toond kon worden, clat de T.S.H.-activiteit in het serum gelocaliseerd is in een
globulinefractie.

Prof. Querido sprak in Juni te Londen over ,,Relation between eye signes

and thyreotrophic hormone". Verder sprak hij in Augustus te Kopenhagen over

,,The metabolic fate of thyreotrophic hormone". In December heeft hij voor-
drachten gehouden te Stockholm en Malmö, betrekking hebbende op ,,Experi-
mental approach to thyreotoxicosis"; in Rotterdam op 20 September voor het
Natuurkundig Genootschap over: ,,De toepassing van isotopen in de genees-

kunde". De heer A. A. H. Kassenaar sprak te Kopenhagen over ,,Theperiferal
consurnption of thyroxine at various environmental temperatures".

Onderzoek naar de díagnostische en therapeutische betekenis van radio-actief
jodíum bij de behandeling van schildklieraandoeningen onder leídíng van Prof-
Dr G. A. Lindeboom te Amsterdam

Het diagnostisch onderzoek met J131 op hyper- of hypofunctie der schildklier
werd in 119 gevallen uitgevoerd. 16 nieuwe patiënten met hyperthyreoidie
werden in behandeling genomen. Het onderzoek werd per 31 December beëin-
digd. Een uitvoerig eindverslag kan eerst over vrij geruime tijd worden uit-
gebracht.

Onderzoek naar de localisatie van hersentumoren met behulp van radio-actíeve
elementen onder leiding van Prof. Dr A. Bíemond in samenwerking met Prof. Dr
G. A. Lindeboom

In het verslagjaar is gebleken, dat de aanvankelijk toegepaste methode
(toediening van J131 na voorafgaande blokkade van de schildklier met Solutio
Lugoli) geen bruikbare resultaten oplevert.
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Getracht wordt met behulp van KCIOa als blokkademiddel der schildklier
alsnog een poging te wagen tot de diagnostiek van hersentumoren met radio-
actieve isotopen.

Ingestelde phantoomproeven doen vermoeden, dat sterke selectieve opname

door de tumor en een gunstige ligging voorwaarden zijn, hetgeen de betekenis

van deze techniek voor de kliniek tot een minimum zou reduceren.

19. ONornzo¡K NAAR DE INFEcTIEMocELIJKHEDEN EN DE KLINIScHE BETEKEMS

VAN DE BESMETTING MET ASCARIS LUMBRICOIDES

Yan tweeërlei zijden werd de aandacht van de Gezondheidsorganisatie T.N'O'
gevraagd voor de grote verspreiding van ascaris bij kinderen' Aan het waagstuk
zijn duidelijk twee facetten te onderkennen, n.l. de vraag naar de schade aan

de gezondheid der kinderen en de vraag naar de wijze, waarop de infectie tot
stand kornt en regelmatig wordt herhaald.

Het bestuur besloot een onderzoek financieel mogelijk te maken en daartoe

samen te werken met Prof. Dr J. H. P. Jonxis te Groningen, die zich reeds

geruime tijd met dit vraagstuk bezig houdt, en met het Instituut voor toege-

past-biologisch onderzoek in de natuur (ITBON), directeur Dr A. D. Voûte-
Het biologische aspect zal door het ITBON worden bestudeerd in contact rnet

één der parasitologen te Leiden, Utrecht of Amsterdam; dit onderzoek is najaar
1954 aangevangen.

Prof. Jonxis zallnet medische facet onderzoeken; de bedoeling is een groep

kinderen met en zonder ascaris te vergelijken in correlatie met de gehele situ-
atie ter plaatse; met dit onderzoek zal waarschijnlÜk begin 1955 een aanvang
kunnen worden gemaakt.

IN GANG ZIJNDE ONDERZOEKINGEN BIJ ANDEREN MET SUBSI-
DIE VAN DE GEZONDHEIDSORGANISATIE T.N.O.

1. ONornzopr BETREFFENDE MENINGITIS ruBERcuLosA

Het onderzoek werd |n 1954 weder met subsidie van de Gezondheidsorgani-
satie T.N.O. voortgezet door Dr W. van Zeben onder leiding van Prof. Dr A.
ten Bokkel Huinink. Ter afsluiting van het onderzoek werd besloten in 1955

wederom subsidie te verlenen. Van het voornemen een na-onderzoek te doen bij
alle behandelde patienten werd door het bestuur rnet instemming kennis ge-

nomen.
Het van Prof. ten Bokkel Huinink ontvangen jaarverslag luidt als volgt:
In 1954 werd het onderzoek naar de meest efficiënte therapie der tubercu-



leuze meningitis voortgezet. steeds overtuigender bleek, dat het chemothera-
peuticum isonicotinezuurhydrazide (I.N.H.), dat in de loop van 1952 - naast
streptomycine en P.A.S. - bij de behandeling werd toegepast, een sterke ver-
betering der resultaten ten gevolge had. Het beste blijkt dit, in grote trekken,
uit het volgende overzicht:

Aantal
Jaar opgenomen pat.

1947
1948
7949
1950
1951

1952
1953
79s4

J

l8
22
22
25
4t
48
28

Aantal
overleden pat.

2
t2
t3
12

10
l8
7
4

Sterfte in
procenten

66%
66%
se%
\\ o./
'" /o
40%
4%
ts%
t4%

Bij bijna 100 patiënten werd I.N.H. thans toegepast. Geleidelijk aan werd
inzicht verkregen in de meest optimale dosering en over de meest efficiënte
wijze van toediening. Aan een uitgebreide, gedocumenteerde publicatie over
deze therapie wordt thans door J. J. van Haegenborgh, arts, assistent aan het'Wilhelmina Kinderziekenhuis, gewerkt. Als voorlopige conclusie kan in grote
lijnen reeds het volgende worden vermeld:

a. De prognose der tuberculeuze meningitis is sinds de toepassing van het
LN.H. aanzienlijk verbeterd

b. De orale dosering van het I.N.H. varieert van 4 tot 20 mg per kg lichaams-
gewicht per dag. Waarschijnlijk is een dosering van l0 mg de meest optimale.

c. De intrathecale toediening van I.N.H. verdient waarschijnlijk aanbeveling.
d. De intrathecale toediening van streptomycine dient bii de meeste patiënten

nog wel te worden toegepast, hoewel de duur dezer therapie vaak aanzienlijk
kan worden bekort.

e. De intramusculaire toediening van streptomycine en de orale toediening
van P.A.S. dienen onverminderd consequent te worden volgehouden.

f. Ernstige intoxicatie-verschijnselen van het I.N.H. werden, ook bij hoge
dosering, niet gezien.

Een schaduwzijde van dit nieuwe therapeuticum is, dat patiënten die laat
in behandeling komen nu in leven blijven maar met zeer ernstige restverschijn-
selen, waardoor zij geestelijk en lichamelijk sterk invalide worden. Meer dan
ooit is het daarom thans noodzakelijk, dat de ziekte zo vroeg mogelijk wordt
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herkend en met de behandeling zo vroeg mogelijk wordt begonnen. De steeds

verminderde morbiditeit aan tubercul0se en dus ook aan tuberculeuze menin-
gitis doet een gecentraliseerde behandeling dezer ziekte steeds meer gewenst

zijn. Gelukkig wordt dit laatste thans vrijwel algemeen erkend.
In de loop van 1954 konden plannen worden uitgewerkt voor een uitgebreid

na-onderzoek van alle overlevende patiënten. Het is de bedoeling deze patiënten

uitgebreid intern, neurologisch en psychiatrisch te onderzoeken. Dit onderzoek

zal geschieden in samenwerking met de Neurologische Kliniek der Rijks-
universiteit (hoofd Prof. Dr W. G. Sillevis Smitt) en begin 1955 kunnen be-

ginnen.

2. ONOrnZOnf OMTRENT DE BETEKENIS VAN ACTH EN CORTISON BIJ RHEUMATISCHE

ZIEKTEN

Prof. Dr S. E. de Jongh heeft bedankt als adviserend lid van de Advies-

commissie; hem is veel dank verschuldigd voor de deskundige en constructieve

wijze, waarop hij steeds bereid was de Advies-commissie bij te staan. Deze

vergaderde in het verslagjaar tweemaal.

De onderzoekingen van de Leidse Werkgroep werden in 1954 met subsidie

van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. afgerond, t.w. het onderzoek in de

Rheumatologische Afdeling onder leiding van Prof. Dr J' Goslings betreffende
gedragingen van kleine doses corticotrophine bij rheumatische arthritis en de

onderzoekingen op de Afdeling Stofwisselingsziekten en Endocrinologie onder

leiding van Prof. Dr A. Querido inzake het resistentieprobleem bij langdurige
toediening van corticotrophine en het verdelingspatroon van bij ratten toege-

diend gemerkt corticotrophine.
Betreffende laatstgenoemde onderzoekingen wordt verwezen naar het proef-

schrift van de heer A. Cats: ,,Het metabolisme van gemerkt corticotrophine in
ratten".

Prof. Dr J. Goslings geeft samenvattend over zijn werkzaamheden het vol-
gende overzicht:

Bij onze onderzoekinge\ rraar het effect van een gecombineerde ACTH en

goudbehandeling bÜ rheumatoide arthritis deden zich de volgende vragen voor:

a. Kan de opvlamming van de ziekte, die vaak in de eerste weken of maanden
van een goudbehandeling gezien wordt, door gelÜktijdige toediening van
ACTH vermeden worden?

b. Kan de verbetering, die na toediening van corticotrophine gezien wordt,
door een behandeling met goud gehandhaafd worden?

Om een nader antwoord op deze beide vragen te krijgen werden twee groepen

van 18 patiënten met een rheumatoide arthritis, allen in een actieve phase van
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de ziekte, resp. met goud en met ACTH en goud behandeld. Als criteria werden
gebruikt zwelling en beweeglijkheid van de gewrichten; bezinking en haemo-
globinegehalte.

Buiten de boven beschreven behandeling kregen alle patiënten oefenings-

therapie.
De patiënten van groep I kregen stijgende doses ACTH (6 x 2l.u.d.d. -6 x 4 Lu.d.d.). Na een week behandeling werd met de goudtherapie begonnen.

Wanneer 1,5 -2 
g goud toegediend was, werd de ACTH-behandeling lang-

zamerhand gestaakt.
De patiënten van groep II werden alleen met goud en oefeningstherapie

behandeld.
De follow-up van vele patiënten is nog te kort. De verkregen resultaten zijn

nog in bewerking.
Derhalve kunnen wij slechts onze voorlopige indruk geven. Het blijkt daarbij

dat het natuurlijke beloop van de ziekte door een ACTH-behandeling uit-
eindelijk niet beinvloed kan worden. Door een goudbehandeling kan het
ACTH-effect niet worden onderhouden.

Het eindrapport over het gehele onderzoek wordt in 1955 verwacht.

voorts werd subsidie verleend ter voortzetting van de onderzoekingen naar

het voorkömen van hartafwÌjkingen bii kinderen met acuut rheuma, in de Kinder-
kliniek van het Binnengasthuis te Amsterdam onder leiding van Prof. Dr S. van

Creveld en in het Juliana Kinderziekenhuis te 's-Gravenhage onder leiding van

Dr W. K. Dicke. Verwacht wordt, dat deze onderzoekingen in de loop van

1955 kunnen worden afgerond.
De onderzoekers brengen gezamenlijk verslag uit over hun werkzaamheden

en bevindingen in het verslagjaar, t.w.:
In het onderzoek zijn betrokken patiënten, die voor de eerste keer een typi-

sche aanval van acuut rheuma hadden gekregen en bij wie de klachten over of
afwijkingen aan het hart van recente datum waren, ten hoogste drie weken oud.

Een enkele patiënt met een herhaalde aanval werd ook in het onderzoek be-

trokken, indien met zekerheid was vastgesteld, dat het hart vóór deze nieuwe

aanval onbeschadigd was. Als criteria voor het stellen van de klinische diagnose

rheuma golden combinaties van één of meer typische symptomen (A), met ten

minste twee accessoire verschijnselen (B).

A. 1. Ontstekingsverschijnselen aan één of meer gewrichten als: roodheid,

zwelling, pijn.

2. Typisch verspringende gewrichtspijnen.

3. Noduli van Meynet.

4. Verschijnselen van carditis, het electrocardiogram inbegrepen.
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B. 1. Koorts boven 38' C en tachycardie (> 100 per minuut) bij rustig liggen.

2. Pijn in buik of hartstreek.

3. Epistaxis.

4. Huiderupties.

5. Verhoogde bezinkingssnelheid der erythrocyten (> 30 mm na I uur).

Ter vergelijking van het effect van ACTH werd een contrôlegroep gevormd,
die met adequate doses acid. aceto-salicyl werd behandeld (125 mg per kg per
24 ular, in vier giften, om de 6 uur). Terwijl in 1953 een dosering van 2 - 3 E
ACTH per kg lichaamsgewicht per dag werd gegeven, is deze hoeveelheid in
1954 verminderd tot 2 E ACTH per kg lichaamsgewicht per dag. Deze hoeveel-
heid werd na verloop van drie weken geleidelijk gereduceerd om zes weken na
het begin der therapie beëindigd te worden. De keuze van het geneesmiddel werd
bepaald door de volgorde van binnenkomst der patiëntjes.

Voorts kregen alle patiënten penicilline tot de keeluitstrijk tweemaal negatief
was gebleken op streptococcus haemolyticus, waarna werd overgegaan op
sulfaprophylaxe. De aanwezigheid van hartafwijkingen werd onderzocht met
electrocardiogram en phonocardiogram.

In 1953 werden in Amsterdam 8 en in Den Haag 10 patiënten tot het onder-
zoek toegelaten, in 1954 waren deze aantallen respectievelijk 9 en 6. Tot nu toe
heeft alleen een statistische bewerking plaatsgevonden van de graad van de
soufles gedurende de eerste vier maanden na het begin van de ziekte. De voor-
lopige resultaten wijzen volgens de statisticus Dr E. F. Drion op een gunstiger
invloed van het ACTH in vergelijking met het acid-aceto-salicyl.

3. BlonpcnoBPENvRAAGSTuK

Ter voortzetting van de onderzoekingen met betrekking tot het bloedgroepen-
vraagstuk in het Bacteriologisch-Serologisch Laboratorium van de Rijksuni-
versiteit te Groningen werd voor 1954 wederom subsidie verleend. Einde van
het verslagjaar deelde Prof. Pondman mede, dat door verschillende omstandig-
heden de onderzoek-ingen niet zo uitgebreid kunnen plaatsvinden als wenselijk
zou zijn, zodat voor 1955 geen subsidie meer zal worden aangevraagd.

Aan het ontvangen eindverslag over het onderzoek wordt het volgende ont-
leend:

Nagegaan werd. welke verhbudingen van het ABO-systeem bij man en vrouw
eventueel invloed zouden kunnen uitoefenen op het meer of minder vaak op-
treden van rhesusimmunisatie.

Bij 119 gevallen van rhesusimmunisatie van de vrouw werd gevonden, dat
41 keer man en vrouw tot dezelfde bloedgroep behoorden;
31 keer de bloedgroepen van man en vrouw niet gelijk waren (het serum
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van de vrouw bevatte geen physiologisch aanwezige anti-lichamen
gericht tegen de rode bloedlichamen van de echtgenoot) en dat

13 keer de bloedgroepen eveneens niet dezelfde waren, terwijl het vrou-
rwenserum wèl een physiologisch agglutinine gericht tegen de erythro-
cyten van haar man bezat.

Het valt op, dat bij een incompatibiliteit van het ABO-systeem minder vaak
een rhesusimmunisatie werd gevonden dan bij ABO-compatibiliteit, hoewel
natuurlijk in aanmerking genomen moet worden, dat het aantal gevallen van
rhesusimmunisatie hier gering is. Elders echter werden dergelijke resultaten ver-
kregen bij onderzoek van meerdere bloedmonsters. Over de verklaring van dit
verschijnsel zal voorlopig het laatste woord nog niet gesproken zijn, omdat
de meningen er over nog al uiteenlopen.

Bij 34 rhesusimmunisaties was het helaas niet mogel{jk de bloedgroep van
de man te bepalen, omdat geen materiaal was ingestuurd, ondanks een dezer-
zijds gedaan verzoek hiertoe.

Aangezien een ABO-antagonisme als zodanig voor het ontstaan van ery-
throblastose door meerdere onderzoekers wordt vermeld, moet hier opgemerkt
worden, dat bij dit onderzoek deze complicatie niet of althans niet met zeker-
heid werd waargenomen.

4. SrnrnrsuusoNDERzoEK

Het van Prof. Dr A. Hagedoorn ontvangen eindverslag luidt als volgt:
Het strabismusonderzoek werd in 1953 afgesloten.
Uitgangspunt voor dit onde¡zoek was de onzekerheid, die bestaat over de

waarde van de verschillende behandelingsmethoden van het scheelzien, over de

waarde van vroeger, in narcose verrichte, scheelzienoperatie en vooral over de

betekenis van de orthoptische behandeling. Daar van verschillende zijden op
een organisatie van de orthoptische behandeling werd aangedrongen en met
,deze behandeling en de scholing van orthoptisten aanzienlijke bedragen zouden
zijn gemoeid, werd het noodzakelijk geacht tot een gefundeerd oordeel over de

orthoptische behandeling te komen.
Het onderzoek is tweeërlei geweest:
In de eerste plaats werd een massa-onderzoek verricht van de schele jeugd

van Amster,:la1n, van zuigelingenleeftijd tot en met de lagere schoolleeftijd.
Voor het verzamelen van de schele kinderen werd medewerking verleend door de

Afdeling Kindergeneeskunde van de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst
(Hoofd Dr J. J. Dalmeijer). In totaal werden ruim 900 schele kinderen onder-
zocht. De resultaten werden in een statistiek bewerkt. Als voornaamste resul-
taat werd een overzicht bereikt over de relatieve frequentie van de verschillende
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typen van scheelzien. Bij de onderscheiding der typen werd in het bijzonder
gelet op geschiktheid of ongeschiktheid voor orthoptische behandeling. Het
bleek, dat in dit materiaal slechts 84 kinderen, dus minder dan lO/., dadelijk
voor orthoptische behandeling in aanmerking kwamen. De vele statistische
correlaties, welke het massa-onderzoek heeft opgeleverd, zijn niet alleen van
belang voor de therapie van het scheelzien maar ook voor de theorie. Het bleek
in dit grote en op uniforme wijze onderzochte materiaal onmogelijk typen van
convergent scheelzien met verschillende aetiologie te onderscheiden. De cijfers
geven steun aan de opvatting, dat alle convergente scheelzien door eenzelfde
hereditaire factor wordt veroorzaakt.

In de tweede plaats werd een onderzoek ingesteld naar de efficiëntie van ver-
schillende vormen van scheelzientherapie. Uit een bewerking van de ziekte-
geschiedenissen der Oogheelkundige Kliniek bleek het grote belang van de
amblyopiebehandeling, waarbij in omstreeks 80\ der gevallen een herstel van
de gezichtsscherpte kon worden bereikt. De operatieve behandeling op zeer
jeugdige leeftijd (onder 6 jaar) bleek bij goede techniek en indicatiestelling in
een zeer hoog percentage der gevallen (30%) tot herstel van het binoculaire zien
te leiden. Ter beoordeling van de orthoptische behandeling werd een groot
aantal kinderen geoefend. Hiervan werden 148 in ziektegeschiedenissen be-
werkt. Bij 55 gevallen had de behandeling het binoculaire zien ten gevolge,
hetgeen als een bemoedigend resultaat kan worden beschouwd.

Voorzover het de behandeling van het scheelzien betreft kan als slotconclusie
van het onderzoek worden vastgesteld, dat de orthoptische behandeling op zijn
plaats is bij een deel der gevallen, die met conservatieve middelen en operatie
alléén niet kan worden geîezen. Naar schatting zal bij een naar alle opzichten
zo goed mogelijk georganiseerde scheelzienbehandeling omstreeks lO\ der
patiëntjes door orthoptische behandeling kunnen worden genezen. Het grootste
gedeelte van deze lÙ\beeft dan al een scheelzienoperatie achter de rug.

Dit percentage rechtvaardigt dal aaî de orthoptische therapie een plaats
wordt gegeven in de behandeling van het scheelzien, zij het dan voorlopig in
beperkte plaats, b.v. alleen in een aantal oogheelkundige centra.

5. Lnprosprn¿.-oNDERzoEKTNGEN

Voor hetjaar 1954 werd voor de laatste maal subsidie verleend ten behoeve
van de leptospira-onderzoekingen in de Afdeling Tropische Hygiëne en Geo-
grafische Pathologie van het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam.

Omtrent de tot nu toe bereikte resultaten van de sedert 1951 door de Ge-
zondheidsorganisatie T.N.O. gesubsidieerde onderzoekingen wordt het vol-
gende medegedeeld:
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De voornaamste onderwerpen, welke de laatste drie jaren bestudeerd zijn,
zijn de volgende:

a. Een serologisch classiflcatieschema van 36 serotypen werd uitgewerkt. Dit
schema is eveneens als werkbasis aaraard door verschillende onderzoekers

in het buitenland voor de groepering van leptospirosen.

b. Een aantal stammen, door Prof. van Riel (Brussel) in de Belgische Congo
gelsoleerd, werd geanalyseerd. Deze konden bijna alle ingepast worden in
bovenvermeld schema, waarbij o.a. vertegenwoordigers van de serogroepen

icterohaemorrhagiae, hebdomadis en pyrogenes gevonden werden. Eveneens

werd een serologische analyse verricht van leptospirenstammen, afkomstig
uit de U.S.A., Japan en Mexico.

c. Het onderzoek van een aantal serologisch afwijkende stammen, afkomstig
uit Queensland (Australië), dat in samenwerking met Dr Broom (London)
verricht wordt, is nog niet afgesloten. Wel werd gevonden, dat enkele stam-
men, welke bij gevallen van leptospiroses bij mensen geisoleerd waren, tot
het serotype medamensis behoorden, welk type tevoren nog niet in Australië
gevonden was. Enkele andere staÍlmen behoren vermoedelijk tot een nieuw

serotype, doch verschillende uitkomsten, door verslaggever en Dr Broom
gevonden met die van de voorlopige typing in Brisbane door Dr Tonge,
maakten dat na onderling overleg besloten werd met het verdere onderzoek
te wachten totdat nieuwe overentingen van deze stammen zullen zijn ônt-
vangen.

cl. Een serologisch onderzoek van ruim 200 hondensera, uit verschillende
plaatsen van ons land afkomstig, gaf positieve agglutinatiereacties met L.
icterohaemorrhagiae (2,4%) en L. canicola (14.1%).In 1954 u'erden opnieuw

72 sera van honden onderzocht, afkomstig van de kliniek van kleine huis-

dieren van Prof. Teunissen te Utrecht. Behalve positieve reacties voor de

beide bovengenoemde serotypen werd nu ook éénmaal L. grippotyphosa
gevonden en tweemaal een hoge titer met L. sejroe. Daar besmettingen met

dit laatste serotype tevoren nog niet in Nederland werden waargenomen,

wordt getracht omtrent deze gevallen nadere gegevens op te sporen.

e. Hoewel het aantal gevallen van de ziekte van weil in Nederland de laatste
jaren, vergeleken bij vroeger, sterk is afgenomen, blljkt de rattenbesmetting

met L. icterohaemorrhagiae niet verminderd. Bij een onderzoek van 124

ratten (R.R. decumanus), in Amsterdam gevangen, bleken 37,1\ lepro-
spirendragers; uit dit materiaal werden 17 stammen van L. icterohaemorr-
giae geTsoleerd. Ook bij 47 raiten, uit andere plaatsen afkomstig, werden

16 maal positieve sero-reacties gevonden of leptospirenstammen geÏsoleerd.

f. Aan het einde van 1953 werd in samenwerking met Dr A. M. Smit, één der
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artsen van een centraal ondernemingshospitaal ter Oostkust van Sumatra,
een omvangrijk onderzoek begonnen naar de verschillende serotypen, welke
de in dit deel van Indonesia voorkomende gevallen van leptospiroses ver-
oorzaken. Het toegezonden materiaal omvatzA} sera van patiënten, alsmede
80 geTsoleerde leptospirenstammen. Bij het serologisch onderzoek der pa-
tiëntensera zijn positieve agglutinatietiters gevonden voor de serogroepen
icterohaemorrhagiae, bataviae, pyrogenes, hebdomadis, javanica, autum-
nalis en hyos, terwijl een aantal sera afwijkende reacties gaf, welke nader
worden onderzocht. De analyse der stammen is nog slechts in het begin-
stadium, zodat hierover nog geen resultaten bekend zijn.

g. In het kader van een onderzoek naar het voorkomen van e-koorts in Ne-
derland werden 204 sera, afkomstig van personeel en contactpersonen van
een slachthuis, serologisch onderzocht. viermaal werd een positieve titer
voor L. icterohaemorrhagiae gevonden; van één van deze personen was
bekend, dat hij vroeger de ziekte van Weil had doorgemaakt. FIet onderzoek
van een aantal diersera leverde 2 maal positieve reacties met L. grippoty-
phosa bij runderen (13 onderzocht) en 2 maal bij schapen (3 onderzocht).
In de sera van 21 varkens werden geen positieve reacties gevonden.

h. Een aantal culturen van pathogene leptospiren is op verschillende tijdstippen
gedroogd of snel bevroren en werd bewaard gedeeltelijk bij een temperatuur
van -30" C, gedeeltelijk bij -70" C. Bij een contrôle na drie jaren bleken
de op -30' C gedroogde en bevroren stammen niet meer overentbaar,
doch enkele fraaie overentingen werden verkregen met bevroren stammen,
bewaard op -70' C.

6. ONoBnzoBK OMTRENT HET vRAAGSTUK VAN DE PATHoGENESE VAN DE
BRONCHIECTASIEEN

Het onderzoek werd in 1954 onder leiding van prof. Dr J. Mulder door Dr
J. F. Ph. Hers voortgezet en afgerond. Het bleek niet mogelijk in de gestelde
termijn geheel gereed te komen, zodat desgevraagd toestemming is verleend
van het van het subsidie 1954 overblijvende bedrag nog enkele uitgaven te
doen in 1955 ter beëindiging van het onderzoek. Het eindverslag zar in1955
worden uitgebracht. omtrent de voorlopig bereikte resultaten wordt samen-
vattend het volgende vermeld:

Het totaal aantal gevallen, dat in het onderzoek is bewerkt, betreft 65.
In al deze gevallen zijn de uitkomsten dezelfde als in het vorige jaarverslag.
De bronchusbioeding werd nader gelocaliseerd en gepreciseerd. De correlatie
tussen de bacteriële flora en de anatomie van het epitheel van het slijmvlies
werd nader vastgelegd. Eosinophiele infiltratie van de bronchuswand als uiting
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van een asthmatische component werd in bljna 9Ol der gevallen aangetoond_
Bronchusstenosen komen bij bronchiëctasieën op alle niveaux regelmatig voor,
doch speciaal in het gebied van de kleine bronchi en bronchioli van de lobaire
bronchi. De histologische bevindingen werden in perspex reconstructies vast-
gelegd. Enkele longsneden werden als macroscopisch demonstratiemateriaal
bewaard.

7. ONosnzo¡K NAAR DE pHARMAcoLocIScHE WAARDEBEpALING vAN pLANT-

AARDIGE LAXANTIA

De rnoeilijktleden, waarvan in het volige jaarverslag gewag gemaakt werd,
zijn in 1954 niet opgelost, zodat nog geen eindverslag van bovengenoemd
onderzoek, hetwelk onder leiding van Prof. Dr F. H. L. van Os en Prof. Dr
J. H. Gaarenstroorn wordt verricht, kon worden uitgebracht.

8. ONngnzoBxINGEN oP HET GEBIED vAN HET VIBRATIEZINTUIG IN TIET INSTITUUT
VOOR. DOOFSTOMMEN TE ST MICHIELSGESTEL

De subsidiëring ten behoeve van de onderzoekingen met betrekking tot de
materiële verstaanbaarheid van zwaar doofstomme kinderen onder invloed van
training en geluidswaarneming werd in 1954 gecontinueerd. Het bleek niet
mogelijk deze onderzoekingen in het versiagjaar te beëindigen. Het bestuur van
de Gezondheidsorganisatie T.N.O. besloot dan ook een verzoek tot het ver-
lenen van een klein aanvullend subsidie voor 1955 in te willigen.

,Aan het verslag der werkzaamheden in 1954 wordt het volgende ontleend:
De werkgroep voor vibratie-onderzoek, welke tot doel heeft te onderzoeken

in hoeverre doofstomme kinderen (d.w.z. die van vóór het begin van hun
taalverwerving een zwaarder verlies in de spraakzone hadden dan gemiddeld 9O
db.) door middel van geluidswaarnerning kunnen worden opgevoed, heeft in de
loop van het jaar 1954 zijn program verder gedetailleerd.

Het onderzoek van de vibratiezin in het lichaam werd voortgezet, met name
wat betreft de vibratie-ervaríng van spraakklanken, aangeboden aan borst en
oor.

Er wordt getracht een objectieve maat te virden om de verstaanvaardigheid
van doof,stommen in liplezen, al dan niet gesteund door geluidswaarneming,
te meten.

Het onderzoek met blaasorgeltjes - datzijn speciaal voor doofstommen ont-
worpen blaasinstrumenten - bracht als eerste resultaat, dal kinderen door
middel hiervan tweemaal zo snel melodieén en rhythmen leren opnemen en
onthouden als zonder deze, et vervolgens vooral dat ze deze melodieën en
rhythmen veel meer als eenheden opvatten.
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De manier van ademhalen - als element van de algehele motoriek en ge-

wichtig element bij het spreken - van doofstomme kinderen wordt onderzocht,
en tevens hoe deze i.v.m. geluidswaarneming kan worden verbeterd.

9. ONonnzonK NAAR EEN INDIcATIE vooR DE z.c. KoRTE

MILIEUBEHANDELING

Het bestuur heeft gunstig beslist op een aanvrage van het Medisch Paeda-
gogisch Bureau te 's-Gravenhage voor subsidie ter voortzetting van bovenge-
noemd onderzoek, speciaal met betrekking tot het bij het onderzoek naar voren
gekomen probleem betreffende het verband tussen typologie en gedragspatroon
bij kindercn rnet aanpassingsmoeilijkheden. Het subsidie werd verleend voor het
tijdvak 1 Februari 1954 tot 1 Augustus 1955 op de gebruikelijke voorwaarden.

Het van de heer A. F. W. van Meurs ontvangen jaarverslag wordt als volgt
samengevat:

Het na-onderzoek aan het Medisch Paedagogisch Bureau naar een indicatie
voor de zogenaamde korte psychotherapie met milieubehandeling werd vol-
tooid.

Van 510 gevallen werden katam¡estische gegevens verzameld en overzichte-
lijke uittreksels van onderzoek- en na-onderzoekgegevens gemaâkt.

Van 300 gevallen uit de periode 1946 tlrrr 1950 werd een aantal gegevens op
codekaartjes gebracht voor de statistische bewerking.

Hoewel als gevolg van de beperkte aantallen en de geringe homogeniteit van
de verschillende groepen slechts een beperkt aantal gegevens en gevallen statis-
tisch bewerkt zal kunnen worden, biedt dit onderzoekmateriaal toch een be-
langrijke bijdrage tot de verdieping van het inzicht in de behandelingsmogelijk-
heden van het Medisch Paedagogisch Bureau-werk.

De correlatie tussen typologie (somatotypie) en aanpassingsmogeliikheden
kwam duidelijk uit het afgesloten onderzoek naar voren; door een voortgezet
onderzoek zal dit verband nog overtuigender vastgelegd kunnen worden.

1 0. ONornzosK N.AAR DE INVLoED vAN psycHoLocIScHE MILIEU-FACroREN oP DE

BIJ HET KIND

Voor dit onderzoek werd met ingang van 15 September 1953 voor de tijd van
9 maanden subsidie verleend aan Mevrouw E. C. M. Frijling-ScKreuder, leidster
van het Medisch Opvoedkundig Bureau te Amsterdam. Het onderzook is in-
middels gereed gekomen. De resultaten zullen worden opgenomen in een proef-
schrift over neurotische gezinsstructuren, hetwelk Mevrouw Frijling in be-
werking heeft en dat in 1955 zal verschijnen.
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11. oNo¡nzoEK op HET cEBIED DER HoRMoNEN, rN HET BIJZoNDER MET BETREK-
KING TOT IIET I-ANDROSTANOLON

Dit onderzoek werd tot I Juli 1953 door de Gezondheidsorganisatie T.N.o.
gesubsidieerd en wordt uitgevoerd in het pharmaco-Therapeutisch Labora-
torium van de universiteit te Amsterdam onder leiding van Dr J. spaander.
verwacht wo¡dt, dat het onderzoek binnen enkele maanden kan worden af-
gesloten wanneer zich geen nieuwe onberekenbare factoren voordoen. Het eind-
verslag zaI in de vorm van een publicatie verschijnen.

12. oNprnzoeK NAAR DE INvLoED vAN GI-urAMrNEzuuR BIJ KINDEREN MET LEER-
EN OPVOEDINGSMOEILIJKHEDEN

De sarrenstelling van het eindverslag over dit onderzoek, dat in Juli 1953
werd beëindigd en onder leiding van Prof. Dr r. c. van Houte werd uitgevoerd,
heeft enige moeilijkheden opgeleverd, waardoor het nog niet gereed gekomen is.
Het nadert thans echter zijn voltooiing.

13. ONornzo¡K NAAR HET vooRKoMEN vAN DE sTATUS DysRApHIcus

De arts L. Bü1, die voor genoernd onderzoek subsidie van de Gezondheids-
organisatie T.N.O. heeft genoten, deelt het volgende mede:

rn 1954 werden het onderzoek en de statistische bewerking van het bij keuring
vatr ca 6500 recruten voor de dienstplicht verkregen cijfermateriaal beëindigd.

De publicatie hiervan in de vorm van een proefschrift kan spoedig worden
tegemoet gezien. De vertaling in het Engels van het gereed gekomen manuscript
is nagenoeg voltooid.

14. oNonnzonK ovER HAEMopHILIE EN DE BESTuDERINc vAN ZIEKTEN MET HAE-
MORRHAGISCHE DIATHESE IN DE KINDERLEEFTIJD

De subsidiëring van dit onderzoek, uitgevoerd onder leiding van prof.
Dr s. van creveld in de Kinderkliniek van het Binnengasthuis te Amsterdam,
hield einde 1954 op. De subsidietermijn heeft zich uitgestrekt van I Juli l95l
tot en met 1954. Het bestuur is van mening dat thans bij voortzetting van het
onderzoek op andere wijze in de flnanciering dient te worden voorzien, waar-
bij gedacht wordt aan overneming van de kosten op de universiteitsbegroting.
Het van Prof. van Creveld ontvangeit verslag over zijn werkzaamheden en be-
vindingen luidt als voigt:

Het subsidie aan verslaggever gedurende verscheidene jaren verleend voor
onderzoekingen over haemophilie, later uitgebreid tot onderzoekingen over
haemophilie en de bestudering van ziekten met haemorrhagische diathese in de
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kinderleeftijd, heeft hem met zijn medewerkers in de Kinderkliniek mede in
staat gesteld een aantal onderzoekìngen te verrichten over onderwerpen
waarvoor elders thans op vele plaatsen zeer gtote belangstelling bestaat.

Wat de haemophilie betreft werd allereerst het effect van transfusies van bloed-
plasma bij haemophilie op de stollingsfactoren van het bloed zeer uitvoerig
bestudeerd. Geheel nieuw was daarbij de vondst, dat heparineplasma een

sterkere en langer aanhoudende verkorting van de stollingstÜd bij lijders aan
haemophilie te'rveeg brengt dan citraatplasma.

Dit herhaaldelijk bevestigde feit heeft o.a. therapeutische toepassing ge-

vonden bij patiënten met ernstige inwendige bloedingen (maag, nieren), die

reeds herhaaldelijk transfusies van citraatbloed (plasma) hadden gekregen en

bleven doorbloeden, en nu na één transfusie van heparineplasma gevolgd door
transfusies van citraatbloed niet meer bloeden.

Door het uitwerken van een methode om de anti-haemophiliefactor (a.h.f.)

in het plasma te titreren kon o.a. een aantal lijders aan haemophilie worden
opgespoord met een stollingstijd, die niet of zeü weinig van normaal afweek-

Vastgesteld kon ook worden, dat de a.h.f. eerst dan volledig wordt geactiveerd,

indien een factor, afkomstig uit de thrombocyten, in vrijheid wordt gesteld.

Langs andere wegen was gekomen tot nadere bestudering der plaatjesfactoren

en als eerste kon worden vastgesteld, dat in de bloedplaatjes een factor voor-
komt, door de onderzoekers factor 3 genoemd, die heparine neutraliseert en

tevens aan de vorming van thromboplastine deelneernt. Een nieuwe ziekte werd
beschreven (thrombopathia haemophilica), waarbij het aantal bloedplaatjes
normaal of soms verhoogd is, doch factor 3 ontbrak.

Vervolgens kon een uitvoerige studie gemaakt worden van een lijder aan
haemophilie bij wie ten gevolge van herhaalcle bloedtransfusies een circulerend
anticoagulans was opgetreden. Het bleek, dat toediening van ACTH of cortison
voorbijgaand dit anticoagulans deed verdwijnen.

Een nieuwe methode werd uitgewerkt om suspensies van thrombocyten te

bereiden en het effect van transfusies van zulke suspensies werd zeer uitvoerig
onderzocht.

Uitvoerig werd de klinische betekenís der z.g. prothrombineconversiefactor-en

Íagegaaî en enige toestanden werden beschreven waarbij een dezer factoren
(plasma Ac-globuline) tijdelÜk ontbrak en tot een ernstige haemorrhagische
diathese aanleiding gaf.

De waarneming van een patiënt lijdende aan een met haemophilie verwante
ziekte - Christmas disease, P.T.C.-tekort of haemophilie B genoemd 

- 
gafl

aanleiding de differentieel-diagnose nader te bestuderen. Een in de Kinderkliniek
bewerkt proefschrift was uitvoerig gewijd aan deze Christmasziekte, waarvan
intussen 17 gevallen werden opgespoord.

Na de ontdekking van de prothrombineconversiefactoren mocht de vraag
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worden gesteld of een echte congenitale familiaire hypo-prothrombinaemie,
zoals vroeger beschreven, wel voorkwam. Het was mogelijk een familie uit-
voerig te bestuderen en te beschrijven waarbij inderdaad van een zeldzame con-
genitale familiaire hypo-prothrombinaemie sprake was.

Tezarnen met de Geneeskundige Kliniek der Universiteit te Utrecht kon een
haemorrhagische diathese bij een vrouw bestudeerd worden, die bleek te berus-
ten op een combinatie van haemophilie en vaatwandanomalie.

Ten slotte werden in het laatste jaar intensief verdere pogingen gedaan om de
a.h.f. uit het plasma te isoleren.

15. ONornzorK NAAR DE wERKING vAN BEpAALDE cmMIScHE sroFFEN op DE

PLEXUS CHORIOIDEUS EN DE LIQUORHOEVEELHEID IN DE FIERSENEN

Aangezien het onderzoek van Prof. Dr J. Ariëns Kappers zictr aan de hand
van de hierbij opgedane ervaringen geleidelijk in andere richting bewogen heeft
dan uit de oorspronkelijke hierboven genoemde titel kan worden afgeleid, zal
het onderzoek in het vervolg worden aangeduid met

onderzoek naar de histologie en cytologíe van de plexus chorioideus in yerband

met zijn functie

Prof. Ariëns Kappers geeft het hieronder volgende overzicht van zijn wrrk-
zaamheden en bevindingen:

De ontwikkeling van de plexus bij de mens blijkt in drie phasen te verlopen.
Gedurende de eerste, zich uitstrekkend vanaf de eerste aanleg bij embryonen
van ongeveer 16 mm tot embryonen van ruim 20 mm lengte, is het plexus-
epitheel meerrijig cylindrisch zonder basaalmembraan terwijl het stroma bijna
geheel uit bloedvormend mesenchym bestaat.

Gedurende de tweede ontwikkelingsphase, reikend tot stadia van ongeveer
80 mm lengte, wordt het epitheel spoedig éénlagig cylindrisch terwijl zich in de
epitheelcellen een grote hoeveelheid glycogeen ophoopt. De plexus is blazig en
g¡ofgelobd. Het stroma bestaat uit ongedifferentieerde, sponzige grondsub-
stantie, welke veel mucopolysacchariden, geen glycogeen, bevat eD zeer celarm
is. Onder het epitheel ontwikkelt zich aanvankelijk een zeer dik membraan,
dat met phasencontrast-microscopie een homogeen uíterlijk heeft. Het stroma
bevat relatief weinig capillairen.

De daarop volgende ontwikkelingsphase leidt tot het volwassen histologische
beeld en is gekenmerkt door geleidelijk verlies van glycogeen in het plexus-
epitheel. De epitheelcellen nemen een cubische vorm aan en het chondrioom
ontwikkelt zich. Er ontstaat een dun, uit mucopolysacchariden bestaand besaal-
membraan. Het stroma neemt af in kwantiteit, wordt celrijker en ontwikkelt
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zich tot fibroblastisch bindweefsel. De bloedvaten staan thans meer op de

voorgrond.
Overeenkomstige resultaten werden voor de muizenplexus gevonden. Vanaf

de eerste aanleg bleek reeds enig glycogeen in het plexusepitheel aanwezig te
. flet neemt geleidelijk toe om
dagen na de geboorte is geen

eleidelijk ontwikkelt zich ook
er weinig op de voorgrond.

Bij embryonen van 14 dagen begint er zich alkalische phosphatase in te ont-

wikkelen. Het is fibrillair aanwezig. De hoeveelheid neemt geleidelÜk toe tot
het volwassen stadium is bereikt. Het plexusepitheel bevat dit enzyrn nimmer'

Deze histogenetische differentiatie van de plexus moet ongetwijfeld van be-

tekenis worden geacht voor een beter begrip van de stofwisseling van de herse-

nen. In de eerste plaats bestaat er wellicht verband tussen de hoeveelheid

glycogeen in het plexusepitheel, die zo groot is, dat zij nauwelijks uitsluitend

kan worden verklaard als een bron voor de rnucopolysaccharidel in het jonge

stroma en de groei van het nerveuze parenchym. In de tweede plaats blijkt het,

dat betrekkelijk laat eerst de volwassen structuur wordt bereikt, hetgeen niet

zonder invloed kan blijven op de algemene opvattingen orntrent de functie van

de plexus chorioideus ais producent van liquor cerebrospinalis'
Een publicatie over de bereikte resultaten is in voorbereiding. Enkele micro-

foto's werden op hun verzoek aan een Amerikaanse en een Duitse onderzoeker

afgestaan ter reproductie in door hen te publiceren samenvattende werken.

16. ONONNZOPK NAÄR EEN JUISTE BEPALINGSMETHODE VAN PREGNANDIOL IN DE

URINE

Het onderzoek, uitgevoerd onder leiding van Prof. Dr W. P. Plate door de

heer E. verboom, chem. drs., kwam in 1954 gereed. De resultaten zullen in het

proefschrift van de heer Verboom verwerkt worden. Samenvattend kan reeds

het volgende worden vermeld:
Het onderzoek had ten doel een bepalingsmethodiek uit te werken voor het

pregnandiolgehalte in de urine.
De bepaling berust op een precipitatie van het pregnandiol in een zoutzuur

milieu.
Het in urine voorkomende Na-pregnandiol-glucuronidaat wordt door koken

met I{Cl gehydrolyseerd. Het geprecipiteerde pregnandiol wordt opgelost in
absolute methanol. Nadat deze methanolische oplossing ontkleurd is over

A1r0., wordt het pregnandiolgehalte bepaald door een gedeelte van deze me-
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thanoloplossing droog te dampen en het residu daarna met gec. HrSOn te
behandelen.

De extinctie van d.e ontwikkelde kleur wordt spectrofotornetrisch gemeten
bij 3 verschillende golflengten (4400, 4200 en 3800 A) en door toepassing van
een correctieformr¡le kan hieruit het pregnandiolgehalte berekend worden.

wordt het pregnancliotgehalte van een willekeurige urine bepaald volgens
deze en verschillende reeds bestaande methodieken, dan blijkt dat het met
eerstgenoernde methodiek gevonden pregnandiolgehalte aanrnerkelijk groter is
dan werd gevonden met die van de andere auteurs.

Met deze methode kon door toevoegingsproeven een bijna kwantitatieve te-
rugwinning van het pregnandiol worden verkregen.

Ten slotte werd nog een methode uitgewerkt, waardoor het pregnandiolge-
halte kon worden bepaald in een oplossing, die behalve pregnandiol ook andere
steroiden bevatte.

Door het genoernde extract over 4110" te chromatograferen was het mogelijk
om een kwantitatieve scheiding tussen het pregnandiol en de andere steroiden
teweeg te brengen.

Met de nieuw ontwikkelde rnethodiek wil prof. plate een onderzoek doen
inzake hel metabolÌsme van progesÍeran in verband met de normale en patholo-
gische zwangerschap. Een verzoek hern hiervoor in 1955 subsidie te verlenen,
werd door het bestuur ingewilligd, waarbij de gebruikelijke voorwaarden ge-
steld zijn. FIet onderzoek is dus te beschouwen als een nieuw onderwerp en
niet als een voortzetting van het r¿orige.

17. oNornzorK NAAR DE ooRzAKEN vAN DE ZuIGELTNcENSTER.FTE rN vEr{BAND
MET GEZINSGROOTTE EN WELVAART

De subsidiëring aan Dr D. r{oogendoorn ten behoeve van dit onderzoek ein-
digde ultimo 1954. verwacht wordt, dat in de loop van 1955 het eindrapport
gereed zal komen.

Over het verloop van het onderzoek rapporteert Dr lloogendoorn als
volgt:

FIet onderzoek heeft in het afgelopen jaar slechts geringe vorderinge' ge-
maakt. om tot een groter, en daardoor betrouwbaarder cijfermateriaa.l te ge-
raken, leek het wenselijk de reeds bewerkte sterftecijfers van het jaar 1952 te
combineren met die van 1953. Deze laatste gegevens konden echter eerst tegen
het einde van 7954 worden verstrekt. rn verband hiermede lijkt het verstandig
de tot dusverre bereikte, voorlopige resultaten nog niet te verrnelden, maar te
volstaan met een opsommirr,g van het cijfermateriaal, dat momenteel in be-
werking is.
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worden verzameld betreffend.e het aantal geborenen naar beroep van de vader.

Eerst hierdoor werd het mogelijk mortaliteitscijfers binnen de verschillende

beroepsgroepen te berekenen. Het Centraal Bureau voor de statistiek heeft

uoo. ãii¿o"t een lg-pCts-steekproefonderzoek verricht met betrekking tot de

rond 225.000 in 1952 levendgeboren kinderen.
Door bekendheid met alle boven opgesomde gegevens werd het mogelijk de

i":,lî"j'iiJ:îåi.ä:ïï;
Terloops is van de overleden

Plaats-
laatste
niet in
Bureau

voor de Statistiek helaas niet worden verstrekt.

18. ONosnzonK NAAR DE RESULTATEN vAN MoDERNE HARToPERATIES

Ten behoeve van dit onderzoek was tot 1 Juli 1954 subsidie verleend aan Dr
c. L. c. van Nieuwenhuizen, aanvankelijk bestemd voor personele kosten van

2 assistenten en reiskosten. Het tempo van het onderzoek is vanaf het begin

vertraagd doordat het Dr van Nieuwenhuizen niet gelukt is een tweede assistent

in te schakelen naast Dr D'heer. In verband hiermede is de subsidie-termijn

met één jaar verlengd ten einde tot afsluiting van het onderzoek te komen.

Omtrent de voortgang der werkzaamheden in het verslagjaar wordt het vol-

gende medegedeeld:
Het onderzoek naar de resultaten van moderne hartoperaties vond voort-

raties
werd
deren

onder de drie jaar.
De resultaten van de hartoperaties bij aortaklepstenose, die het eerst binnen

het team werden toegepast, werden eveneens nagegaan.
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19. ONpBnzoEK INZAKE ANGIoGRAFIE IN TwEE RIcHTINGEN oP KLEINBEELD MET
oonn¿,c¡urnn's

20. Ot.penzoEK TNZAKE HARTFUNcTTE vooR EN NA opERATTE

Met beide onderzoekingen, welke eveneens onder leiding van Dr C. L. C. van
Nieuwenhuizen in het St Antonius Ziekenhuis te Utrecht geschieden en waar-
voor subsidie was verleend voor de tijd van één jaar, is 1 Maart een aanvang
gemaakt.

Over het onderzoek inzake de angiografie in twee richtingen op kleinbeeld
met Odelka-camera's zal een proefschrift verschijnen. Dit is op het ogenblik in
bewerking. Een samenvatting hierover is nog niet verschenen, het proefschrift
zal waarschijnlijk verdedigd worden in Juni 1955.

Hand in hand met het onderzoek naar de resultaten van moderne hartope-
raties ging het onderzoek naar de hartfunctie voor en na de operatie volgens de
methodiek ontwikkeld volgens Prof. J. Jongbloed, Dr C. L. C. van Nieuwen-
huizen en Dr H. van Goor. Dit onderzoek heeft zich voornamelijk uitgestrekt
over het bepalen van normen bij gezonde onderzoekspersonen en daarnaast
voor alle patiënten, die aan het hart zijn geopereerd, zodat op het ogenblik be-
schikt wordt over een materiaal van ruim ?00 curven. Hoofdzakelijk is thans
bewerkt het onderzoek van de patiënten, die geopereerd zijn voor mitralis-
'stenose.

21. ONpnnzoEK TNZAKE oLrcopHRENE KTNDEREN

Met ingang van I April 1953 werd aan Dr F. Grewel te Amsterdam voorlopig
voor de tijd van één jaar subsidie verleend voor bovengenoemd onderzoek,
waarvan de duur bij de aanvang reeds op tweejaar geraamd werd. Op een des-
betreffend verzoek van Dr Grewel is dan ook tot I April 1955 opnieuw tnan-
ciële steun toegezegd.

IIet verslag der werkzaamheden en bevindingen van Dr Grewel wordt als
volgt samengevat:

Het onderzoek vond 1n 1954 regelmatig voortgang. Volgens het programma
werden kinderen systematisch onderzocht, intern, neurologisch en experimen-
teel-psychologisch. Zo nodig werd een electro-encephalogram gemaakt en in
enkele gevallen werd het onderzochte kind klinisch nader geobserveerd. Er had
dan veelal een zeer uitgebreid onderzoek plaats.

Evenals bij het onderzoek in Parijs op min of meer overeenkomend terrein,
doch met andere vraagstelling, zoals dat onder leiding vanZazzo plaats heeft,
loopt door het onderzoek van debielen dat van partieel defecte kinderen, in
het bijzonder van leeszwakke kinderen heen, terwijl nu en dan ook gehoor-
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stoornissen mede reden waren tot nader onderzoek, of wel bij het onderzoek
vastgesteld werden.

Het bleek langzamerhand mogelijk bij de combinatie van de gegevens van
neurologische aard met die van de electro-encephalographie en van het psycho-
logisch onderzoek, enige typen van debielen voorlopig, en min of meer, af te
grenzen. Zo is er een type van kinderen met achterstand, dat verschijnselen van
een haardproces in de (linker) parietaalstreek van de grote hersenschors ver-
toont. Bij sommige kinderen, ook imbecielen, viel de enorme discrepantie
tussen practische bedrevenheid en verbale mogelijkheden enerzijds, abstract
denken ten andere op.

22. Oxpnnzo¡K NAAR RESTsTENTTEpRoBLEMEN BU ANTIBIoTIScHE THERAPIE

In verband met beëindiging van de subsidiëring van dit onderzoek per I Juni
1954 is aan Prof. Dr J. Mulder en Dr W. R. O. Goslings voor de tijd van één
jaar wederorn subsidie verleend op de gebruikelijke voorwaarden; gestreefd zal
worden het onderzoek in deze termijn tot afronding te brengen.

De onderzoekers geven het volgende overzicht van de tot ultimo 1954 be-
reikte resultaten:

Het onderzoek werd van den beginne af gericht op de resistentieproblernen
bij infecties, veroorzaakt door staphylococci, daar hierbij op dit punt de groot-
ste moeilijkheden werden ondervonden.

In het onderzoek werden betrokken stammen, geïsoleerd bij gehosprtali-
seerde patiënten uit de jaren 1947-1949 (100 stammen) en 1952-1953 (150

stammen). Daarnaast werden onderzocht staphylococci, geisoleerd bij infecties,
waarbij de infectie met zekerheid in cle ,,buitenwereld" plaats had gevonden,

nl. 50 stammen geïsoleerd blj infecties van cutis en subcutis uit een landelijke
huispraktijk uit de jaren 1952-1953 en 47 stammen gekweekt bij gevallen van
sepsis of septichaemie uit de jaren 1947-li.alf 1953.

Bij deze groepen stammen werd zowel de gevoeiigheid bepaald ten opzichte
van penicilline, streptomycine, chlooramphenicol, aLrreomycine en terramycine,
als het phaagtlpe, waartoe de starnmen behoren. De resultaten van het onder-
zoek van Juni 1953 tot ultimo December 1954 kunnen als volgt worden samen-
gevat:

a. In het ziekenhuismateriaal is in de loop der jaren een belangrijke stijging
van de resistentie tegen antibiotica bij staphylococci opgetreden. Deze
stijging bedraagt in het materiaal afl<omstig van het Academisch Ziekenhuis
te Leiden voor penicilline van 13 7(in1947 tof I 45%, in de jaren 1947-1949
tezamen, tot t 7O% in de jaren 1952-1953.
Voor streptomycine van 15% in de jaren 7947-1949 bf t 451in de jaren
1952-1953.
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Voor cilooramphenicol van 0l in de jaren 1947-1949 tot t 201 h de

jaren 1952-1953.
Voor aureomycine en terramycine vanOl in de jaren 1947-1949 lot t
in de jaren 1952-1953.

l5y"

Ongeveer 5f vat de ziekenhuisstammen uit de jaren 1952-1953 was on-
gevoelig voor alle 5 antibiotica.

b. Bij staphylococcus-infecties in de ,,buitenwereld" is geen resistentiestijging

tenaanztertvan dé werking der bovengenoernde antibiotica merkbaar.

Bij 50 infecties van cutis en subcutis was slechts 4l det stammen resistent

tegen penicilline, geen enkele resistent tegenover de andere onderzochte

antibiotica. F,ij 47 gevallen van sepsis en septichaemie uit de jaren 1947-Juni

1953 was slechts 1l der stammen ongevoelig tegen penicilline. Geen der

stammen was ongevoelig voor een der overige onderzochte antibiotica'

c. Bij de typering der stammen door middel van specifìeke bacteriophagen

werd aangetoonrl, dat de resistente stamrnen in het ziekenhuis in het over-

grote deel der gevallen behoorde tot de phaaggroep III of tot een phaag-

lype 44F.. t{et phaagtype 448 werd onderscheiden door middel van een nieuw

verkregen, geadopteerde bacteriophaag, waarbij uitgegaan werd van de

erkende bacteriophaag behorend bij het phaagtype 44.

Hoewel in de onderlinge verdelirg tussen groep III en phaagtype 448 in de

jaren 1947-1949 en de jaren 1952-!953 wel verschillen zijn op te rnerken,

bleef het totaal dezer stammen in beide jaargroepen practisch gelijk' nl'

+ 75% der resistente stammen uit het ziekenhuis. De phaaggroepen I en lI
kwamen onder de resistente stammen practisch niet voor.
Het type 44B was speciaal vertegenwoordigd onder de stammen, die resis-

tent waren tegen de breed-spectrum-antibiotica. Van de terra- en aureomy-

cine-resistente stammen uit de jaren 1952-1953 behoorde 781tot dit type,

van de chlooramphenicol-resistente stammen uit dezelfde tijd was dit 59"Á.

Uit in 1954 geisoleerd materiaal bleek echter het type 44 in toenemende

rnate door groep lll-stammen verdrongen te worden.
Groep Ill-stammen kr,vamen in het materiaal in het geheel niet voor onder

de infecties met gevoelige stammen van cutis en subcutis uit een dorps-

praktÜk, rnaar warefì wel vertegenwoordigd onder de gevoelige stammen van

andere herkornst. Groep III speelde echter nooit de hoofdrol in het gevoe-

lige materiaal.
Het type 448 kr¡¿am onder de gevoelige stammen slechts zelden voor'

d. t{et voorkomen van infecties met resistente stammen in het ziekenhuis-

materiaal kon in een belangrijk deel der gevallen niet op de invloed van een

voorafgaande antibiotische behandeling worden teruggevoerd'
De stijging in het percentage infecties met resistente stammen ir de zieken-

E9



huissfeer moet in overeenstemming met de gegevens uit de buitenlandse
literatuur ook in het onderhavige materiaal op grond van het vaak ont-
breken van een causale relatie met voorafgaande antibiotische therapie, het
tìjdstip van isolatie der resistente stammen en de resultaten der phaag-
typeringen voor een belangrijke mate teruggevoerd worden op infecties in
het ziekenhuis met resistente staphylococci, welke in de ziekenhuismicro-
flora circuleren.
Hoewel een groot deel der in het ziekenhuis ontstane infecties niet van
ernstige aard is, is bij enkele patiënten deze ziekenhuisinfectie toch wel als
de enige of mede-oorzaak van de dood fe zien.

e. Hoewel er mogelijk een grotere correlatie aanwezig is tussen de staphylo-
cocci bij infecties van het broncho-pulmonaire weefsel en de staphylococci
in de nasopharynx dan bij andere infecties en de staphylococci in de naso-
pharynx volgens de literatuur waarschijnlijk een rol spelen bij de verspreiding
van antibiotica-resistente staphylococci in het ziekenhuis, kon noch in de
verdeling der gevoeligheidspatronen, noch in de verdeling der phaag-groepen
een duidelijk verschil gevonden worden tussen staphylococci geïsoleerd uit
sputum en bij infecties van andere aard.

f. Het feit, dat in het ziekenhuismateriaal de resistentie tegen de overige anti-
biotica steeds gekoppeld was aan een resistentie tegen penicilline, lijkt op
grond van in vitro-proeven niet te berusten op een snellere adaptatie van
penicilline-resistente staphylococci aan de overige antibiotica dan bij penicil-
line-gevoelige staphyloccoci het geval is.
De correlatie tussen ongevoeligheid tegen de andere antibiotica dan peni-
cilline aan de ongevoeligheid tegen penicilline zelve onder de ziekenhuis-
stammen moet gezien worden als een uiting van het feit, dat alleen op peni-
cilline-ongevoelige staphylococci voldoende lang in het ziekenhuis kunnen
circuleren om tevens resistent te worden tegen de overige antibiotica.

g. De reden, dat de meeste antibiotica-resistente stámmen in het ziekenhuis tot
phaag-groep III en het type 448 behoren, is nog duister. Een onderzoek
naar een verschil in adaptatie (rnutatie) verrnogen ten aanzien van de overige
antibiotica bij penicilline-resistente stammen van verschillend phaagtype is
gaande, maar laat nog geen oordeel toe.

23. oNornzorK INZAKE DE WAARDE vAN DE HEpARTNEToLERANTTETEST IN vITRo
IN DE KLINIEK

Voor 1953 werd subsidie aan Dr S. A. ten Bokkel Huinink verleend ten be-
hoeve van de ontwikkeling van de heparinetolerantietest-methodiek. De subsi-
diëring in het verslagjaar betrof de klinische toetsing van de methodiek. voor
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1955 is opnieuw financiële steun toegezegd ten einde de onderzoekers in staat

te stellen een aantal bij het onderzoek onbeantwoord gebleven vragen nog tot
oplossing te brengen.

omtrent de tot nu toe verkregen resultaten deelt Dr ten Bokkel Huinink het

volgende mede:
De heparinetolerantietest in vitro (: htt) bleek een goede methode te zijn om

geringe verschillen in de globale coagulabiliteit van het bloed aan te tonen. In
de kliniek bleek deze test waardevolle inlichtingen te verschaffen bij de diag-

nostiek van verschillende ziektebeelden, die met stoornissen in het stollings-

mechanisme gepaard konden gaan. De voorlopige indruk, dat voor een op-

timale contrôle van patiënten, die met anticoagulantia worden behandeld, een

gecombineerde bepaling van heparinetolerantietest en prothrombinetijd nood-

zakelijk is, werd bevestigd.
Experimenteel onderzoek leverde o.a. de volgende gegevens. Na 24 uur open

bewaren van oxalaatplasma ontstaat een daling van het pro-accelerinegehalte
,en een stijging van het proconvertinegehalte.

Er waren aanwijzingen, dat hiervoor het cor-verlies verantwoordelijk moet

worden gesteld.

Toevoeging van co2 aan bewaard oxalaatplasma geeft een stÜging van de

ch een daling
" van het CO
het CO, te z

worden geweten aan de PH-verschuiving als zodanig.

onttrekken van co2 gaf steeds een daling van de heparinetolerantietest in

thrombinetijd van citraatplasma echter korter dan van oxalaatplasrna.

van één der medewerkers, de heer c. H. J. Enter, verscheen einde van het

verslagjaar een proefschrift ,,Onderzoekingen over de heparinetolerantietest

in vitro", waarin een overzicht van de meeste tot nu toe verrichte onderzoe-

kingen wordt gegeven.

24. ONONNZOEK NAAR DE KLINISCHE BETEKENIS VAN LONGCAPILLAIRDRUK EN DE

INVLoEDvANDEBRoNCHIAALCIRCULATIEHIERoPoNDERNoRMALEENPATHo-
LOGISCHE OMSTANDIGHEDEN

Aan Dr H. A. Snellen te Leiden werd medio 1953 subsidie toegekend voor

bovengenoemd onderzoek voor maximaal drie jaar. Dr Snellen heeft met moei-
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Ii.iklreden van personele en materiële aard te kampen gehad, in verband waar-
mede hij het onderzoek wii beperken en afronden. In ver-band hierrnede is van-
wege de Gezondheidsorganisatie T.N.o. besloten het aanvankelijk verleende
subsidie in te trekken en opnieuw een bedrag toe te kennen voor hetjaar 1955,
waarbij het dan de bedoeling is, dat het onderzoek in dat jaar zal worden af-
afgerond.

over de tot nu toe verrichte werkzaamheden en bevindingen lvordt als volgt
verslag uitgebracht:

Door verschilleirde omstandigheden kon het experirnentele deel van het on-
derzoek slechts weinig voortgang vinden. Het klinische deel werd voornameliik
gericht op de onderlinge vergelijking van de longcapillairdrukcurve (wedge
pressure curve) verkregen bij hartcatheterisatie, de oesophagusdrukcurve en de
langs bronchoscopische weg door directe punctie verkregen linker atrium-
drukcurve. In de rneerderheid der gevallen wercl een goede overeenstemming
gevonclen.

Nagegaan werd de br*ikbaarheid dezer curven voor de differentiaal-diagnose
van mitraaistenose en mitraalinsufficiëntie. Tot nu toe werd.en nog geen vol-
doende betrouwbare criteria in deze curven vastgesteld.

,dnatornisch werden studies ten aanzien van de atresieën der arteriële en
veneuze ostia uitgevoerd en in het bijzonder het onderzoek naar de collaterale
longcirculatie bij pulmonaalatresie voorfgezet en uit-eebreid. Microscopische en
macroscopische verbindingen tussen bronchiaalarteriën en takken van de arterie
pulmonalls werdei'l hielbij aangetoond.

Tevens werd het onderzoek naar de longva-atverancleringen bij arteriële en
bij veneuze overvulling van de longcirculatie voortgezet. Een proefschrift van
Dr Ho-A-sjoe over de longvaatreacties bij arteriële longovervuiling zag het
Iicht. verschillende voordrachten werden in binnenland en buitenland (ver-
enigdo staten) over dit onderwerp gehouden. Bij mitraalstenose is de reeds
eerder gevonden corlelatie tussen vaatwandverclikking en docr hartcatheteri-
satie berekende lon gvaatweerstand in hoofdzaak bevestigd.

Enkele gevallen van mitraalstenose, zowel als van open ductus Botalli en
septumdefecten vertoonden een afwijkend type vaî vaatfeactie (sterke, soms
polypeuze intimawoekering in plaats van of naast de gewocnlijk gevonden
rnedia-hypertrophie), dat nader r¡'ordt onderzocht.

25. oNornzorK INzAKE BEwEGTNGEN EN oNTLEDrcINGsMEcHANrsrvrE vAN sLoK-
DARM EN MAAG BIJ PROEFDIER EN MENS ONDER NORMALE EN P,4^TTIOLOGISCHE
OMSTANDIGHEDEN

Het aan Prof. Dr A. G. Brorn toegekende subsidie voor de aa'koop van appa-
ratuur ten behoeve van bovengenoemd onclerzoek liep tot I Juni 1954. Aange-
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zien het onderzoek op die datum nog niet algelopen was, is de tennijn van subsi-
diëring voor onbepaalde tijd verlengd zonder dat dit verdere flnanciële conse-
quenties met zich medebrengt.

De heer J. Nauta, die dit onderzoek in samenwerking met prof. Dr W. F.
suermondt onder leiding van Prof. Brom verricht, deelt omtrent de voortgang
het volgende mede:

De aangekochte instrumenten, een Röntgenbeeldversterker en fllmmateriaal,
hebben aan hun doel beantwoord; het was rnogelijk hiermede bewegingen vast
te leggen van oesophagus en cardia. Het materiaal, dat thans is verkregen,
moet nog ver-der worden bewerkt. Enkele opnarnen zuilen nog worden gemaakt.

26. oNoBnzoEK INZAKE DE FUNcrrE vAN DE scHILDKLTER. IN NoRMALE Z\,vANGER.-
SCHAP EN IN GEVALLÉN VAN FIABITUELE ABORTUS R.ESP. VRUCHTDOOD

Medio Ðecember 1953 werd aangevangen met bovengenoemd onderzoek
oniier leiding van Frof. Dr A. J. M. Flolmer. Aanvankelijk werd voor de tijd
van één jaar hiervoor subsidie verleend, doch er werd reeds mede gerekend, dat
het gehele onderzoek twee jaar zou vergen. Desgevraagd werd derhalve eind
1954 opnieuw voor de tijd van een jaar subsidie gegeven op cle gebruikelijke
voorwaarden. Frof. trIolmer rekent er mede het onderzoek in 1955 te kunnen
afsluiten.

Aan zijn verslag der werkzaamheden wordt het volgende ontleend:
Een trvee jaren durend onderzoek inzake de functie van de schildkrier in

normale zwangerschap en in gevallen van habituele abortus resp. vruchtdood
wordt ingesteld.

Op regelmatige tijden in de zwangerschap wordt de schildklierfunctie onder-
zocht door middel van het basaalmetabolisme, cholesterolbepaling en p.B.I.-
bepaling, om zodoende een juister inzicht te verkrijgen betreffende de ver-
anderingen der schildkiierfunctie in de normale zwangerschap en in gevallen
van habituele abortus resp. vruchtdood.

27. ONo¡nzoEK INZAKE BEpALING ACrI{-cEHALTE IN IrET BLoEÐ vAN plrrËNrnx

Onder leiding van Prof. Dr J. H. Gaarenstroom werd in 1953 in het pharma-
cologisch Laboratorium der Rijksuniversiteit te Groningen met subsidie van de
Gezondheidsorganisatie T.N.O. een onderzoek verricht inzake bepaling van
het ACTH-gehalte in het bloed van patiënten en de relatie er van met de fracties
van de 17-ketosteroiden in de urine. Het onderzoek werd eind 1953 afgestroten.
Het eindverslag is thans ontvangen en luidt als volgt:

Twee in de literatuur beschreven methoden van extractie van ACTFI uit bloed
werden op hun bruikbaarheid getest.

93



De methode van Sulman

Deze methode, welke door sulman in 1952 werd beschreven, waarbij voor

de ijking van het extract de verkleuring van de hypophyse-houdende hyla ar-

borea wird gebruikt, werd het eerst onderzocht. Het bleek uit een aantal ex-

perimenten, dat
le. van aan bloed toegevoegd ACTH I l0'% en

)e ook *
D nalde

e.m. ijking
betrouwbare methode is.

Methode volgens GraY en Parrott

Gezien de ongunstige resultaten met bovengenoemde methode werd een

andere, Iater beschreven extractie voor ACTH gevolgd. De resultaten waren de

volgende:
le. van aan plasma toegevoegd ACTH werd J_ 5O9(teruggevonden,

2e. van aan bloed toegevoegd ACTH Ol en

3e. van aan bloed toegevoegd ACTH na bereiding van plasma uit dit bloed
L'r<o/
L LJ /o'

uit dit laatste werd geconcludeerd, dat na centrifugeren ongeveef de helft

van het in bloed aanwezige ACTH in het plasma terecht komt'
proe-
rd ge-

delen

critisch worden beschouwd.
van dezelfde patiënten werd 3 x 24 uur urine verzameld. Hierin werden de

fracties van de 17-1,<etosteroiden bepaald. Dit werd gedaan, omdat enige eI van

-activiteit van het bloed
ij het extract inderdaad
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enige activiteit bevatte, de uitscheiding van fractie VI + VII (metabolieten van
bijnierschorshormonen) lager lag dan bij die groep van patiënten waarbij geen

ACTH-activiteit kon worden aangetoond. De uitscheidingen bedroegen resp.

1.06 + 0.18 mg (groep van 13 patiënten) en 0.70 + 0.087 (groep van 16 pa-
tiënten). Het verschil is weliswaar niet statistisch significant, de p-waarde be-

draagt 0.075, berekend volgens Wilcoxon, doch het gevondene suggereert he1

bestaan van een verschil.
De conclusie uit deze en nog andere gegevens luidt dus, dat er mogelijkerwijs

een correlatie bestaat tussen het gehalte van ACTH in het bloed en de uit-
scheiding van bepaalcle fracties van de l7-ketosteroiden in de urine.

In verband met de tijd en de kosten, verbonden aan gefractionneerde 17-ke-
tosteroidbepalingen, en vooral wegens de onvolkomenheid van de gebruikte
ACTH-bepaling, werd het onderzoek niet uitgebreid, doch werd volstaan met
deze beperkte conclusie.

28. ONnBnzonK INZAKE DE KLINIScHE EN sERoLocIScHE BETEKENIS vAN ABo-

IMMUNISATIE ALS OORZAAK VAN DE HAEMOLYTISCHE ZIEK'IB VAN DE PASGE-

BORENE

In 1953 werd aan Prof. Dr G. M. H. Veeneklaas subsidie verleend voor dit
onderzoek, hetwelk onder zijn leiding in samenwerking met Dr J. J. van Loghem
is uitgevoerd door de heer J. Reepmaker en inmiddels is beëindigd. De heer

Reepmaker is op dit onderwerp gepromoveerd. Aan het ontvangen eindrapport
over het onderzoek wordt het volgende ontleend:

Bij in totaal 400 families, waarbij een serologisch ABO-antagonisme bestond,
werd een klinisch na-onderzoek verricht. Gebleken is, dat slechts van 144

families bij de pasgeborene(n) morbus haemolyticus ten gevolge van ABO-
antagonisme bestond. De aard en de ernst van het ziektebeeld zijnvaak anders

dan bij het Rhesus-antagonisme. Speciale aandacht wordt gevestigd op de

diagnostische moeilijkheden, die zioh bij morbus haemolyticus ten gevolge van
ABO-antagonisrne kunnen voordoen. Gewezen wordt op de differentieel diag-

nostische mogelijkheden. De serologische diagnose staat vast, indien bij de moe-

der incomplete immuunantilichamen en haemolysinen tegen de bloedgroep A
of B van het lcind worden gevonden en de erythrocyten van de pasgeborene een

positieve directe Coombstest tonen (deze test is echter in75\ van de gevallen

negatief).
Op grond van een experimenteel onderzoek kon worden aangetoond, dat de

antigenen A (en B) van de pasgeborene nu eens krachtig dan weer zwak en soms

in het geheel niet reageren rnet incomplete immuun antilichamen. Hiermede kan
tevens worden verklaard waarom een serologisch ABO-antagonisme niet altijd
tot morbus haemolyticus neonatorum voert.
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De behandeling van ernstige gevallen bestaat uit wisseltransfusie met ge-

neutraliseerd O-bloed. Vergeleken met de morbus haemolyticus neonatorum

door Rhesus-antagonisme is de prognose aanmerkelijk gunstiger. De morta-
liteit in het onderzochte materiaal bedroeg ongeveet llf.

29. On osnzopK INZAKE PRAE-ScHIzoPHRENIE

Met de voorbereidende werkzaamheden werd onder leiding van de heer J. c.
van Epen, Kapt.-Ltlit. ter Zee-arts, chef van het Marine Opkomst Centrum te

voorsciroten, I Decornber 1953 begonnen, terwijl l Juli 1954 het werkelijke

onderzoek aan de hand van de verzamelde gegevens kon aanvangen. Dit werd

opgedragen aan de arts M. S. Lingbeek. Aanvankelijk was de totale duur van

het onderzoek geraamd op één jaar en werd voor die tijd sutrsidie verleend. De

tijd, die de heer l-ingbeek nodtg zal hebben, blijkt langer te zljn. ln verband

hierrnede heeft het bestuur besloten een aanvullend subsidi: te verlenen tot
I Juli 1955 ten einde het onderzoek te kunnen voltooien.

Aan het ontvangen jaarverslag wordt het volgende ontleen<l:

De voorlopige resultaten, nu het grootste deel van de proefpersonen is be-

keken en een menigte van gegevens omtrent hen is verzameld, zijn uiterst

bevredigend. te noernen, doch in het stadium, waarin de bewerking van deze ge-

gevens nog niet voltooid is, kan hierop niet verdel worden ingegaan'

wat de toekomst betreft: de laatste groep van proefpersonen zal worden

opgeroepen. De bewerking van de gege\iens zal worden vooftgezet: het scoren

en bewerken der nieuw-afgenornen testprotocollen, het waatderen der verdere

testprocedures, het tot een organisch geheel verwerken der zeer verschillende

testgegevens, waarbij getracht zal worden tot een uiteindelijke indi'¿iduele

diagnose te komen, en het beschouwen van de gehele groep met dc daaraan ver-

bonden aspecten en de eventuele statistische bewerking.

30. ONonnzoEK vER.BAND HoUDENDE MET AFVALwATER vAN SÀNAToRIA

In aansiuiting aan hetgeen omtrent dit onderzoek in het jaarverslag 1953

werd vermeld, kan thans het volgende worden medegecì"eeld.

Aan de hand van het van het Rijksinstituut voor Afvalwater ontvangen rap-
port over het onderzoek naar de actuele mogeli.jkheid van besmetting van mens

en vee door afvalwater van sanatoria is in overleg met een aantal deskundigen

uit de destijds ingestelde Adviescornmissie aan de Minister van Sociale Zaken

en Volksgezondheid bericht gezonden in antwoord op de indertijd ontvangen

brief, waarin dit vraagstuk aan de Gezondheidsorganisatie T.N.O. ter bestu-

dering werd voorgelegd.
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31. Hrsror,ocrscH EN HrsrocHEMrscu oNDERzoEK vAN DE LEvER

Met het onderzoek is 1 Mei begonnen door Dr A. J. ch. Haex onder leiding
van Prof. Dr J. Mulder in de Interne Universiteitskliniek te Leiden.

De werkgroep hield zichbezig met de waagstelling: katalase-ond.erzoek in
de lever, zowel van de gezonde als van de zieke mens, o.a. bij carcinoom.

Nagegaan is hoe in de katalasernetingen fouten kunnen worden vermeden.
Door aanpassing van de gebruikte methode kon een reproduceerbaarheid. van
r 5lworden bereikt. Een moeilijkheid is nog de veroudering van het glaswerk,
hetgeen tot slechtere reproduceerbaarheid leidt; glaswerk met een hoge resis-
tentie is aangoschaft ter verrnijding van deze moeilijkheid.

Een aanvang is gemaakt met de bepaling van leverkatalase-activiteit bii d.e
mens rnet behulp van de lversen Roholm-techniek. Er zijn echter nog te weinig
bepalingen geda.an om conclusies te kun¡en trekken.

Uit carcinoomweefsel is een preparaat gewonnen, dat ingespoten bij de muis,
een daling in de leverkatalase veroorzaakt. rl.et preparaat wordt gezuiverd;
testing geschi:dt op rnuizen.

Er wordt verwacht, dat een eventuele zuivering van het preparaat tot een te
analyseren product het mogelijk zal maken ook dieper in het carcinoomvraag-
stuk door te dringen.

Het onderzoek valt in twee takken uiteen:
a. katalase-activiteitsbepalingen bij de mens en een statistische bewerking van

de daaruit verkregen gegevens;
b. zuivering van het uit carcinoomweefsel gelsoleerde preparaaf en het zoeken

naar een test daarop.

32. Na-oNonnzoEK vAN GEopEREERDE loNcp¡.tIËNr¡N EN LoNGFUNCTTE-oNDER-
ZOEKINGEN NA OPERATIE

Met ingang van 1 Januari is begonnen met dit onderzoek, waarvoor aan Dr
J. Swierenga voor de tijd van één jaar subsidie werd verleend. Het onderzoek
is in de gestelde termijn gereed gekomen. De resultaten zulien in de vorm van
een proefschrift gepubliceerd rvorden door zijn assistent de heer G. A. M. van
Assen.

Voorlopig wordt samenvattend het volgende over de werkzaamheden mede-
gedeeld:

In 1954 werd een na:onderzoek verricht naar de resultaten van 559 long- en
pleuraresecties wegens tuberculose. Daartoe werd het gekozen materiaal ver-
deeld in acht indicatie-groepen. Bovendien werden van de acht voornaamste
postoperatieve complicaties de gevallen aan een nadere beschouwing onder-
worpen. Ook hiervan werden de resultaten uitgezocht, terwijl naar zoveel mo-
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gelijk oorzaken werd gezocht om te trachten aanwijzingen te vinden, waardoor

in de toekomst de resectieresultaten te verbeteren zouden zijn'

33. ONOnnzoEK INZAKT, DELTNQUENTEN IN DE PSYCHIATRISCIIE OBSERVATIEKLINIEK

VAN HET GEVANGENISWEZEN TE UTRECHT

Zoals reeds in het vorige jaarverslag vermeld, werd aan de Stichting crimi-
naliteit ten behoeve van bovengenoemd onderzoek met ingang van I Januari

1954 subsidie verleend voor de tijd van twee jaar'

Aan het ontvangen jaarverslag wordt het volgende ontleend:

In verband met het feit, dat eerst in Januari 1954 een aartvang kon worden

gemaakt met de organisatie van het onderzoek, is dit laatste in feite in Juni

1954 begonnen.
Ten einde een systematische opzet te verkrijgen werd het onderzoek in de

volgende phasen verdeeld:

A. Het verzamelen en bestuderen van de algemene criminologische gegevens

van alle personen, die in de jaren 1950 tlm 1953 op verzoek van de gerech-

telijke instanties psychiatrisch onderzocht werden'

B.

criminologische, juridische etc. gegevens.

c. Het opsporen van voor het onderzoek nodige gegevens bij de gerechtelijke

instanties, penitentiaire inrichtingen, gestichten en nazorg-instanties.

D. tr{et persoonlijk interviewen van hen, wier dossiers in phase B' bewerkt

worden.

E. Het bezoeken van de gerechtelijke instanties c.q. het zenden van een uit-

voerig enquêteformulier en het interviewen van de personen, die de bij het

onderzoek betrokken delinquenten naar de observatiekliniek hebben ver-

wezen.

Gezien de structuur van het onderzoek is het niet mogelijk over reeds bereikte

resultaten mededeling te doen.

34. ONonnzoEK INzAKE DE BEwERKING vAN vRoEDVRoUwENKAARTEN

De termijn van het aan Dr C. Banning, geneeskundig hoofdinspecteur van de

Volksgezondheid, toegekelde subsidie ten behoeve van het ontwikkelen van een

statistische methodiek voor een efficiënt wetenschappelijk verantwoorde be-

werking van door de Wet voorgeschreven vroedvrouwenkaarten is op verzoek
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van Df Banning gesterd van 1 september lg54 tot ultimo rg55. Na die datumzal hef onderzoek voor rekening van het Rijk worden voortgezel. Met dit ve¡-zoek is dezerzijds ingestemd.
Aan het verslag der werkzaamheden vanaf de aanvang wordt het volgendeontleend:
Ten einde vertraging in de te

voorkomen, worden de kaarten
grondmateriaal geheel ter beschikkin
belast geweest met het fotograferer.l, re
totaal werden 22198 kaarter' gefotografeerd (van iedere kaart 4 opnamen).

-- 
De aanvankelijk opgestelde coderingslijst breek te gecompriceerd te zijn.volgens deze tijst werkend zou men zelfs met een steekproef uit het materiaarniet bimen redelijke tiid met de coderingswerkzaamhedin gereed. zijn. Boven-dien maakt de gecompliceerdheid van de code het nood.zakelijk, dat het codeer_werk achteraf zou moeten worden geco'troleerd. Een kleine pro"f toã.rá" aan,dat het coderen en controleren.van een kaart ongeveer een uur zou duren.Naar aanleiding hiervan is in gezarnentijk overleg een vereenvoudigde codesamengesteld, echter zodanig dat de gegevens, die gãcode".o *o.a* lãr, dus inde ponskaart worden vastgelegd) 

"".r 
i.rg"ng- uormen tot het grondmateriaar,

vastgelegd in de fllms. Door deze u"."".,uoodigde codering wordt dus een ge-richte bewerking verkregen, die naar g"-"".rJ wordt de voorkeur verdientboven een uitputtende codering zoals in de eerste coderijst was vastgelegd.
Met 950 kaarten is een kleine proefbewerking met de vereenvoudigde- code-lijst gemaakt.

35. oNoBnzoEK IN,AKE ETcENScHAppEN EN BIoLocIscHE BETEKEMS vAN GLycERo-
PHOSPHATASE IN MENSENFAECES

Met het onderzoek is 15 April aangevangen onder leiding van Dr L. Koster,
chef-internist van het centraal Militair Hospitaal te utrecht, aan wie subsidie
voor dit onderzoek gegeven werd.

samenvattend wordt over de werkzaamheden als vorgt versrag uitgebracht:Met behurp van het substraat natriumphenolphtaleTne-phoúnul ,rit ¿"
serumphosphatasebepaling vorgens Huggins en Talalay wãr¿ èen methodeontwikkeld ter bepaling van de phosphatase-activiteit van mensenfaeces. De
methode berust op het meten van de aanvangssnelheid van de hydrolysereactie.
Deze blijkt een bruikbare maat voor de phosphatase-activiteit te zijn.

Bepaling van de phosphatase-activiteit uuo fu."", van normalå personen
toonde aan, dat deze activiteit van dag tot dag sterk kan wisselen. Toch- kan van
een voor zekere persoon typische activiteit gesproken worden.

De invloed van zekere antibiotica op phosphãtase-activiteit wordt nagegaan.
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3 6. Aoor,sscBNTENoNDERzoEK

Omtrent de opzet van dit onderzoek, waarvoor met ingang van I Januari

l9l voor de tijá van één jaar subsidie is verleend, werd uitvoerig in het vorige

jaarversla . Het was bekend, dat de duur

ôp 3 jaar P grond van een hiervoor in

werd ook subsidie verleend'

Dr J. F. de Wijn, die belast is met de uitvoering van he

leiãing van prof. Dr J. H. de Haas, hoofd van de Afdeling Gezondheidszorg en

rln¿ãnygi¿ne van het Nederlands rnstituut voor praeventieve Geneeskunde,

brengt ais volgt verslag uit over de werkzaamheden in 1954'

In het verslagjaar werd een begin gemaakt met een algemeen landelijk onder-

zoek naar de gèzondheidstoestand van oudere kinderen (adolescenten). Dit on-

derzoekza|tevensmoetendienenomtekomentoteenaanvaardbaremethodiek
van de gezondheidszorg voor deze jeugdigen op scholen' in de bedrijveî' erLz'

Naeenproefonderzoekoptlveehuislroud-enindustriescholeneneenlagere
technischeschoolwerdeendefinitievevormgevondenvoordevoortgangvandit
onderzoekendeuitbreidingdaarvanopanderescholenmetverschillende
populatie.Gegevensomtrentlichamelijkeontwikkelingensexuelerijping
werden voorlopig bewerkt en een graflsche uitbeelding van groei aan de hand

van deze gegevens werd vastgesteid'

trledewãrting werd verkregen van verscheidene schoolartsen en van de ge-

neeskundige inspectie voor het verstrekken van gegevens van door verslag-

g"rr"r, o.td"ruo"ht" kittd"."n uit vroegere schoolperioden'

Van bedrijfsgeneeskundige diensten werd medewerking verkregen voor

onderzoek vãnleugdigen uit de industrie. Gegevens van een voedingsenquête

voo. m"is¡"s oó industriescholen en voor jeugdigen uit de industrie werden

voorlopig benu".kt. E.u"ringen daarbij opgedaan hebben geleid tot een her-

ziening v-an de methodiek voor voedirgsenquête bij deze jeugdigen'

De methodiek voor onderzoek van de gezicht-scherpte en van de gehoor-

scherpte werd bestudeerd en leidde tot een definitieve afspraak met de specia-

listen op dit gebied ten aanzien van dit ondercleel van onderzoek'

Devoorbewerkingvanbiochemischegegevenstenaanzienvangroeivoor
jongere leeftijdsgroepen heeft geleid tot een betere mogelijkheid tot interpretatie

van deze gegevens.

Gegevens va ij d

De groei in het àr,

onderzoek bij in
macht werd ter hand genomen.

DeanalysevandeadolescentensterfteinNederlandwerdondernomenen
klaargemaakt voor Publicatie.
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37. ONonnzoEK INZAKE DE ooRzAKEN vAN BLINDHEID IN NEDERLAND EN HAAR
VOORKOMING

gen werden namen
+ blinden.
gez bt nt toe 7g/"

nu getracht bijzondere aandacht te besteden aan:1e de namen en adressen der overige in Nederland woon_

2e. de families, waarin erfelijke oogaandoeningen tot blindheid hebben gereid.

38. ONonnzoEK TNZAKE REcTDTEF BrJ LoNGTUBERcuLosE

Met het onderzoek werd belast de longarts, Mejufrouw R. Kart, die 1 Juni
haar werkzaarnheden begon.

over de stand van het onderzoek aan het einde van het versragjaar wordt het
volgende medegedeeld:

patiënten met recidief, die in de jaren 1952 en 1953 in een sana-
opgenomen, zijn van 22gO patiënten de gegevens, voorzover

ing Nederlandse Sanatorium_Verzekering,,N.S.V.,, bekend zijn,
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Bovendien zijn betreffende 1800 van deze patiënten de aanvullende gegevens

van de consultatiebureaux verkregen.
In totaal zijn dus van I 800 patiënten alle gegevens, nodig voor het onderzoek,

bekend en va.n 480 patiënten gedeeltelijk.

Betreffende 1765 patiënten moeten nog de gegevens van de "N.S.V." 
worden

vastgelegd en betreffende 2245 pattënten moet nog navraag worden gedaan bij

de consultatiebureaux.
Daarna volgt statistische bewerking.

39. ONPENZOEK INZAKE UITSCHEIDING VAN OESTROGENE STOFFEN EN PREGNAN-

DIOL GEDURENDE DE NORMALE EN GESTOORDE ZWANGERSCHAP

Een aanvrage van Prof. Dr B. S. ten Berge te Groningen voor subsidie ten

behoeve van bovengenoemd onderzoek werd door het bestuur ingewilligd;
Prof. ten Berge zalnauw contact houden met Prof. Dr w. P. Plate, onder wiens

leiding een bepalingsmethode van pregnandiol werd uitgewerkt. Met de werk-

zaamheden is 1 Juni aangevangen.
Van Prof. ten Berge is een uitvoerig verslag ontvangen' waafaaî samen-

vattend het volgende wordt ontleend:
Bij de bepaling van oestrogene stoffen in de urine is gebruik gernaakt van de

fluorescentie, welke ontstaat als oestfogene stoffen verhit worden met sterke

zuren, zoals phosphorzuur en zwavelzuur. voordeel: onafhankelijk van vaak

wisselend reagerende proefdieren.
Gebruikt wordt de fluorimeter van Farrand. De totale fluorescentie rvordt

bepaald met een interferentiefilter van 440 mp., de fluorescentie van niet oestro-

gene stoffen wordt gemeten met een coming glasfilter van 365 m¡.1, terwijl bij

beide bepalingen het uitvallend licht gemeten wordt met een interferentiefllter
van 530 m¡r. Het verschil tussen beide uitkomsten geeft de fluorescentie van de

oestrogene stoffen.
De fluorimeter werd allereerst geijkt met natrium-fluorescinaat (0.1¡'t per

ml. water). Gewerkt wordt steeds met diaphragma-opening 6. onbetrouwbare
uitkomsten kunnen o.m. verkregen worden door sporen achtergebleven water

na indampen van de extracten, vingerafdrukken op de filters, oudere reagentia

of reagentia, die onder rubberstoppen worden bewaard, verkeerd kranenvet.

In de beginperiode werd de extractie van de oestrogene stoffen uit de urine

verricht, zoals door Finkelstein is aangegeven. Verschillende wijzigingen

werden later aangebracht, zoals o.a. in de duur van de verhitting van de ex-

tracten met phosphorzuur. Deze periode is tot 7 minuten verkort, omdat dan

de fluorescentie maximaal Was. Aan de recovery-experimenten wordt thans
gewerkt.
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Bij de bepaling van de fluorescentie van zuivere oestradiol, oestron en oes_triol werden rechtlijnige curves gekregen. De sterkste fluorescentie geeft
oestradiol, daarna volgt oestron en ten slotte oestriol.

40. oNornzoEK INZAKE FREeuENTIE, pRocNosE EN INDICATTE Tor THERApTE vAN
PERIPHERE VAATLAESIES

Het bestuur heeft gunstig beschikt op een verzoek om subsidie van prof.
Dr w. F. suermondt, hoofd van de chirurgische Kliniek van het Academisch
Ziekenhuis te Leide', voor de tijd van tweejaar ten behoeve van het hierboven
genoemde onderzoek. Doer van dit onderzoek is antwoord te krijgen op de
vraag: ,,wat is de prognose en frequentie van het periphere arteriëlå-vaatlijden
en welke zijn de consequenties betreffende de therapie?" Bii de subsidiever-
lening zijn de gebruikelijke voorwaarden gesteld. Het onderzoek is 1 Maart
begonnen' over de werkzaamheden kan het volgende word.en medegedeeld:

Er werden meer dan 50 aortogrammen op cadavers gemaakt.
van vrijwel alle gecontroleerde, chirurgisch behandelde patiënten konden

arterio-sive aortogramme' gemaakt worden. De opkomst ván de opgeroepen
patienten was zeer goed. Tot nu toe werden in totaal ongeveer 250 artárl_aorto_
grammen gemaakt. Deze patiënten worden gemiddeld om de 3 maanden ge-
controleerd.

Bij nadere analyse blijken vele niet-chirurgisch behandelde patiënten indertijd
niet juist gediagnostiseerd te zijn. De opkomst van de patiënten van deze groep
was zeer slecht; dit is waarschijnliik te wijten aan het feit, dat hier een grote
groep hartpatiënten onder schuilt.

Na analyse aan de hand van de tot nu toe gemaakte contrôle en primaire
arterio-aortogramrnen, gecombineerd. met de klinische gegevens, werd een
schema voor therapie ontworpen.

41. o¡ropnzoEK TNZAKE AARD EN DTFFERENTTATTE vAN DE GESTT.HTSBE'oLKTNG
IN DE PROTESTANTS-CHRISTELIJKE INRICIITINGEN IN NEDERLAND VAN DE
LEEFTTJD v¿.N 3-20 ¡.qan

Een verzoek tot subsidiëring werd ingediend door Mej. w. J. Bladergroen,
lector in de Kinderpsychologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen, ãn be-
treft de deûnitieve uitwerking van de grondtabellen en samenvatti-ng u"., g"-
gevens, welke reeds gedurende 2l iaar verzameld zljn en waarvoor financiële
hulp va' de UNAC ontvangen werd. Dit bedrag bleek echter niet toereikend.
Het bestuur besloot voor de tijd van 6 maanden subsidie te verlenen voor aan-
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stelling van het benodigde personeel; in de materiële ko¡ten wordt niet bijge-

42. Ol'o¡nzoEK INZAKE DE PSYcHoLoGIScHE INVLoEDEN' TvELKE EEN RoL sPELEN

BIJ DE COELIAKIE

Door Prof' Dr A. ten Bokkel Huinink en Prof' Dr G' H' M' Veeneklaas werd

een aanvrage rooo, subsidie ingediend ten behoeve van bovengenoemd onder-

zoek. Gedurende de laatste j-aren was in samenwerking met het Centraal

Instituut voor voedingsondeizoek T.N.O. een onderzoek ingesteld rn het

Kinderziekenhuis te Uirecht naar het ziektebeeld van de coeliakie' Uit de

resultaten van dit onderzoek, dat opgezet was als een onderzoek in verband met

de chemische gebeurtenisse.r i.t ¿" ¿-.tt, bleek dat er voldoende gÍond bestaat

voordeveronderstelling,datmenhiertemakenheeftmetbuitengewoonbe-
langrijke factoren, niet ãetege., in de darm maar daarbuiten. De aanvrage heeft

ten doel een nader orr¿ã.roit, speciaal naar de psychische factoren die hierbü

een rol kunnen spelen, mogelijk te maken'
. Het bestuur besloot tot inwilliging van de aarrvrage voor de termijn van één

jaar. Naast de gebruikelijke voorwaarden werd gesteld' dat beide onderzoekers
-nauw 

contact met elkander en met Prof' Dr H' C' Rümke' Dr L' N' J' Kamp en

Dr J. P. Boekhold zullen houden'

Samenvattend wordt het volgende over het verloop van het onderzoek mede-

gedeeld:
BijeenuitvoerigebesprekingindePsychiatrischeKliniek,waaÍaaîwez|E

waren Prof. Dr H. C. niimte, Prof' Dr G' M' H' Veeneklaas' Prof' Dr A' ten

Bokkel Huinink, Dr J. P. Boekhold, Dr L. N. J. Kamp, Dr J. c. van de Kamer,

Dr H. A. Weyers en Dr M. van Eekelen, bleek er een grote belangstelling te

bestaan voor het geponeerde probleem' De klinische waarnemingen in de

UtrechtseKinderkliniekbijcoeliakiehad'dendebijzondereaandachtgevestigd
op psychische 

"ig"n"u.áigtt"den, 
die deze patiënten vertoonden en op de bij-

zondere beiîvloeding uui h"t verloop door psychische gebeurtenissen. voor

een verder ondeEoek omtrent een deigelijke samenhang leek de coeliakie zeer

veelbelovend.
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Deze langdurende ziekte vertoont tijdens haar verloop zeer uitgesproken
verergeringen en verbeteringen, terwijl de verschijnselen bijzonder toegankeliik
zijn voor chemische analyse.

Gebrek aan patiëntenmateriaal maakte echter een stelselmatig onderzoek
onmogelijk. Tijdens contact met Ierse paediaters bleek, dat daarentegen in
Dublin de ziekte frequent voorkomt en irr de Kliniek van Prof. Jessup te Dublin
steeds een aantal patiënten verpleegd werd.

Dit voerde tot de overwegirg, of misschien samenwerking met de Ierse col-
legae een verdere bestudering van het vraagstuk mogelijk zou kunnen maken.
Daartoe was nodig een mening over de mogelijkheden te Dublin. In Juni 1954
is daarom een bezoek gebracht aan Dublin door Dr Weyers en Dr van de Kamer
om een indruk te krijgen van de uitvoerbaarheid wat het chemische en door Dr
Kamp en Dr Boekhold wat het psychologische onderzoek betreft.

Men was te Dublin zeer ingenomen met het plan. Wat de chemische kant be-
treft was de outillage echter nog gebrekkig. Met Prof. Jessup werd afgesproken,
dat een chemicus zich te Utrecht zou komen inwerken.

Het heeft tot eind 1954 geduurd, voordat de chemicus Hemmens van Prof.
Jessup gedurende enige weken te Utrecht is komen arbeiden. Een andere assis-
tent, Dr Doyle, is in Januari 1955, toen de tr(inderkliniek weer over een paar
gevallen beschikte, naar lJtrecht gekomen ter bespreking van de klinische kant
van het vraagstuk.

Een werkplan voor het klinisch onderzoek te Dublin werd opgezet. Door Dr
Kamp werd rapport uitgebracht over de mogelijkheden van het onderzoek op
psychisch terrein te Dublin. Ook hier was het onmogelijk direct een uitgewerkt
plan in werking te brengen. Tekorten op het gebied van de verpleging b.v.
maakten het onrnogelijk tot een gecontroleerd ,,psychisch klimaat" voor deze
patiëntjes te komen.

De Ierse psychiater, Dr Walsh, had een duidelijk besef van de leernten van
het psychiatrisch onderzoek ter plaatse. Een uitvoerige discussie over wat nodig
zott zijn werd gevoerd, waarbij men daaromtrent overeenstemming verkreeg.

De organisatie is thans in gang onder leiding van Dr Walsh.
Inmiddels werd te Utrecht door Dr Kamp een uitgebreid. psychiatrisch-psy-

chologisch rapport uitgebracht over een der Utrechtse coeliakiepatiënten, ter-
wijl te Leiden een na-onderzoek plaatsvond van 17 oud-coeliakiepatiënten van
lO-17 jaar.

Naar aanleiding van de verslagen over Dublin en de uitgebrachte rapporten
werd ter bespreking er van op 26 October opnieuw een bijeenkomst gehouden.
Behalve genoemde medewerkers waren hierbij tegenwoordig Prof. Dr G. M. H.
Veeneklaas en Prof. Dr H. C. Rtimke.

Algemeen was het oordeel, dat voortzetting van het onderzoek de moeite
beloofde te lonen.
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43. ONo¡nzoEK NAAR DE vERDELTNG DER ETwITTEN rN LUMBAALVocHT EN sERUM

Het bestuur heeft gunstig beschikt op een subsidie-aanvrage van de heer
J. E. Minkenhof, hoofd van de Afdeling Infectieziekten van het Wilhelmina
Gasthuis te Amsterdam, ten behoeve van een onderzoek, dat beoogt door
middel van papierelectrophorese een inzicht te verkrijgen in de verdeling van de

eiwitfracties in het lumbaalvocht en serum met het doel te bepalen of dit onder-
zoek belangrijke diagnostische en prognostische waarde heeft. Het subsidie is
verleend voor de tijd van éérr jaar op de gebruikelijke voorwaarden en de con-
ditie, dat nauw contact gehouden zal worden met de heer H. J. Peters te Nü-
megen, in verband met diens hierna te noemen onderzoek.

Omtrent de werkzaamheden, waarmede I Juli is aangevangen, wordt het vol-
gende gerapporteerd:

In totaal zijn 233 liquores onderzocht. De verdeling was als volgt:
1 36 liquores van 16 patiënten lijdende aan meningitis t.b.c. ; bij verschillende

van deze patiënten werd de liquor gedurende meerdere maanden wekelijks
onderzocht.

32 liquores van 16 meningococci-meningitis-patiënten
35 liquores van 29 patiënten met sereuze meningitis

5 liquores van 3 patiënten met pneumococci-meningitis
7 liquores van 5 patiënten met poliomyelitis
I liquor van 1 patiënt met Quillain Barré
I liquor van 1 patiënt met encephalitis
4 liquores van 3 patiënten rnet H.influenzae rneningitis

10 liquores van 5 patiënten met staphylococci-meningitis * sepsis

I liquor van 1 patiënt met de ziekte van Weil
1 liquor van I patiënt met multiple sclerose.

Er werd steeds naar gestreefd zoveel mogelük tegelükertijd de eiwitsamen-
stelling van het serum te bepalen. Uiteraard werden talrijke monsters van nor-
male liquores als contrôle onderzocht.

Bij beschouwing van de resultaten blijken deze tamelijk wisselend te zijn, een
statistisch onderzoek is daarom noodzakelijk. Mede in verband met de litera-
tuur werd ook aan de betrouwbaarheid van de gevolgde methode getwijfeld.
De uitkomsten van de papierelectrophorese zìjn zeer afhankelijk van de ge-

volgde werkwijze.
Daar de papierelectrophorese als methode helaas niet internationaal ge-

standaardiseerd is, kunnen de resultaten der verschillende onderzoeken niet
met elkaar worden vergeleken. Er werd daarom besloten een standaardmethode
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te ontwerpen, die zowel bij het onderzoek te Amsterdam als bij dat te Nijmegen
zal worden gebruikt. Eenzelfde contrôlemonster zal van tijd tot tijd zowel te
Nijrnegen als te Amsterdam worden onderzocht.

44. ONo¡nzoEK INZAKE coRRELATTE TUSSEN ZIEKTEBEELD GouD-, MASTIX- EN
BENZOE-CUR\DN EN EIWITSAMENSTELLING VAN DE LIQUOR CEREBROSPINALIS

Een aanvrage tot subsidiëring van Drs H. J. Peters, hoofd van het Klinisch-
Chernisch tr-aboratorium van het St Canisius Ziekenhuis te Nijmegen, voor dit
onderzoek, dat beoogt door middel van papierelectrophorese de eiwitsamen-
stelling te bepalen van liquor cerebrospinalis met daarnaast de solcurven, werd
door het bestuur ingewilligd voor de tijd van één jaar op de bekende voor-
waarden, alsmede dat nauw contact zal worden gehouden met de heer Minken-
hof te Amsterdarn (zie punt 43 van dit hoofdstuk). Per 1 December is met de
werkzaamheden aangevangen.

45. ONonnzoEK TNZAKE vooRKoMEN, FREeuENTTE EN coNSEeuENTrEs r.A.v. DE
ARBEIDSGESCHIKTHEID VAN CHRONISCHE A-SPECIFIEKE LONGAFWIJKINGEN BIJ

ARBEIDERS IN DE WOLINDUSTRIE

Dr J. B. Stolte, geneesheer-directeur van het St. Elisabeth-Ziekenhuis te
Tilburg, diende een verzoek tot subsidiëring van bovengenoemd onderzoek in,
hetwelk ten doel heeft antwoord te verkrijgen op de volgende vragen:

a. Is er inderdaad een ongewoon grote frequentie chronische a-specifleke long-
alwijkingen bij wolarbeiders zoals een voorlopige indruk suggereert?

b. Is dit meer het geval bij werkers ,,vóór de draad" dan ,,ná de draad"?

c. Is er verschil in dit opzicht tussen verschillende bedrijven en welk verband
is er eventueel met de hygiënische toestanden of arbeidsverhoudingen?

Voorts is het de bedoeling een analyse te geven van het ziektebeeld, ook in zijn
consequenties voor de arbeidsgeschiktheid.

Het bestuur besloot voor de tijd van één jaar subsidie te verlenen voor het
onderhavige onderzoek, waarbjj aan de gebruikelijke voo¡waarden werd toe-
gevoegd, dat nauw contact gehouden moet worden met de adviseur van de
Arbeidsinspe?tie en rnet de Afdeling tsewerking Waarnemingsuitkomsten
T.N.O.; dit laatste in verband met het kiezen van de te onderzoeken groepen
arbeiders.

Met het onderzoek is I Augustus begonnen. Aan het ontvangen verslag wordt
het volgende ontleend:

Het voorkomen van chronische a-specifieke longafwijkingen bij arbeiders
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in de wolindustrie, vooral in de voorspinnerij, werd irr studie genomen. Arbei-
ders uit de weverij en spinnerij werden hierbij als contrôlegroep gebruikt.

Onderzocht werden 271 arbeiders, 169 uit de voorspinnerij en 102 behorende
tot de contrôlegroep van wevers en spinners.

Voorlopig kan gezegd worden, dat in het algemeen bij de groep arbeiders
uit de voorspinnerij naar verhouding een veel groter aantal arbeiders is met
klaclìten over en objectieve afwijkingen van de ademhalingsorganen.

46. ON¡¡nzonK TNZAKE rDropATHrscHE scollosE

Het onderzoek heeft ten doel het langs operatieve weg veroorzakenbij biggen
van een kyphoscoliose, die de kenmerken van de idiopathische scoliose vertoont,
ten einde antwoorcl te verkrijgen op de vraag, welke het mechanisrne is, dat de

voor de idiopathische scoliose kenmerkende vervormingen veroorzaakt en of
dit ook een therapeutische consequentie heeft. Hoewel scoliose veel minder
voorkomt dan vroeger, wordt het onderzoek in verband met optredende ver-
krommingen na longoperaties toch van grote waarde geacht. Het onderzoek
zal worden verricht onder leiding van Prof. Dr A. Kummer in het laboratorium
voor experimentele chirurgie in het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam door
zijn assistent P. Wittebol, die verzocht subsidie te verlenen voor de aanschaffing
van biggen ten behoeve van dit onderzoek en enige materiële kosten.

Het bestuur heeft besloten de aanvrage in te willigen voor de tijd van één
jaar op de gebruikelijke voorwaarden, ingaand.e 1 October. Over de werkzaam-
heden wordt het volgende medegedeeld:

Uitgegaan werd van een studie van Heuer (1927), die op theoretische gronden
tot de conclusie komt, dat de idiopathische scoliose het gevolg is van een ver-
schil in lengtegroei tussen de kolon der wervellichamen en die der bogen, ten
nadele van de laatste.

Getracht zal worden in het dierexperiment bevestiging te vinden van deze

opvatting. Door vernietiging van het periost van een aantal wervelbogen zal de
lengtegroei van de kolom der wervelbogen worden geremd.

De deformiteit van de wervelkolom, die hieruit resulteert, zal worden ver-
geleken met de vervormingen, die bü de idiopathische scoliose bekend zijn.

47. ONornzoEK BETREFFENDE pATHoLocrscHE ERyrHRoLysE EN HAEMoLySE BrJ

SYSTEEMZIEKTEN BIJ DE MENS

Prof. Dr F. L. J. Jordan vroeg een subsidie aan ten behoeve van Dr M. C.
Verloop, die bovengenoemd onderzoek zal uitvoeren. Het ontstaan van haemo-
lyse schijnt volgens Dr Verloop een relatie te zijn van antistoffenproductie,
welke geremd zou kunnen worden met ACTH of cortison. Het is mogelijk sys-

108



tematisch een vroegtijdige behandeling in te stellen van de anaemie, indien de
genoemde relatie regelmatig kan worden aangetoond. In de practijk zijn enkele
voorbeelden van een gunstig effect van een behandeling, ingesteld op grond van
deze hypothese, voorgekomen. Het werd gewenst geacht deze ongetoetste
hypothese aan een nader onderzoek te onderwerpen.

Het bestuur besloot daarom het gevraagde subsidie voor p3rsonele kosten
voor de tijd van één jaar te verlenen op de gebruikelijke voorwaardei-1. Met de

werkzaamheden is I November een aanvang gemaakt.

OPMERKING

Voor de goede orde wordt er op gewezen, dat de in het voorgaande opgeno-
men verslagen omtrent de onderzoekingen door de Gezondheidsorganisatie
T.N.O. zelve aangevat dan wel bij anderen in gang zijnde uret subsidie van de

Gezondheidsorganisatie T.N.O. slechts samenvattingen zijn van de uitvoer-ige
interne verslagen.

De in 1954 verschenen publicaties omtrent onderzoekingen, welke door de

Gezondheidsorganisatie T.N.O. zelve ziln aangevat of waarvoor zij subsidie
heeft verleend, worden in een bijlage bìj dit verslag vermeld.

AANVRAGEN VOOR SUBSIDIE

A. INcewrllrcDE AANVRAGEN vooR NTEUwE oNDERzoEKINcnN I¡¡ 1955

1. Onderzoek inzake het werkingsmechanisme van antipyretica

In een vergadering van de Adviescommissie T.N.O.-Rheuma is de kwestie
ter sprake gekomen van een eventuele paralleliteit in werking van cortison en
ACTH en antipyretica. Dit heeft Prof. Dr S. E. de Jongh aanleiding gegeven

een voorstel tot onderzoek hiervan in te dienen, neerkomende op een toetsing
van de hypothese, dat antipyretica (buiten de chininegroep) het ziektegevoel

wegnemen door inschakeling van het hypophyse-bijniersysteem.
Besloten is aan Prof. de Jongh op de bekende voorwaarden voor het eerste

jaar het gevraagde subsidie te verlenen voor de aanstelling van een analyste.

Zodra deze gevonden is zalmetltet onderzoek worden begonnen. De duur wordt
geschatop2à3jaar.

2. Onderzoek inzake de waarde van neuro-myo-therapie volgens Bugnet

Mevrouw Dr N. Roelofs-Fränkl, wetenschappelijk medewerkster aan de

Stichting ,,Bugnet", vroeg financiële hulp ten behoeve van een door haar uit te
voeren onderzoek naar de waarde van neuro-myo-therapie volgens de methode

109



,,Bugnet" voor de behandeling en revalidatie van patiënten met uitgebreide
verlammingen. Deze methode, berustende op empirische waarneming, is ge-

baseerd op het feit dat verlamde of zeer verzwakte spieren op willekeurige
imervatie weinig of geen reactie vertonen, echter soms in een kinetische keten
en via reflexen wel tot reactie kunnen worden gebracht.

Aangezien elk goed onderzoek dat kan bijdragen tot ontwikkeling van een
betere methodiek ter behandeling van deze patiënten waard is gesteund te
worden, is in principe besloten tot subsidiëring van het onderzoek voor de tijd
van 3 jaar op de gebruikelijke voorwaarden. Overleg vindt plaats orntrent de
beste organisatievorm, waarbij het de bedoeling is samenwerking te verkrijgen
met deskundigen op dit gebied.

3. Onderzoek inzake voeding, resorptie en stofwisseling bij patiënten, bij wie
een totale maagresectie werd verricht

De internist R. G. A. van Wayjen zou onder leiding van Dr J. Groen en Prof.
Dr I. Boererna een onderzoek willen doen naar de voeding, de resorptie van de
voeding (met name van de eiwitten en vetten) en de stofwisseling van het gere-

sorbeerde voedsel bij patiënten bij wie een totale maagresectie werd verricht.
Het bestuur besloot dit onderzoek van de heer van Wayjen mogelük te maken

door het verlenen van een subsidie aan Dr J. Groen, die de leiding op zicl:' zaI
nemen.

4. Onderzoek naar het begrip neuropathie en de prognosestelling

In de I-eidse Kinderkliniek was sedert 1! jaar een onderzoek gaande naar het
begrip neuropathie en de prognosestelling, dat positieve resultaten belooft
op te leveren; voor de voortzetting was echter financiële steun nodig, waarvoor
Prof. Dr G. M. H. Veeneklaas zich tot de Gezondheidsorganisatie T.N.O-
wendde.

Het bestuur heeft dit verzoek ingewilligd en subsidie verleend voor de tijd
van één jaar op de gebruikelijke voorwaarden.

B. IN g¡H¡NpELING zIJNDE AANVRAGEN

Een aantal aanvragen voor subsidie was aan het einde van het verslagjaar nog
in behandeling bij het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. Het
betreft hier de volgende onderzoekingen:

l. Onderzoek inzake vorm en toestand van de kindervoeten in Nederland en
toestand en pasvorm van het dagelijks gedragen schoeisel

De subsidie-aanvrage werd ingediend door Dr A. L. de Vetten, chirurg,
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voorzitter van de stichting Medisch en Technisch centrum voor voetonderzoek
en Beschoeiing.

2. Onderzoek naar de sociale betekenis van diabetes mellitus

3. onderzoek inzake de bepalingsmethode en klinische betekenis van aldosteron

Een verzoek tot subsidiëring werd ontvangen van prof. Dr F. L. J. Jordan te
Utrecht.

4. Onderzoek inzake thrombosebestrijding met anticoagulantia

De arts w. A. L. Dekker, hoofd van het centraal Laboratorium van het
Academisch Ziekenhuis te Leiden, diend.e een subsidie-aanvrage hiervoor in.

5. Onderzoek inzake de tonsillen en het adenoid bij tuberculose op
de kinderleeftijd

De subsidie-aanvrage werd ingediend door de heer E. J. c. Schipper, arts-
assistent bij Prof. Dr G. M. H. Veeneklaas te Leiden.

6.

voor dit onderzoek werd een subsidie-aanvrage van de zijde van het psycho-
Analytisch Instituut te Amsterdam ontvangen.

C. ArcBwBzBN AANvRAcEN

kon wederom een aantal subsidie_aanvragen, totaal tr6,.
ni gd, enerzijds omdat subsidiëring niet op de weg van de
G tie T.N.O. lag of niet voldoende perspectieven bood om
aanvatting te rechtvaardigen, anderzi.ids omdat verwezen kon worden naar
andere instellingen, waar het desbetreffende onderzoek in eerste instantie thuis
hoort.
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OVERIGE WERKZAAMHEDEN

Socrrer,-c¡NnESKUNDIGE BERoEPScLASSIFIcATIE

In het vorige jaarverslag werd melding gemaakt van het bijeenroepen van een

aantal belanghebbenden en deskundigen op het gebied van het verkrijgen van

een voor sociaal-geneeskundige doeleinden geschikte beroepsclassificatie,

waaraan de Gezondheidsorganisatie T.N.O. in verband met verschillende bij

haar in bewerking zijnde onderwerpen grote behoefte heeft.

Haar activiteit in dezen weld stop gezet toen bleek, dat het ISONEVO bezig

was met het opstellen van een algemene indeling als waar het hier om gaat in

sarnenwerking met het Centraal tiek'

In de verslagpsriode is op het en voortgang gemaakt'

Eind 1954 heeft de Gezondhe de iird:rtijd ingestelde

Oriënteringscommissie opnieuw bijeen geroepen om te beraadslagen omtrent

de mogelijkheid op korte termijn tot een indeling te komen, welke voor de

Gezondheidsorganisatie T.N.O. voldoende is.

Gebleken is namelijk, dat de doelstelling, welke het ISONEVO volgt, niet

voldoende overeenkomt rnet die, welke de Gezondheidsorganisatie T.N.O.

beoogt.

SAIT,TBNWTNTTNG MET DE VOEDINGSORGANISATIE T.N.O.

Met de Voedingsorganisatie T.N.O. werd in de verslagperiode nauw saÍlen-
gewerkt, in het bijzonder
met bijzondere voedings- e

in de kosten van de bij het
ingestelde Werkgroep Onderzoek Voedingstoestand van de Nede¡landse Be-

volking.
Besloten werd gezamenlljk in te willigen het verzoek voor subsidie van de

Voedingsraad ten behoeve van:

a. de afsluiting van het inzake de invloed van de voeding op doorbraak van

het gebit en cariês reeds verrichte werk, publicatie inbegrepen;

b. de statistische bewerking van de gegevens betreffende lengte en gewicht, de

Pelidisigetallen en de Sacratamagegevens, alsmede publicatie van de resul-

taten.

In gang zijn de navolgende onderzoekingen, waarvoor eveneens gezamenlijk

subsidie is verleend:
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S t e de lij k s c ho o lkinde r vo e ding sonde r zo e k

Het betreft een onderzoek naar de voeding en voedingstoestand van school-
jaar, dal in 1951 onder auspiciën van de Voedingsraad
Nederland is begonnen. Het onderzoek werd als 3_jaren-
el was gegevens te verkrijgen om een oordeel te kunnen

uitspreken over de voeding en voedingstoestand van schooikinderen in de grote
gemeenten. Hiertoe werden representatieve groepen schoolkinderen in gelijke
getaie uit de lagere, de middelste en de hogere welstandsklasse onderzocht ter
verkrijging van drie onderling vergelijkbare groepen. Het onderzoek omvatte
in 1951 rond 1300 schoolkinderen. Het werd in de zomer van 1952 herhaald,
waarbij een tiende gemeente werd toegevoegd. Het onderzoek in 1951 en 1952
bestond uit vier gedeelten:
vaststelling van lengte en gewicht, klinisch onderzoek, analysering van afge-
nomen bloed op enkele nutriënten en nagaan van de dagelijkse voeding.

Ten einde het derde en laatste deel van dit onderzoek te kunnen verrichten
werd door de voedingsorganisatie T.N.o. en de Gezondheidsorganisatie
T.N.O. subsidie verleend.

Dit onderzoek werd 1953 aangevangen en in 1954 voortgezet.
Het onderzoek omvatte 386 kinderen van 7, 8 en 9 jaar, jongens en rneisjes

in gelijke aantallen.
Aan het begin en einde van de proef, alsmede I of 2 maal tussentijds, zijn

îagegaani
lengte en gewicht, aanwezigheid van enkele z.g. klinische symptomen voor
voedingstekorten, het gehalte van het bloed aan haemoglobine en enkele
vitaminen, de voeding van het kind thuis, de prestaties op school en enkele
lichamelijke prestaties.

De laatste contrôle heeft plaatsgevonden in de eerste helft van het verslagjaar.
De uitkomsten worden thans statistisch bewerkt.

S choo I kinde rv o e ding sonder zo e k ten plat t elande

Het betreft een door de Nederlandse Bond voor Moederschapszorg en
Kinderhygiëne in overleg met de Voedingsraad in 1952 aangevangen voedings-
onderzoek bij schoolkinderen van 7, 8 en 9 jaar ten plattelande, t.w. in do school-
artsendistricten R.idderkerk en Sleen (Dr). Ten einde de grondslag wat breder te
maken, werd het wenselijk geoordeeld soortgelijk werk te verrichten in een
derde plattelandsstreek, nl. het schoolartsendistrict Oss. Voor dit laatste
onderzoek werd door de Voedingsorganisatie T.N.O. en de Gezondheids-
organisatie T.N.O. subsidie verleend.
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H
360 0f

wels uit

Oss, uit

die op het zand.
DJ uitvoering van het onderzoek berustte bij de plaatselijke schoolarts

en het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde verleende mede-

werking voor de analyses van de bloedmonsters. De Nederlandse Spoorwegen

troffen kosteloos een regeling voor snel vervoer van het afgenomen bloed- In

het algemeen werd van de ouders zeer goede medewerking ondervonden.

De statistische bewerking van de gevonden cijfers - waarmede eind 1954

is begonnen - zal nog moeten leren in hoeverre er significante verschillen

zijn. Éerst als deze bewerking gereed is, zaleen gedetailleerd en meer positief

ot de gebruikte dat de in de ver-
gangbare brood en dat arbeiders

meer witbrood ook voor suiker'

In de meeste groepen was het verbruik van groenten niet groot. De wijze van

bereiding van warm eten liet dikwijls te 
"vensen 

over (veel stamppot, opwarmen2

lang koken met veel water).
Àan het onderzoek was ook een enquête naar de toestand van het gebit en

naar maatschappelijke omstandigheden verbonden. Hierbij werden veelal aan-

merkelijk grotãie verschillen gevonden. Ook deze worden nader statistisch

onderzocht.
Ten aanzien van de onderzoekingen in Ridderkerk en Sleen kan nog het

ten op het eiland IJsselrnonde, welke zal ge-

oefschrift bij Prof. Muntendarn te Leiden, valt

vermoedelijk in het eerste kwartaal van 1955.

De districtsarts te Sleen is begonnen aan een concept voor een wetenschappe-

lijke publicatie, welke mogelijk eveneens in genoemde periode zal verschijnen.

Deze onderzoekingen vloeien nog voort uit de werkzaamheden, verband

houdende met de oude voedingsraad als commissie van de Gezondheidsraad.

De subsidies van de Gezondheidsorganisatie T.N.o. en de voedingsorganisatie

T.N.O. dienen voor het afsluiten van de onderzoekingen en het publiceren van

de resultaten.
De nieuwe voedingsraad, geschoeid op dezelfde leest als de Gezondheidsraad,

heeft terecht niet de beschikking over eigen fondsen voor onderzoekingen.

verwacht wordt, dat hij in voorkomende gevallen zich voor het doen van onder-

zoekingen zal wenden tot de voedingsorganisatie T.N.o. waar het betreft
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projecten met bijzondere gezondheidsfacetten zal ook hiervoor de vorm van het
gezamenlijk dragen der kosten aangewezen zijn.

De Werkgroep Onderzoek Voedingstoestand van de Nederlandse Bevolking
heeft zich in de verslagperiode met de volgende vraagstukken beziggehouden:

a. Lengte en gewicht van Nederlanders

Het verzamelen van gegevens over lengte en gewicht bij verschillende groepen

van de bevolking als basismateriaal voor het stellen van voedingsnormen voor
deze groepen, werd voortgezet.

De gegevens van 5000 schoolkinderen en van de militaire lichtingen 1950

tlm 1954 werden statistisch bewerkt; die van de militaire lichting 1954 werden
voor de steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam volgens de welstands-
klassen gerangschikt.

b. Kleutervoeding

Het in 1953 te Almelo aangevangen onderzoek werd door J. G. F. Bethe,

kinderarts, voortgezet. De _þ 500 kleuters, die thans onderzocht zijn, zttllenna
6 en 12 maanden nogmaals onderzocht worden, waardoor een inzicht verkregen
wordt in hun ontwikkeling in relatie tot de genoten voeding.

Ook dit jaar verleende Dr B. J. Rethmeier, röntgenoloog te Almelo, zijn
medewerking bij de bepaling van de skeletleeftijd.

c. G e zinsvo eding sonde r zo e k

Aan dit onderzoek, dat vanwege de Voedingsraad op basis van de gegevens

van het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt uitgevoerd, werd medewerking
verleend.

d. Voedíng in de tropisclte Rijksdelen

Ten behoeve van de onderzoekingen, die in deze gebieden (Suriname, Aruba,
Nieuw-Guinea) worden verricht, werden diverse adviezen verstrekt en voedings-
middelen geanalyseerd (rijst, oebi, garnalen, gedroogde groenten, moedermelk).
Begonnen werd met een onderzoek over de papierelectrophoretische methode
voor de bepaling van albumine en globuline en van de alkalische fosfatase in
uit deze streken toegezonden monsters bloed.

Een onderzoek werd begonnen over de invloed van het genotmiddel ,,wat7"
(bereid uit Piper methysticum), speciaal op de vn-rchtbaarheid van proefdieren
(ratten).

Door Dr Luyken werden de publicaties voorbereid van zijn voedingsonder-
zoek op Nieuw-Guinea.
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Door Dr Postmus en later door Dr Luyken werden voor de cursus voor
tropenartsen te Leiden lessen gegeven over de voeding in de tropen.

S¡T,T¡NWENTTNG MET HET KUNSTSTOFFEMNSTITUUT T.N.O.

Het grote belang van een nadere bestudering van medische toepassings-

mogelijkheden op het gebied van kunststoffen en de vragen tetzake, waarvoor
de Gezondheidsorganisatie T.N.O. en het Kunststoffenjnstituut T.N.O. zich
geplaatst hebben gezien, hebben beide doen besluiten tot georganiseerde samen-

werking.
Begonnen wordt met het instellen door het Kunststoffeninstituut T.N'O. van

een voor-onderzoek waarin de thans bekende toepassingen van kunststoflen
zullen worden betrokken en dat uiteindelijk zal resulteren in een urgentie-
programma.

Voor het beoordelen van de gang van zaken bij dit voor-onderzoek en het
ontwerpen van het uiteindelijke werkprogramma is een Adviescommissie in-
gesteld, waarvan de samenstelling als volgt is:

Prof. Dr A. Polman, voorzitter,
O. IJ. van Bochove,
Dr G. van Dam, rheumatoloog,
S. Fieterse,
Dr P. Platzek.

Het secretariaat berust bij de secretaris van de Gezondheidsorganisatie T.N.O.
Het Kunststoffeninstituut T.N.O. is in de commissie door drie technische des-

kundigen vertegenvoordigd; er wordt de voorkeur aan gegeven het aantal
medici voorshands zo beperkt mogelijk te houden om op grond van de ont-
wikkeling fe zljner tijd uitbreiding hiêraan te kunnen geven in de daarbij ge-

bleken wenselijke richting.
De Adviescommissie vergaderde 14 December voor de eerste maal.

116



MEDEDELINGEN MET BETREKKING TOT INSTELLINGEN, RESSORTERENDE ONDER DE
GEZONDHEIDSORGANISATIE T.N.O.

AFDELING GEZONDHEIDSTECHNIEK T.N.O.

B¡sruun

Het algerneen beheer over de Afdeling Gezondheidstechniek T.N.o. werd
gevoerd door een Bestuur, datin 1954 driemaal i'vergadering bijeenkwam en
als volgt bleef samengesteld:

Prof. W. F. J. M. Krul, voorzitÍer,
Dr C. Banning,
Prof. Ir D. Dresden,
Dr Ir Z. Y. van der Meer,
Prof. Dr R. Rernmelts,

Directeur: trr D. van Zuilen, w.i.

R.qno veN BTJSTAND

Ter waarborging van het noodzakelijke contact met de samenleving werd
de Afdeling Gezondheidstechniek T.N.o. bijgestaan door een Raad van
Bijstand.

WBnrcno¡pnN

In het ve¡band der Werkgr
T.N.O.: Berekening Verwarmi
schoorstenen, Bewaring en afvo
lichting T.N.O., werden de des
gezet.

Op initiatief Constructies
werd in April ee samengesteld
uit medische en dit vraagstukgeinteresseerde oor de mens
schadelijke of hinderlijke trillingen in studie genomen ei-t zat, aanvaardbare
criteria voor toelaatbare trillingen opstellen.

Dr N. A. Roozendaal,
Mr P. H. Valentgoed,
Frof. Ir B. H. H. Zweers,
A. E. Winkel , secretaris



PBnsoNr,sr-

Het personeel, dat aan het begin van1954 uit 35 personen bestond, waarvan

12 acaãemici of daarmede gelijkgestelden, telde aan het einde van het verslag-

jaar 4l personen, waarvan 12 academici.

AtcrrrreN ovERzIcHT

Behalve met leden van de Raad. van Bijstand en in het verband van werk-
groepen werd regelmatig contact onderhouden met een aantal instellingen in

Ñedãrhnd, in en buiten T.N.O.-verband, en met tal van speurwerkinstellingen

op aanverwante gebieden in het buitenland.
De binnenlandse contacten betroffen een regelmatige uitwisseling van ge-

Hoger Onderwijs in de Gezondheidstechniek.
Ook met een aantal bezoekers uit het buitenland werd over gezondheids-

technische vraagstukken van gedachten gewisseld. Door verschillende rnede-

werkers van de Afdeling werden studiereizen gernaakt, o.m. naar België,

Engeland, itsland
neming va ctie In
door de O. Missio
de bestudering van de verontreiniging van de buitenlucht door de industrie.

BnnurzrNc

Met voldoening zij medegedeeld, dat de Sectie Industriële luchtverontreini-
ging in Februari 1955 naar een eigen laboratorium aan de Apeldoornselaan te
;s-Grau".rhuge zal verhuizen, waardoor de Sectie Water, bodem en lucht de

uitsluitend,e beschikking verkrijgt over de werkruimte in het laboratorium aan

de J. P. Coenstraat aldaar.
55 een
n blijft
van de

SpBunwrm

Hygiëne van water, bodem en lucht

De werkzaamheden op het gebied van de hygiëne van water, bodem en lucht

omvatten:
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voortgezet onderzoek over kunstmatige infiltratie in verband met de in 1955

aan te vangen bevloeiing van de Haagse duinterreinen, o.m. studie over het
effect van extra beluchting van te infiltreren water;
hydrologisch onderzoek van enkele plassen in de duinen;
onderzoek naar de betekenis van protozoën bij de afvalwaterzuivering;
studie over de aeratie van water in lagen van verschillende dikte met behulp
van perslucht;
onderzoek van een in het laboratorium opgestelde tank met Kessenerborstel;
verder onderzoek van bacteriestammen, geïsoleerd uit het actieve slib van enkele
zuiveringsinstallaties ;

voortzetting van de proefnemingen met een roterende borstel te Voorschoten,
ten einde het afvalwater van een niet op de riolering aangesloten kleine gemeen-

schap zodanig te aereren, dat geen ongewenste toestanden optreden;
het verstrekken van adviezen aan derden over het toepassen van de roterende
borstel in een tank van kleine afmetingen;
medewerking aan de onderzoekingen van de Commissie Gebruik van Afval-
water voor Grasland;
onderzoek naar de invloed van detergentia bij de aeratie van afvalwater;
onderzoek naar de verspreiding van gassen van industriële herkomst in de

streek van Velsen-Beverwijk, die schade aan land- en tuinbouwgewassen aldaar
veroorzaken, in samenwerking met de daartoe ingestelde commissie ad hoc en

de in deze commissie vertegenwoordigde instellingen;
onderzoek van een groot aantal monsters van plantaardige oorsprong op
fluoorgehalte;
onderzoek naar de hinder veroorzaakt door de neerslag van stof in een grote
gemeente;
onderzoek naar de verontreiniging van de lucht in de Maastunnel;
onderzoek in verband met de door één bepaalde fabriek veroorzaakte hinder
door fabrieksgassen.

Industriële hygíëne

De werkzaamheden betroffen voornamelijk:

voltooiing van een vergelijkend onderzoek van thermische precipitatoren en

andere stofmeetinstrumenten in de voorlopige stofkamer en onderzoek naar de

stofverdeling in deze proefruimte in verband met het ontwerp van een nieuwe
stofkamer, voor welke onderzoeken enkele honderden stofbepalingen werden
verricht;
ontwikkeling van een op de intensiteit van het verstrooide licht berustende

optische stofmeter ten behoeve van het opsporen van de belangrijkste stof-
bronnen in een niet homogene stofatmosfeer;
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voortzetting van het onderzoek naar de stofverspreiding in acculabrieken in
samenwerking met de medische dienst van de A¡beidsinspectie en met het
Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde en overleg over gecoör-
dineerd onderzoek in dit soort bedrijven in de Contactgroep ,,Luohtveront-
reiniging" van de Raad voor Bedrijfsgeneeskundig Onderzoek;
het verrichten van onderzoek en het uitbrengen van adviezen over afzuiging
e.d. in verschillende industriële bedrijven in verband met de aldaar gecon-
stateerde ongewenste toestanden, zoals een te sterke verspreiding van lood-
houdend stof, k\Á/arts, alsmede over de afzuiging van zuurkasten, het treffen van
veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van bepaalde oplosmiddelen enz.;
ontwikkeling van een analyse-apparaat voor de meting langs physische weg van
het kwartsgehalte van stofmonsters, waaraaî een uitgebreide literatuurstudie
voorafging;
ontwikkeling van apparatuur voor het verrichten van klimaatmetingen in be-
drijven, waar bij extreem hoge stralings- en luchttemperaturen arbeid wordt
verricht en het beproeven van de vervaardigde compensatoreenheid in de prac-
trik;
statistische verwerking van de door de baksteenindustrie en de Arbeidsin-
spectie ter beschikking gestelde temperatuurgegevens in steenovens;
voortzetting van de experimenten over de ongunstige invloed van lawaai op de
arbeidsprestaties volgens de Bourdon-Wiersma-test ;
het verrichten van lawaaimetingen in een textielfabriek, in het verband van de
Werkgroep Gehoorbeschermin g ;
studie, in samenwerking met een bedrijfsarts, over het verband tussen het in
een aantal fabrieken gemeten lawaainiveau en de bij de betrokken arbeiders
geconstateerde gehoorverliezen.

Bouwhygiëne

De werkzaamheden op het gebied van de bouwhygiëne bewogen zich op de
volgende terreinen:

Algemene woninghygiëne

Verdere medewerking vond plaats aan de werkzaamheden van de Studie-
commissie Grondslagen Woningwaardering (ingesteld door het Nederlands
Congres voor Openbare Gezondheidsregeling en het Nederlands Instituut voor
Volkshuisvesting en Stedebouw) en in verband daarmede tevens van de Com-
missie Krotopruiming en Sanering (ingestetd door het Ministerie voor Weder-
opbouw en Volkshuisvesting) en de Woningkartotheekcommissie (ingesteld
door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Nederlands Instituut
voor Yolkshuisvesting en Stedebouw).
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Deze medewerking betrof o.m.:
het opstellen en indelen van enquêteformulieren;
het adviseren van gemeentelijke instanties over het aan te vangen woning-
onderzoek;
het opstellen van een advies aan de commissie Krotopruiming en sanering, op
basis van een tevoren uitgebracht rapport over de aan onbewoonbaarheid te
stellen criteria, inzake het opnemen van bepalingen in de nieuwe woningwet.

voorts werd medegewerkt aan de werkzaamheden van de Studiecommissie
Grondslagen voor de Functionele woning (ingesteld door het Bouwcentrum
en de Nederlandse Huishoudraad), o.a. het opstellen van een concept-rapport
betreffende gezondheidstechnische en physische eisen, als bijdrage tot het door
deze comrnissie uit te brengen rapport en aan het in uitvoering zijnde onderzoek
naar woonactiviteiten door het Ministerie van wederopbouw en volkshuis-
vesting.

Warmte-isolatie en verwarming
Er werd verder gewerkt aan:

de ontwikkeling van eenvoudige apparatuur voor de ijking van thermo-ele-
menten volgens een nieuwe methode;
het analyseren van de meetgegevens betreffende de temperaturen en het energie-
verbruik gedurende enkele stookseizoenen in de met gas en electriciteit ver-
warmde vertrekken van de Proefwoningen te Rotterdam, alsmede van de resul-
taten der op de radiatoren aangebrachte verdampingsmeters;
het onderzoek naar het meten van luchtsnelheden en stromingsrichting, alsmede
het opstellen van een serie Werkrapporten betreffende het meten van lage
luchtsnelheden;
het meten van drukverdelingen om gebouwen en het vervaardigen van twee
registrerende drukverschilmeters ;
het rneten van ventilatievouden volgens een uit het ,,Domotherm',-luchtver-
warmingsonderzoek ontwikkelde methode ;
het op verzoek van het betrokken Adviesbureau verrichten van klirnaat-
metingen in een operatiezaal, welke uitgerust is met plafondverwarming;
het uitbrengen van een advies aan de Stichting Ratiobouw over een door deze
instelling op te stellen rapport over de thermische kwaliteit vall ramen.

Geluidisolatie en geluidhinder
Op een in Mei te Utrecht gehouden gecombineerde vergadering van de

Geluidstichting en enkele afdelingen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs
werden voord.rachten over acoustische vraagstukken gehouden.

Medegewerkt werd aan de redactie van het boek, dat over het in 1953 ge-
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houden internationale Electro-Acoustisch Congres is verschenen en, voor wat
betreft de geluidisolatie van vloeren, aan de door het Bouwcentrum uit te geven

Documentatiebladen. Opgesteld rverden :

een rapport over de lucht- en contactgeluidisolatie van vloeren;
een werkrapport over de samenhang tussen de geluidisolatie van constructies

en de bij de destijds in een groot aantal woningen gehouden enquête verzamelde

gegevens over de geconstateerde geluidhinder;
een artikel over de waardering van betere geluidisolatie, tevens betere warmte-

isolatie en eigen badgelegenheid, door bewoners van étagewoningen.

De werkzaamheden betroffen verder:

overleg met de Gemeentelijke Dienst van volkshuisvesting te Rottefdam over

de te nemen maatregelen ter bestrijding van lawaai in trappenhuizen, geluiden

door drinkwater- en afvoerwaterleidingen en het lawaai veroorzaakt door dicht-
slaande deuren;
het rneten van de flankerende transmissie in de étagebouw;
de verdere ontwikkeling, in overleg met de Technisch Physische Dienst T.N.O.
en T.H., van een automatische analysator voor niet constant lawaai.

Dagverlichting en Bezonning

Ontworpen werden een gecombineerde bezonnings- en hemelfactormeter,
welk meetinstrument inmiddels in fabricage werd gebracht, en een proefmodel

voor een ,,bezonningsliÍrcaal", een eenvoudig hulpmiddel voor architecten ter
beoordeling van de bezonningsduur van hun projecten.

Voorts werd een werkrapport opgesteld over de klasse-indeling van woningen
volgens de mate van bezonning der vertrekken.

Bouw en inrichting van scholen

Verdere medewerking vond plaats aan:
de werkzaarnheden van de door het Gezondheidscongres ingestelde Studie-

commissie voor Scholenbouw ;

de Normalisatiecommissie no 83 (Utiliteitsmeubelen), welke twee deflnitieve
normbladen (nos 1796 en 1797) voor zit- en schr-ijfmeubilair t.b.v. het lager
onderwijs het licht deed zien en ontwerp-normbladen voor het kleuteronderwijs
en voorlopige normbladen voor het nijverheidsonderwijs en voor kantoor-
meubelen opstelde.

Voor de in Januari 1954 ingestelde Studiecommissie voor de bouw van
kleuterscholen kwamen voor het eindrapport enkele hoofdstukken in concept
gereed.

Een aanvullende enquête werd gehouden naar de ervaringen van leerkrachten
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met gekleurde en zwarte schoolborden, waarbij gemiddeld een duidelijke voor-
keur voor het groene bord bleek te bestaan. Met andere kleuren bleek geen er-
varing aanwezig te zijn.

Bewaring en afvoer van huisvuil in de hoogbouw

In een bijeenkomst van de gelijknamige Werkgroep werden in April enkele
proefobjecten te Amsterdarn, Rotterdam, 's-Gravenhage en Utrecht besproken.

Het overleg met de Afdeling Gezondheidstechniek T.N.O. leidde tot het aan-
brengen, op basis van experiment, van vuilstortkokerinrichtingen in een blok
van 168 woningen te Utrecht.

DocurræNr¿.rrs

Gebruikmakend van de grondig herziene hoofdstukken 628.8 en 697 van de

U.D.C.-code werden goede vorderingen gemaakt met het opnieuw classeren

van de reeds verzamelde literatuurgegevens op het gebied van de Sectie Binnen-
klimaat.

De overige documentatiewerkzaamheden vonden normaal voortgang. Het
boeken- en tijdschrifteirbezit werd wederom uitgebreid.

Nadat in het najaar van 1953 besloten was tot voortzetting van de centrale
verwerking der literatuurgegevens, in het kader van de samenwerking op be-

drijfsgeneeskundig gebied, door de Afdeling Gezondheidstechniek T.N.O.,
werden sindsdien 1166 tijdschriftartikelen verwerkt, hetgeen de vervaardiging
van in totaal ca 17.000 literatuurfiches nodig maakte.

In het najaar van 1954 werd in enkele tijdschriften gewezen op de mogelijk-
heid van deelneming aan het genoemde documentatiesysteem. Aan het einde

van het verslagjaar hadden zich daawoor negen grote bedrijven en genees-

kundige diensten aangemeld.
Voorts zij vermeld, dat de bestaande vorm van titeldienst sinds I December

bij wijze van proef wordt aangevuld met een opgave van auteurs-samenvat-
tingen uit de vier belangrijkste buitenlandse bedrijfshygiënische tijdschriften,
welke voorlopig uitsluitend aan de initiatiefnemers worden gezonden en na
gebleken geschiktheid van het systeem ook voor buitenstaanders beschikbaar
zullen worden gesteld.

Voor een meer gedetailleerd verslag moge worden verwezen naar het uit-
voerige verslag van de Afdeling Gezondheidstechniek T.N.O. over het jaar
1954, dat afzonderlijk wordt gepubliceercl.
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MEDISCH-PHYSISCHE AFDELING T.N.O.

ALGEMEEN

Prof. Dr G. C. E. Burger is tussentijds afgetreden als lid van het bestuur van
de Medisch-Physische Afdeling T.N.O. In diens plaats is tot lid benoemd
Prof. Dr J. Droogleever Fortuyn. Gaarne wordt hier nogmaals dank gebracht
aan Prof. Burger voor hetgeen hij als bestuurslid van de Medisch-Physische
Afdeling T.N.O. heeft gedaan.

Het bestuur is thans als volgt samengesteld:

Prof. Dr A. Polman, voorzítter,
Prof. Dr H. C. Burger, ondervoorzitter,
Prof. Dr M. N. J. Dirken,
Prof. Dr J. Droogleever Fortuyn,
Prof. Dr L. B. W. Jongkees,

IIet bestuur heeft in het jaar 1954 tweemaal vergaderd.

WERKZAAMHEDEN EN BEVINDINGEN

De onderzoekingen, in eigen beheer uitgevoerd, hebben in het afgelopenjaar
nitbreiding ondergaan. Nijpend ruimtetekort dwong tot het treffen van bij-
zondere maatregelen. Voor de biologisch-chemische werkzaamheden van de
Radiologische Werkgroep T.N.O. stelde het Gerneenteziekenhuis te Arnhem
ruimte beschikbaar, waarin een klein maar behoorlijk geoutilleerd laboratonum
werd ingericht, terwijl de werkzaamheden op het gebied van medisch-physisch
onderzoek en ontwikkelen van medisch-physische apparatuur werden onder-
gebracht in het laboratorium van de Medisch-Physische Afdeling T.N.O.,
dat gehuisvest werd in het pand Duinweg 14 te 's-Gravenhage. Voorts werd
contact opgenomen met het Genetisch Instituut van de Rijksuniversiteit te
Utrecht, ten einde de medewerking in te roepen voor het verrichten van gene-
tische onderzoekingen voor de Radioìogische Werkgroep T.N.O. Deze onder-
zoekingen zullen onder leiding van Dr F. H. Sobels worden verricht in het Phar-
macologisch Laboratorium der Rijksuniversiteit te Utrecht. Voor het verrichten
van de physische onderzoekingen voor de ltadiologische Werkgroep T.N.O.
wordt gastvrijheid genoten bij de N.V. K.E.M.A. te Arnhem.

IIet is de bedoeling de onderzoekingen, welke in eigen beheer worden ver-
richt, uiteindelijk onder te brengen in het op te richten Medisch-Physisch
Instituut T.N.O. Het bestuur van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft in
principe Utrecht aangewezeî als de plaats van vestiging van dit institr-rut.
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Inzake de keuze vau het terrein, waarop het gebouw voor het instituutgeplaatst zal worden, is aan het bestuur van de Medisch-physische AfdelingT'N.o' advies uitgebracht door een commissie, welke als volgt was samenge-
steld:

voor het opstellen van de eisen, waataan bij de bouw moet worden voldaan,is de commissie ,,Bouweisen voor het Medisch-physisch rnstituut T.N.o.,'
ingesteld. Deze commissie was op 31 Decernber 1954 als vorgt sarnengesteld:

Prof. Dr A. Polman, voorzíÍter,
K. Breur, arls,
Prof. Dr L. B. W. Jongkees,

Prof. Dr A. Polman, uoorzitter,
K. Breur, arts,
Prof. Dr Ir C. W. Kosten,
Ir A. de Mooij A. Czn,
P¡of. Dr l{. de Vries,

Prof. Dr Ir C. W. Kosten,
Ir A. de Mooij .4.. Czn,
A. E. Winkel , secretaris.

Ir J. R. de Vries,
Dr J. J. Went,
A. E. Winkel , secretaris,
Ir D. H. Bekkering, technisch-

secretaris.

In het afgelopen jaar is deze commissie driemaal bijeengekomen.

CURATORIU}I INZAKE RADIOLOGIE
Het Curatorium was op 3l December 1954 als volgt samengesteld:

Prof. Dr A. Polman, voorzítter, Dr J. J. Went,
Prof. Dr R. H. de Waard, ondervoorzitter, A. E. Winkel, secretaris.
A. Somerwil,

In het afgelopen jaar is driemaal vergaderd.
Het curatorium heeft zich in de eerste plaats beziggehouden rnet het geven

van leiding bij de werkzaamheden van de Radiorogische werkgroep r.N.o.
Aan diverse plannen voor uitbreiding van deze werkzaamheden wðrd uitvoering
gegeven. Elders in het verslag wordt hierop uitvoeriger ingegaan.

De vergaderingen van de commissie van Bijstand inzake Rãdiologie werden
bijgewoond.

C<¡uurss¡¡ vÂN BTJSTAND INzAKE RADIoLocIE

Prof' Dr D. J. steenhuis is in December van dit jaar overleden. op dezeplaats wordt dank uitgebracht voor het aandeer, dat prof. steenhuis ãt ti¿
heeft gehad in de werkzaamheden van de commissie van Bijstand.

Ir D. van Zuilen heeft bedankt als lid.
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op 31 December 1954 was de commissie van Bijstand als volgt samengesteld:

Prof. Dr A. Polman, voorzitter, Prof' Dr J. van Ebbenhorst Teng-
bergen,

Prof. Dr R. H. de Waard, ondervoorzitter, Prof. Dr S. Keyser,

Ir A. H. O. W. de Bats, H. Lokkerbol'
F. Bezemer, arts,
K. Breur, arls,
Prof. Dr H. Brinkman,

Dr Ir W. J. Oosterkamp,
Ir B. M. Woldringh,
A. E. Winkel, secretaris.

Dr O. Magnus,
Prof. Dr G. G. J. Rademaker,
Dr W. Storm van Leeuwen,
L. H. van der Tweel,
A. E. V/inkel, secretaris.

De Commissie van Bijstand is in het jaar 1954 éénmaal bijeengekomen.

Besproken werden de begroting en de werkplannen van de Radiologische

Werkgroep T.N.O.
Enkele uit te brengen adviezen betreffende bestralingsapparaten werdeD

behandeld. zo werd aan de Hoofdinspectie van de volksgezondheid inzake een

bepaalde toepassing van röntgenapparaten advies uitgebracht overeenkomstig

de aanbevelingvandeze commissie. ook aan de wetenschappelijke Raad voor
de Kankerbestrijding werd overeenkomstig de uitspraak van de commissie

advies uitgebracht over de plaatsing van een bestralingsapparaat in Nederland,

terwijl een tweede gelijksoortig advies werd besproken. Dit laatste advies werd

eerst in het begin van het nieuwe jaar uitgebracht.
De bemoeienis van de commissie van Bijstand met het opstellen van het

ontwerp,,Veiligheidsbesluit ioniserende stralen" is voorlopig beëindigd.

\øERKGROEP VOOR ELECTRO- ENCEPHALOGRAFIE

Op 31 December 1954 was de Werkgroep als volgt samengesteld:

Prof. Dr A. Polman, voorzitter,
Prof. Dr J. ten Cate,
Prof. Dr J. Droogleever Fortuyn,
Dr W. J. M. Hootsmans,
Prof. Dr L. van der Horst,
Prof. Dr G. P. M. Horsten,

De werkzaarnheden hebben bestaan uit het beoordelen van subsidie-aan-

vfagen op het gebied van de electro-encephalografie, het opstellen van een werk-
plan voor 1955 en het besprrcken van de jaar- en kwartaalverslagen van de onder-

zoekingen, welke in het kader van de werkgroep worden verricht.

Onder de Werkgroep voor Electro-encephalografie ressorteert de volgende
subgroep:

SuncnoEp,,FREeuENTIE-ANALvsE vAN HET E.E.c"'
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Op 3l December 1954 was de Subgroep als volgt samengesteld:

Prof. Dr L. van der EJ:orst, voorzitter, Dr W. Storm van Leeuwen,
Prof. Dr H. C. Burger,
Dr A. G. M. van Gemert,
Dr H. den Hartog,

L. H. van der Tweel,
Prof. Dr H. de Vries,
Ir D. H. Bekkering, líd-seøetaris.

P¡of. Dr G. P. M. Horsten,

In het afgelopen jaar is de Subgroep viermaal bijeengekomen.
Besproken zijn de ondervindingen bij de toepassing va'de E.E.G.-spectros-

coop en bij de registratie van het daarmede verkregen frequentiespectrum, en
voorts de vorderingen in de bouw van een E.E.G.-magnetograaf en van twee
frequentie-analysatoren voor leden van de werkgroep voor Electro-encephalo-
grafie. Eén van deze frequentie-analysatoren is in het afgelopen jaar gereed-
gekomen.

voor de leden van de Subgroep werden de volgende voordrachten gehouden:
1. 

',De betekenis van de frequentie-analyse voor de kliniek en de physiologie"
respectievelijk door Prof. Dr L. van der Horst, Dr W. J. M. Hootsmans en
Dr W. Storm van Leeuwen.

2. ,,De amplitudespectra van diverse signalen" door Ir D. H. Bekkering.
3. ,,Effect van getriggerde lichtflitsprikkeling', door Dr W. Storm van Leeuwen.
4. ,,Analyse van continue signalen" door Dr A. G. M. van Gemert.

IN ¡rBr KADER v,q.N DE \øERKGRoEp vooR ELEcrRo-ENcEpr{ALocRAFIE rN GANc
ZIJNDE ONDERZOEKINGEN BIJ ANDEREN MET SUBSIDIE VAN DE MEDISCH_
PHYSISCHE AFDELING T.N.O,

1. Onderzoek betreffende het localíseren van primaire epileptische haarden

Gesubsidieerde: Prof. Dr J. Droogleever Fortuyn te Groningen.

De termijn van de subsidieverlening is verlengd tot I Januari 1956.
De tecb¡ische voorbereidingen van de gelijkstroomversterker zijn nagenoeg

gereedgekomen. Een technische fout van één der buizen is juist weer hersteld.
In het begin van het volgende jaar zal met waarnemingen kunnen worden
begonnen.

2. onderzoek naar de patho-physiologíe van temporale epilepsie en betreffende
de electromyografie

Gesubsidieerde: Dr O. Magnus te Wassenaar.

De termijn van de subsidieverlening is verlengd tot I Januari 1956. Voor
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deze nieuwe periode is een aanvullend subsidie verleend, bestemd voor de jaar-

lijkse kosten van proefdieren en enig hulppersoneel en voor het halve salaris

van een assistent. De andere helft van dit salaris zaI door de St. Ursula kliniek
worden betaald.

a. Onderzoek naar de functionele localisatie in het gebied van de nucleus

amygdaloideus bij de kat.

De serie proeven, waarbij in totaal ruim 150 prikkelpunten in het gebied

van de nucleus amygdaloideus zijn gemaakt, werd ten dele bewerkt. Fiierbij
werd een voorlopige indruk verkregen over de functionele organisatie van dit
gebied. Er werd een verbeterd model gemaakt van het siereo-tactische appa-

raatje voor electrische prikkeling van verschillende subcorticale cerebrale

strLlcturen b1i de kat. Hiermede werd een aantal laesies in het gebied van de

nucleus amygdaloideus en aangrenzende structuren gemaakt ten behoeve van
het anatornisch onderzoek naar de verbindingen van de nucleus amygdaloideus
door Prof. Lammers.

b. Onderzoek betreflende de electromyograûe.

In het afgelopen jaar is een voor de electromyografie ontworpen dubbel-
straal-oscillograafter beschikking gekornen. Daarnaast wordt een,,tape-recor-
der" gebruikt om de spieractiepotentialen vast te leggen en later weer in hun
oorspronkelijke vorm te kunnen reproduceren. Deze apparatuur bleek goed te

voldoen. Onderzocht werd een serie patiënten met verschillende spieraandoe-
ningen.

3. Onderzoek betreffende de electro-encephalografie ten behoeve van de dffiren-
tiële diagnose van epilepsie

Gesubsidieerde: Prof. Dr G. G. J. Rademaker te Leiden.

De termijn van de subsidieverlening is verlengd tot I Januari 1956.

In verband met het enigszins gewijzigde wer-kplan zal l:ret onderzoek in het
jaar 1955 worden voorgezet onder de benaming: ,,Spectrografisch onderzoek
van het electro-encephalogram bij normale proefpersonen en bij lijders aan
epilepsie".

Het onderzoek naar het effect van getriggerde lichtflitsen op het electro-
encephalogram werd voorlopig beëindigd.

Het onderzoek met de spectrograaf werd voortgezet. Enkele interessante
gegevens werden verkregen bij normale proefpersonen en bij patiënten.
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4. onderzoek betreffende defrequentie-analyse van het thêtarhythme ten behoeve
van het psychiatrisch onderzoek

Gesubsidieerde: Prof. Dr L. van der Horst te Amsterdam.

De termijn van de subsidieverlening is verrengd tot l Januari 1956.
over de vorderingen in de bouw van de thêta-analysator wordt bij punt 7

verslag uitgebracht.

5. onderzoek inzake de uitwerking van de anaphylactísche, histamíne-, insuline-
en mechanische shock op het E.E.G. en de uitwerking van uitweniige en in-
wendíge príkkels op het door de stroboscoop opgewekte rhythme van hát E.E.G.

Gesubsidieerde: Prof. Dr J. ten Cate te Amsterdam.

Deze onderzoekingen werden beëindigd. De frequentie-analysator, welke
met subsidie van de Medisch-physische Afdeling T.N.o. is gebouwd, zal in de
periode van I Januari 1955 - 1 Januari 1956 worden gebruikt bij de volgende
onderzoekingen:

a. Een onderzoek over de electrische activiteit en de prikkelbaarheid van het
ruggernerg na doorsnijding.

b. Een gerontologisch onderzoek ten einde gegevens te verkrijgen over het
normale E.E.G.-patroon bij bejaarden.

6. onderzoelc naar het alpharhythme onder invloed van de samenstelling van het
Iíquor cerebrospinalis en het onderzoek naar het patroon van de electrísche
activiteit bíj het praematuur geboren kind

Gesubsidieerde: Prof. Dr G. p. M. Horsten te Amsterdam.

De termijn van de subsidieverlening is verlengd tot I Januari 1956.

7 ' De uitvoeríng van diverse projecten voor de werkgroep voor Electro-encephalo-
grafie

Gesubsidieerde: Drs L. H. van der Tweel te Amsterdam.

Aan de heer van der Tweel is voor personele kosten tot uiterliik I April
1955 een subsidie toegestaan.

In het verslagjaar werd een aanvang gemaakt met de bouw van een thêta-
analysator met twaalf kanalen. Aanvankelijk werd een proefkanaal gebouwd,
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dat zeer bevredigende fesultaten opleverde. De analysator bevindt zich thans

in een vergevorderd stadium en zal binnen enkele maanden gereedkomen.

Tevens werd in dit jaar een keuze-analysator gebouwd met frequenties van

2,7 Hz tot 51 Hz, regelbaar in s Deze analysator kwam in

September gereed. uit de in het Rotterdam met dit toestel

veirichte metingen bleek, dat dez el aan de verwachtingen en

gestelde eisen voldeed.

I¡rcBwrrrrcpE A,A.NvR,\cEN vooR SUBSIDIE rN HET KADER vAN

DE \øERKGROEP ELECTR' ENCEPH.

I. Onderzoek inzake lichtprikkelíng voor encephalografie, pupillografie en reti-

nografie en onder zoek ínzake de flikker-fusie-frequentiebepaling

subsidie is aangevraagd door de heer L. H. van der Tweel te Amsterdam.

voor dit onderzoek is voor de periode van 1 Januari 1955 - 1 Januari 1956

een subsidie verleend, bestemd voor de bouw van een lichtprikkeltoestel.

2. Onderzoek ínzake de objectieve flikker-fusie-frequentie met behulp van het

electroretinogram

Subsidie is aangevraagd door Dr H' E. Henkes te Rotterdam'

voor dit onderzoek is voor de periode van 1 Januari 1955 - I Januari 1956

een subsidie verleend, bestemd voor de bouw van een frequentie-analysator.

3. Onderzaek van het electro-encephalogram van normale personen

In de werkgroep voor Electro-encephalografie is de wens naar voren geko-

men, dat een onderzoek zou worden ingesteld naar het electro-encephalogram

van rtormale personen.

Er is voor de tijd van I Januari 1955 - 1 Januari 1956 een zeer bescheiden

subsidie toegestaan voor een voorlopig onderzoek.

\IERKGROEP,,STANDAARDISATIE VAN
DE PHONOCAR.DIOGRAFIE"

Zoals in het jaarverslag 1953 reeds is medegedeeld, had het bestuur van de

Medisch-Fhysische in te
stellen, ten einde v an de

phonocardiografie t leden

van de Nederlandse waar-
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door een overzicht is verkregen van het aantal en het type van de in ons land
aanwezige phonocardiografen. voorts werden in eigen beheer inleidende onder-
zoekingen verricht.

In het begin van het jaat 1954 waren deze onderzoekingen in een dusdanig
stadiurn gekomen, dat tot de instelling van de werkgroep ,,standaardisatie van
de Phonocardiografie" kon worden overgegaan.

De installatie vond plaats op 18 Maart 1954.
Op 31 December 1954 was de werkgroep als volgt samengesteld:

Prof. Dr A. Polman, yoorzitter,
Prof. Dr H. C. Burger,
A. D. Erkelens, arts,
J. B. Kleyn, arls,
Dr J. Nieveen,

Prof. R. L. J. van Ruyven,
Prof. Dr I{. A. Snellen,
Ir D. II. Bekkering, lid-secretaris,
Prof. Dr Ir C. W. Kosten, adviseur,
Dr Ir H. Mol, adviseur.

Prof. Dr L. B. W. Jongkees,
Prof. Dr Ir C. W. Kosten,
,d. E. Winkel, secretaris.

J. H. Pannekoek, arts,

De Werkgroep is in het afgelopen jaar driemaal bijeengekomen.
Alle aan de Medisch-Physische Afdeling T.N.O. bekende Nederlandse ge-

bruikers van phonocardiografen werden bezocht, ten einde na te gaan welke
amplitudekarakteristieken van deze apparaten het meest worden gebruikt.

voorts werd tussen de medische leden van de werkgroep een uitwisseling van
phonocardiograûrmen georganiseerd, ten einde inzicht te krijgen in de vergelijk-
baarheid van de met verschillende apparaten opgenomen phonocardiogrammen,
De uitwisseling is nog te kort aan de gang om reeds een conclusie te kunnen
trekken.

Een werkplan voor het jaar 1955 werd opgesteld.
Over de werkzaamheden, welke ten behoeve van de standaardisatie van de

phonocardiografle in eigen beheer worden uitgevoerd, worden elders in dit
verslag mededelingen gedaan.

COMMISSIE VAN OVERLEG INZAKE KEURiNGSNORMEN
VOOB. GEHOORAPPAR.ATEN

Op 31 December 1954 was de Commissie van Overleg als volgt samengesteld:

Prof. Dr H. C. Burger, voorzitter,
Prof. Dr H. A. E. van Dishoeck,
Prof. Dr A. A. J. van Egmond,
Prof. Dr E. Huizinga,

De commissie is in het afgelopen jaar tweemaal bijeengekomen.
Besproken werden de vorderingen van het hieronder genoemde onderzoek.
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Onderzoek inzake keuringsnormen voor gehoorapparaten

Gesubsidieerde: Prof. Dr A. A. J. van Egmond te Utrecht'

De termijn van de subsidieverlening is verlengd tot 1 Januari 1956, zonder

dat hieraan financiële consequenties zijn verbonden.
In 1954 werden de metingen van overgangstrillingen voorlopig afgesloten.

Een eerste poging tot het vaststellen van juist toelaatbare overgangstrillingen

voor hoortoestellen slaagde. Vervolgens werden proeven over interrnodulatie-

verschijnselen verricht, welke in de oorspronkelijke aanvrage tot subsidie aan-

gekondigd waren. Het lukte om een eerste vergelijking tussen klankwaardering

en intermodulatiepercentage vast te leggen. Besloten werd om een speciale

toongenerator te bouwen. Deze is nu kort geleden gereedgekomen. De eerste

metingen er mede zijnzeer bevredigend. Het gehele onderzoek zal medio 1955

definitief afgesloten worden.

COMMISSIE VAN OVERLEG iNZAKE DE SLECHTHORENDHEID
VAN SCHOOLKINDEREN

Tijdens het hieronder vermelde onderzoek zal overleg worden gepleegd met

een commissie van overleg.
De installatie van deze commissie vond plaats op tr6 Decembet 1954.

Op 3l December 1954 was de samenstelling als volgt:

Prof. Dr E. Huizinga,
Prof. Dr L. B. W. Jongkees,
A. E. Winkel , secretaris.

In het afgelopen jaar is de commissie éénmaal bijeengekomen.
Besproken zijn het werkplan voor het onderzoek en het verslag over de eerste

verrichte werkzaamheden.

Het overleg betreft het:

Onderzoek inzake de frequentie van slechthorendheíd van schoolkinderen

Gesubsidieerde: Prof. Dr E. Huizinga te Groningen.

Dit onderzoek is te beschouwen als een inleiding tot een onderzoek, dat het
gehele land zal omvatten en beoogt de methodiek te ontwikkelen, welke bij het

landetijke onderzoek zal worden gevolgd'

Voor het Groningse project is voor de periode van 15 October 1954 - 15

April 1956 subsidie toegestaan.
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De werkzaamheden werden in October 1954 aangevangen met het uitwerken
van de methode van onderzoek en het ontwerpen van de benodigde apparatuur,
welke gedeeltelijk in eigen werkplaats gemaakt zou worden.

Om een idee te krijgen van de practische bruikbaarheid der te volgen me-
thode werd provisorisch een onderzoek verricht bij 173 eerstejaarsstudenten.
De uitkomsten daarbij waren zeer bevredigend, zodat op de ingeslagen weg
werd voortgegaan.

Er werd gemeten op drie frequenties (300, 1500 en 3000 Hz) op een niveau
van 25 db boven de gemiddeld normale drempel. Het verkrijgen van goede, ge-

lijkwaardige koptelefoons leverde nogal moeilijkheden op.
De geluidsarme cabine is op de afwerking na gereed gekomen. Het ligt in de

bedoeling in het voorjaar van 1955 4000 schoolkinderen in de stad Groningen
te onderzoeken.

DOOR DE M.P.A. ZELYE AANGEVATTE GNDERZOEKINGEN

l. Werkzaamheden op radíologisclt en aanyerwant gebied

Werkzaambeden, verricht door de Radiologische Werkgroep T.N.O.:

Door de Gemeente Arnhem is een klein laboratorium gebouwd aan het
Streeklaboratorium en aan de Gezondheidsorganisatie T.N.O. verhuurd. De
hulp en medewerking, hierbij verkregen van de Directie van het Gemeente-
ziekenhuis zowel als van de Gemeente Arnhem, wordt zeer op prijs gesteld.

Voordat de werkruimte in Arnhem beschikbaar was heeft de bioloog van de
werkgroep de gelegenheid gehad ervaring op te doen op het gebied van de radio-
therapeutische techniek op de kliniek van Prof. Dr R. H. de Waard te Utrecht.

Bezocht werden:

the Second Radioisotope Conference te Oxford,
the Radiological Research Unit van the Medical Research Council te Harwell,
the Department of Radiotherapeutics van the University of Cambridge,

the Radiotherapeutical Research Unit van the Medical Research Council in het
Hammersmith Hospital te Londen,

the Royal Cancer Institute te Londen,

het Congrès International de Photobiologie te Amsterdam en

het Symposium van the Society of Occupational Hygienists over stralingsbe-
scherming.
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a. Physisch-Radiologisch Werk
Er werd een scintillatiedosimeter vervaardigd voor gammastralen, welke

nog het bezwaar heeft, dat ook in de lichtgeleider onder invloed van gamma-
stralen licht opgewekt wordt. Men hoopt deze storingsbron met behulp van
polaroid filters uit te kunnen schakelen.

De ontwikkeling van een meettechniek voor kleine stralingsdoses met behulp
van films gaat in de richting van aanzienlijk kleinere houders dan tot nu toe
gebruikelijk waren.

Voor het meten van stralingsdoses met BD ll-kamers werd een eenvoudige
electrometer gebouwd voor netaansluiting.

Op het Congrès International de Photobiologie te Amsterdam werd een
voordracht gehouden over de meting van ultraviolette straling.

In de laatste helft van 1954 werden in een 20-tal instituten contrôlemetingen
aan röntgeninstallaties verricht.

b. Biologisch-Radiologisch Werk
Aandacht werd besteed aan de huidschade, die het gevolg is van bestralings-

erythemen. Een der eerste symptomen, die zich bij ultraviolet- en röntgenbe-
straling voordoen, is het erytheem. Daarom werd allereerst een groot aantal
proeven betreffende ultravioleterytheem genomen op de menselijke huid. Deze
proeven wezen o.a. uit, dat het Zeer onwaarschijnlijk is, dat bij het ontstaan van
ultravioleterytheem histamine een rol speelt; waarschijnlijk is dit evenmin het
geval bij het ontstaan van het röntgenerytheem. Een begin werd gemaakt met
het onderzoek van bescherrnende stoffen.

Zeefbestraling:

De vraag, die primair gesteld werd, luidde: ,,Hoeveel kan de huiddosis
verhoogd worden bij het gebruik van een bepaald type zeef om een juist objec-
tief waarneembare huidschade te krijgen?" Ter beantwoording van deze vraag
werden inleidende proeven op ratten verricht.

Het probleem van de weefselschade en de wijze van ontstaan hiervan werd
ook bestudeerd aan de hand van bloedonderzoek. Het plan werd gemaakt om
de globine en haemcomponent te scheiden, beide afzonderlijk te bestralen en dan
weer te verenigen. Mogelijk worden op deze wijze inlichtingen verkregen over
de plaats van aangrijpen van actieve radicalen. Reeds werd globine zonder
denaturatie van haem gescheiden en vèrgaand gezuiverd.
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2. Werkzaamheden op het gebiedvan medisch-physisch onderzoek en ontwikkelen
van me di s c h-physis che app ar at uur

'Werkzaamheden verricht door Ir D. H. Bekkering en zijn medewerkers:

Aan het einde van het jaar werd het pand Duinweg 14 te's-Gravenhage als
laboratorium in gebruik genomen.

Medegewerkt werd aan het opstellen van eisen, te stellen aan het gebouw
voor het op te richten Medisch-Physisch Instituut T.N.O.

Electrokymografie:

Op de Afdeling Cardiologie van het Academisch Ziekenhuis te Leiden wordt
nu regelmatig electrokymografie bedreven met een eenvoudig RC-filter.

Phonocardiografie:

Geconstrueerd werden drukgeneratoren, waarmee contactmicrofoons aan-
gedreven kunnen worden op dusdanige w7jze, dat de amplitude van de micro-
foonstempel gemeten kan worden.

Frequentiekarakteristieken van een aantal phonocardiografen werden opge-
nomen. Hierbij bleek, dat er inderdaad verschillen bestaan in de gebruikte
apparatuur.

Frequentie-analyse van het E.E.G. :

De E.E.G.-spectroscoop is nu in geregeld gebruik op de Afdeling Electro-
neurologie van het Academisch Ziekenhuis te Leiden. De snelle wijze van fre-
quentie-analyse blijkt een nieuw beeld te geven, zodat besloten werd het toestel
voorlopig alleen te gebruiken bij het onderzoek van normale proeþersonen.

Er werd gezocht naar de oorzaak van het verlopen van de gegenereerde fre-
quentie bij getriggerde lichtflitsprikkeling, wanneer de phase-verschuiving
tussen de responsie en de flits gevarieerd wordt. Hiervoor kon een verklaring
gegeven worden.

Voortgewerkt werd aan de bouw van de,,E.E.G.-magnetograaf", een toestel,
waaÍnee het mogelijk moet worden ook de andere E.E.G.-kanalen, dan die
waarop de analysator tijdens het E.E.G.-onderzoek is aangesloten, toegankelijk
te maken voor analyse.

Cardiotachometrie:

In constructie is een bandfilter, dat het mogelijk moet maken, de cardio-
tachometer te doen aanspreken op het electrocardiogram.
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Cybernetica:

Aandacht werd gewijd aan regelsystemen van de bloedsomloop.

Apparatuur:

Ontworpen werd een laagfrequentbuisvoltmeter met korte insteltÙd en stil-
staande meteraanwijzing voor het frequentiebereik: 0,01-1000 Hz. De proef-

opstelling werkt bewedigend..
Vervaardigd werd onder andere een phasemeter voor het frequentiebereik

2-10.000 Hz.

Hulp aan derden:

Op verzoek werd hulp verleend, veelal bij apparatuur-technische problemen-
Zo werden bijvoorbeeld adviezen gegeven bij de aanschafvan electro-encephalo-
grafen en phonocardiografen en werd hulp verleend bij het ontwikkelen van
penschrijvers.

Verder werden contrôlemetingen verricht aan een electro-encephalograaf
en een electromyograaf.

IN GANG ZIJNDE ONDERZOEKINGEN BIJ ANDEREN MET
SUBSiDIE VAN DE MEDISCH-PHYSISCHE AFDELING T.N.O.

l. Onderzoek betreffende de slagvolumemeting van het hart

Gesubsidieerde: Prof. Dr H. C. Burger te Utrecht.

Ten aanzien van de subsidiëring van dit onderzoek is na I Januari 1955 een

nieuwe regeling getroffen. De wetenschappelijke werkers zijn in dienst gekomen

van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. en staan onder leiding van Prof. Burger.
Voor de periode van 1 Januari 1955 - 1 Januari 1956 is een nieuw subsidie
verleend voor materiële kosten.

Een poging het radio-actieve Na2a vooral in erythrocyten te laten diffunderen
om later diffusie uit de bloedbaan te vermijden gaf te lage opbrengst. Met uit
Amerika betrokken radio-actief serumalbumine als indicator is de injectie-
methode toegepast ter bepaling van het minutenvolume van het hart. Ter
elimjnatie van het effect der recirculatie is een gebruikelijke extrapolatiemethode
toegepast, welke moeilijkheden veroorzaakte. Daarom zijn voorbereidingen
getroffen deze methode te vergelijken met de conventionele, waarbij bloed
afgetapt wordt uit een arterie. In verband met de hoge kosten van genoemde

indicator wordt de mogelijkheid tot het zelf vervaardigen onderzocht.
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2. Onderzoekingen betreffende de ontwikkeling en invoering van apparatuur voor
klinische oxy- en carboxymetingen

Gesubsidieerde: Prof. Dr R. Brinkman te Groningen.

De subsidieverlening werd per I Januari 1954 beëindigd.
De werkzaamheden gedurende de periode van I Mei 1951 - 1 Januari 1954

bestonden vooral in:

a. het invoeren van haemoreflector en cycloop in de kliniek;

b. het ontwikkelen van de carbovisor en het invoeren in de kliniek van dit
instrument;

c. medewerking aan de ontwikkeling van een instrument ter bepaling van de
vrije koolzuurspanning van het bloed, de z.g. capniameter.

Ad a. De wetenschappelijke werker bij het onderzoek is in tal van plaatsen in
ons land behulpzaam geweest bij het aanleren der oxymetrie door klinici en
anaesthesisten. Terwijl dit voor de bepaling der zuurstofverzadigitg in bloed-
monsters (haemoreflector) vlot ging en de waarneming dezer verzadiging ge-
durende narcose (cycloop) eveneens weinig moeilijkheden gaf, was de uit-
voering dezer oxymetrie bij patiënten gedurende arbeid moeilijker. Het bleek
nodig een speciale ,,leegdrukfixatieband" te ontwerpen en daarmee bepalingen
te doen bij een groot aantal normale personen en patiënten. Veelal waren de
uitkomsten goed, maar toch kwamen er telkens kleine afwijkingen voor, die
konden storen. Hoewel dit werk een behoorlijke vooruitgang toont, kan nog
niet wo¡den gezegd, dat hier het einddoel is bereikt en moet men in dezen
actief blijven. Op het laboratorium gelukt de meting tijdens arbeid, gepaard
gaande met de z.g. absoluutbepaling zonder punctie ,,goed", in klinieken is dat
nog niet altüd het geval.

Ad b. Het ontwikkelen en het klinisch gebruik van de carbovisor voor het
meten der expiratoire COr-gehaltes is beschreven in 2 publicaties, welke in de
bijlage zijn vermeld. Verder had de wetenschappelijke medewerker als bijzondere
opdracht het meten der alveolaire en expiratorische CO, bij kinderen met begin-
nend asthma. Dit onderzoek is, met medewerking van T.N.O., uitgevoerd in het
Nederlands Sanatorium te Davos, gedurende 3 maanden. Er is vastgesteld, dat
de alveolaire COr-spanning bij patiënten te Davos duidelijk is verlaagd; karak-
teristieke afwijkingen bij jonge asthmapatiënten werden echter niet gevonden
en een overgevoeligheid der patiënten voor CO, kon niet worden aangetoond.

Ad c. Door de kliniek der longziekten, in het bijzonder bij emphyseem en
silicose, wordt steeds meer gevraagd een klinisch bruikbare apparatuur voor
directe meting der vrije koolzuurspanning van bloedmonsters. Tot nu toe kon
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'deze waarde alleen door berekening indirect en met grote foutenmarge worden
verkregen.

Het laatste half jaar zijn oriënterende proeven op dit gebied verricht, welke
uitgingen van het principe van de z.g. capniameter. Hoewel de ontwikkeling nog
niet zover is gevorderd, dat introductie in de kliniek kan geschied'en, kan dit
toch in 1955 worden verwacht. Over dit apparaat zal een publicatie verschijnen.

3. Onderzoek ter verruiming van de wetenschappeliike basis voor het onderwijs

aan hardhorende en dove kinderen met gehoorapparaten

Gesubsidieerde: Prof. Dr L. B. W. Jongkees te Amsterdam.

De termijn van de subsidieverlening is verlengd tot 1 Januari 1956.

De 10 vervaardigde spraakaudiometers zijn in gebruik genomen op de Prof.
Burgerschool te Amsterdam, zodat met het audiologische en paedagogische deel

van het onderzoek een aanvang kon worden gemaakt.

4. Onderzoek omtrent de haemodynamische gevolgen van een stenose in een

bloedvat of in het hart

Gesubsidieerde: Prof. Dr H. A. Snellen te Leiden.

De termijn van de subsidieverlening is verlengd tot 1 Januari 1956.

De klinische onderzoekingen bij stenosen, waarvan in het vorige jaarverslag

melding werd gemaakt, werden voortgezet en vonden wat betreft het ballis-
tocardiografisch onderzoek een voorlopige afsluiting (Zie hiervoor de mede-
delingen bij punt t hieronder volgend).

De model-proeven konden nog geen voortgang vinden daar het daarbij
benodigde apparaat voor het bepalen van de frequentie-karakteristiek van druk-
opnemers voor intra-arteriele en intracardiale drukken nog niet gereed kwam.
Hoewel over de wijze van constructie thans een beslissing is genomen, bleken
voor de technische uitvoering nog vele moeilijkheden overwonnen te moeten
worden. Hierover is met de instrumentmaker vele malen van gedachten ge-

wisseld, doch tijdens de constructie moet de opzet nog in enkele opzichten aan
de practijk getoetst worden.

5. Onderzoek betreffende de spraakgebrekkigheÌd bij kinderen

Gesubsidieerde: Dr L. Kaiser te Amsterdam.

Het eigenlljke onderzoek is beëindigd. Daar met het uitwerken der gegevens

nog enige tijd gemoeid zal zljn, is de termijn van de subsidieverlening verlengd
tot I Januari 1956.
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Gedurende 1954 werd het materiaal, verkregen in 1953, nader uitgewerkt.
In de eerste helft van het jaar werden rapporten gemaakt betreffende verschil-
lende groepen van kinderen: kinderen met gespleten gehemelte, kinderen met
'dyslexie en spastische kinderen. Verder werd vooral aandacht besteed aan de

taal der verschillende groepen. Technische moeilijkheden van verschillende
aard belemmerden het verkrijgen van een overzicht over de kenmerkende eigen-
schappen van de spraak der verschillende groepen. Hopelijk zullen deze moei-
lijkheden alsnog overwonnen kunnen worden.

6. Onderzoekingen met de cardiotachometer, welke door het Nederlands Instituut
voor Praeventieve Geneeskunde te Leiden in bruikleen is ontvangen

De onderzoekingen worden verricht onder leiding van Dr F. H. Bonjer.
De cardiotachometer bleek van grote betekenis te zijn bij het arbeids-physio-

logisch onderzoek van gezonde proefpersonen en van hartpatienten. De
technische uitvoering was in het begin van het verslagjaar echter nog niet geheel

bevredigend. Hierom werd in het vielde kwartaal de oorspronkelijke, plethys-
mografische, methode herzien. Daarnaast werd besloten tot de ontwikkeling
van een cardiotachometer, welke op een geheel ander principe berust en aan-

spreekt op het electrocardiogram.

7. Onderzoek betreffende de klinische toepassing van de ballistocardiograaf

Gesubsidieerde: Prof. Dr J. G. G. Borst te Amsterdam.

De terrnijn van de subsidieverlening is verlengd tot 1 Januari 1956.

De proefopstelling voldoet nog niet aan het oorspronkelijk gestelde doel.

8. Onderzoek inzake de physische grondslagen van percussie

Gesubsidieerde: Prof. Dr H. C. Burger te Utrecht.

De regeling, vermeld bij het onder punt I genoemde onderzoek betreffende

de slagvolumemeting, geldt ook voor dit onderzoek.
Voor de periode van I Januari 1955 - 1 Januari 1956 is voorts een nieuw

subsidie verleend voor materiële kosten.
In 1954 is een nieuwe analyse-apparatuur ontwikkeld, waarmede het mogelijk

is de Fourierintegraal van kortdurende eenmalige signalen, zoals percussie-

signalen, met een redelijke nauwkeurigheid te benaderen. Met deze apparatuur
worden metingen verricht aan geluidsignalen welke ontstaan door percussie

van het hart en de longen. Het blijkt, dat zowel in het percussiegeluid van het
hart als van de longen de frequenties 65 Hz en 100 Hz domineren' Het verschil
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in beide signalen zal hoofdzakelijk gezocht moeten worden in de verhouding
der amplituden van deze frequenties.

9. Onderzoek inzake de klinische betekenis van de laagfrequente ,,schommel"
ballistocardiografie

Gesubsidieerde: Prof. Dr H. A. Snellen te Leiden.

Dit onderzoek is per I Juli 1954 voorlopig afgesloten. Na I Januari 1955
zal het weer worden voortgezet, echter gekoppeld aan een onderzoek inzake het
phonocardiogram in samenhang met de polsgolf.

De resultaten van het afgesloten onderzoek zijn vermeld in het proefschrift
van de heer H. Elsbach: ,,Klinische onderzoekingen met de laagfrequente bal-
listocardiograaf volgens Burger".

10. Onderzoek betreffende de continue meting van de bloeddruk

Gesubsidieerde: Prof. Dr A. J. H. Vendrik te Nijmegen.

Uit een theoretisch onderzoek volgt, dat - om de bloeddruk onvervormd
weer te geven met een bepaalde tolerantie in de fout bij de methode van de
flotterende arterie - voldaan moet worden àan de voorwaarde:

Lnl'r(p.-pu):l (1)

Hierbij is La het lumen van de omsloten ,,werkzame" arteriedelen (op een
bepaalde wijze gedefinieerd en afhankelijk van de toegelaten fout), y de absolute
compressibiliteitscoëfficiënt van het gehele systeem (manchet * lichaamsdeel)
orr ps €rr pd resp. de systolische en diastolische druk. Aan de bovenarm, de pols,
de wijsvinger en de slaap werd met manchetten van gips, canvas, canvas-
paraffine (V/agner), glas en metaal de grootheid 1 statisch gemeten, ps en pd

werden met de methode Riva-Rocci bepaald, La werd uit anatomische gegevens
geschat. Uit de gegevens volgde, dat het linkerlid van (l) hoogstens gelijk is
aat0,2. Bij dynamische metingen kan men Ln/1 meten omdat dit de maximale
drukvariatie in de manchet is. Voor de hartfrequentie is dan ook het linkerlid
van (l) gelijk aan 0,3 tot 0,5 (orn de wijsvinger). Gedacht werd aan het meten
van het weggebogen vlees uit de manchet, dit te herleiden tot een bij te persen
volume in de manchet, om aldus l virtueel sterk te verkleinen (teruggekoppeld
systeem). Gemeten werd welk aandeel van het in de manchet geperste volume
als weggebogen vlees te voorschijn kwam, zowel statisch als dynamisch. Ook
werd bepaald hoe groot de fluctuatie is in dit aandeel, ten einde te kunnen be-
rekenen hoe groot het linkerlid van (1) moet zijn om een goede werkingin90'%
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van de tijd te waarborgen met een teruggekoppeld systeem. Het linkerlid van
(1) moet minstens 0,5 (wijsvinger) zijn. Ande¡e methoden van terugkoppeling
werden theoretisch en door middel van voorlopige experimenten onderzocht.
Deze bleken niet in aanmerking te komen. Met een zandmanchet werden voorts
metingen gedaan aan de hand. De voorlopige proeven tonen geen signiflcante
verschillen met wat uit het voorgaande verwacht mag worden.

I I . Onderzoek naar de klinische bruikbaarheid van de impedantie-plethysmografie

Gesubsidieerden: Dr F. H. Bonjer en Prof. Dr H. A. Snellen, beiden te Leiden.

De termijn van de subsidieverlening is verlengd tot 15 Juni 1955.
Het jaar 1954 werd geheel gewijd aan verbeteringen in de electronische

schakeling van de apparatuur voor de impedantie-plethysmografie. Ernstige
vertraging werd in verschillende stadia ondervonden door de lange levertijd der
benodigde onderdelen.

In de loop van het jaar werd het mogelijk plethysmograÍìmen te vervaardigen
met gebruikmaking vair een bestaande electrocardiograaf met een gelükstroom-
kanaal als registratie-apparaat.

Thans is voorzien in een ingebouwde registratie-apparatuur.

12. Onderzoek ínzake de verstaanbaarlteid van gefilterde spraak

Gesubsidieerde: Prof. Dr E. Huizinga te Groningen.

Met het eigenlijke onderzoek is nog geen aanvang gemaakt, daar gewacht
moet worden op de aflevering van de bestelde apparatuur.

13. Onderzoek inzake de ontwíkkelíng van een katheter voor bronchospÌro-
grafisch onderzoek bij de mens

Gesubsidieerde: Prof. Dr M. N. J. Dirken te Groningén.

Voor dit onderzoek werd voor de periode van 15 Maart 1954 - 1 Januari
1955 subsidie verleend, bestemd voor de ontwikkeling van een katheter, voor
reiskosten en voor eventuele vergoeding voor proefpersonen.

Daar het onderzoek in het genoemde tijdvak niet kan worden afgesloten, is

de subsidietermijn verlengd tot I Januari 1956.
Reeds spoedig na de aanvang van het onderzoek werd door het Kunststoffen-

instituut T.N.O. een matrijs vervaardigd. De punt echter van de hiermee ge-

goten katheter werd door longartsen afgekeurd als zijnde te weinig vervorm-
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baar. Plannen werden beraarnd om dit euvel op te heffen, doch tevens werd
uitgezien naar een methode om opblaasbare rubbermanchetten op de katheter
vast te kunnen lijmen. Na verscheidene pogingen werd een lijm gevonden, die

rubber en plastic stevig aan elkaar verbindt, doch nu bleken de beschikbare
kleefoppervlakken van de oorspronkelijk ontworpen katheter te klein te zijn.
Als gevolg ook hiervan was een ander ontwerp van katheter nodig.

14. Onderzoek inzake de ontwikkeling van physische apparatuur ter verbetering

van het onderzoek van de longfunctie

Gesubsidieerde: Prof. Dr W. Bronkhorst te Utrecht.

Voor dit onderzoek was voor de periode van I April 1954 - 1 April 1955

subsidie verleend, bestemd voor de aanschaf van apparatuur, voor personele

kosten en voor reiskosten. De termijn van de subsidieverlening is nu verlengd
tot 1 .dpril 1956 en er is een aanvullend subsidie verleend voor personele kosten.

Doel van het onderzoek is het ontwikkelen van methoden, waardoor het beter
dan tot nu toe mogelljk zal zljn exacte gegevens te verkrijgen omtrent de me-

chanica der ademhaling. Hiertoe is het nodig de stroomsterkte (snelheid) der
adernlucht te meten, de hoeveelheid in- of uitgeademde iucht en de dynamische
oesophagusdruk. De stroornsterkte wordt gemeten met de pneumotachograaf,

bestaande uit visceuze weerstand, membraanmanometer, fotocelversterking en
fotografische registratie. De in- of uitgeademde luchthoeveelheid berekenen wij
door nurnerieke integratie van het pneumotachogram. Dit is beter dan het ge-

bruik van een spirometer vanwege de traagheid van de klok. Een electronisch
integratiesysteem wordt gernaakt, waardoor het tijdrovende numeriek inte-
greren niet meer nodig zal zijn. De oesophagusdruk wordt gemeten rnet een

differentiaalmanometer met versterking.
Volgens vorige onderzoekers is de oesophagusdruk maatgevend voor de druk

in de long. Door sirnultane waarden van druk en volume tegen elkaar uit te
zetten verkrijgen wij druk-volume-diagrammen. Deze blijken lusvormig fe ztjn.
In de toekomst zullen deze diagrammen direct zichtbaar worden gemaakt en ge-

fotografeerd met behulp van een kathodestraaloscillograaf. Uit vorrn en grootte

van de diagrammen zijn dan gegevens te verkrijgen omtrent de mechanica der
ademhaling, n.l. de grootheden, die kenmerkend zijn voor elastische krachten
en visceuze krachten, de arbeid der ademhaling en de procentuele verdeling
biervan over elastische en niet-elastische krachten. Deze methode zal in de
toekomst uitgewerkt worden tot een routinebepaling, waardoor het mogelijk
zal zijrr de reproduceerbaarheid der verkregen resultaten na te gaan en te zien
of de te meten grootheden karakteristiek zijn voor bepaalde ziekten.
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15. Onderzoek naar de klinísche bruikbaarheid van apparatuur voor electroky-
mograrte

Gesubsidieerde: Prof. Dr H. A. Snellen te Leiden.

Ten behoeve van dit onderzoek is voor de periode van 15 Mei 1954 
- 15 Mei

1955 subsidie verleend, bestemd voor personele kosten.
Bij het onderzoek naar de klinische bruikbaarheid van de apparatuur voor

electrokyrnografie werden in deperiode Juni-December 1954, I1tkymogrammen
opgenomen, waaronder ook een aantal van normale contrôlepersonen. Enkele
wijzigingen in de apparatuur werden overwogen en uitgevoerd, waarbij er o.a.
naar gestreefd werd de technische uitvoering van het onderzoek zoveel mogelijk
te vereenvoudigen. Er is een begin gemaakt rnet een vergelijking van de electro-
kymografische gegevens met die verkregen door andere methodieken ter be-
studering van de circulatie door het hart en de grote vaten.

16. Medisch-radiologisehe onderzoekingen

Gesubsidieerde : Rotterdamsch Radio-Therapeutisch Instituut te Rotterdam.

Voor de periode van I Juni 1954 
- I Juni 1959 is aan het natuurkundig

laboratorium van het Rotterdamsch Radio-Therapeutisch Instituut een subsidie
verleend, bestemd voor speurwerk op radiologisch gebied.

Er wercl een onderzoek ingesteld naar het verloop van de doseringssnelheid
over het bestralingsveld van een in d,e Nederlandse radio-therapeutische practijk
veel gebruikt röntgentoestel.

Aanleiding tot dit onderzoek waren physische en klinische aanwijzingen,.
dat bij het gebruik van een bepaald soort filter in combinatie met bepaalde
applicatoren, inhomogeniteiten optraden, die de grenzen van het toelaatbare
overschreden.

Een speciaal toestel werd hiervooropgezet, en hiermede werden debetrokken
velden nauwkeurig uitgerneten. Ook de variatie van het doordringingsverrnogen
van de straling over het veld werd bepaald. Hierbij bleek, dat de bij het röntgen-
toestel geleverde ûlters fabricagefouten vertoonden, welke zich in het bijzonder
openbaarden bij het gebruik van bepaalde bijbehorende applicatoren.

Voorts werd de invloed op het dosisverloop nagegaan, van applicatoren met
uitstromingsopening niet loodrecht op de as van de bundel, alsmede van appli-
catoren, wier instelling ten opzichte van de oriëntering van de buis zekere
vrijheid liet.

De resultaten van dit onderzoek werden aan de fabriek meegedeeld; maat-
regelen ter verhelping worden getroffen.
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INGE'W]LLIGDE AANVRAGEN VOOR SUBSIDIE

l. Onderzoek inzake het phonocardíogram in samenhang met de polsgolf en

onde rzoek ínzake de ballistocardiografie

Subsidie is aangevraagd door Prof. Dr H. A. Snellen te Leiden.
Voor de periode van 1 Januari 1955 - 1 Juli 1955 is een subsidie toegestaan,

bestemd voor personele kosten. Voorts is voor de periode van 1 Januari 1955 -I Januari 1957 een subsidie toegestaan, bestemd voor mateliële kosten.

2. Onderzoek inzake bloeddt'ukmeting en inzake de polsgolf

Subsidie is aangevraagd door Prof. Dr A. J. H. Vendrik te Nijmegen.
Voor de periode van 1 Januari 1955 - 1 Januari 1956 is een subsidie toege-

staan, bestemd voor materiële en personele kosten.

SLOT\TOORD

Het is verheugend te constateren, dat ook in het afgelopen jaar de bemoeienis

van de Medisch-Physische Afdeling T.N.O. met de mediscl'ie physica in Neder-
land is toegenomen.

Een g¡oter aantal onderzoekers ontvingen voor hun medisch-physische werk-
zaamheden financiële bijstand of werden op hun verzoek van advies gediend.

Er is een overzicht gemaakt van de subsidies, welke tot nog toe door de

Medisch-Physische Afdeling T.N.O. zrjn verleend. I{ierbij bleek, dat de sub-

sidiebedragen, welke respectieveiijk voor de bestrÜding van personele kosten

en materiële kosten zijn verleend, zich verhouden als circa 3 : 4.

Het initiatief werd genomen tot coördinatie van het onderzoek op diverse
gebieden. Zo werd de Werkgroep ,,standaardisatie van de Phonocardiografle"
opgericht. Met afzonderlljke groepen van geïnteresseerden zijn besprekingen
gevoerd, welke hebben geleid tot een gemeenschappelijk plan voor een onder-
zoek naar de slechthorendheid bij schoolkinderen in Nederland. Met het in-
leidende onderzoek hiervoor is reeds een aanvang gemaakt. Voorts worden
momenteel pogingen aangewend om te komen tot een gemeenschappelijk onder-
zoek van het electro-encephalogram van normale p3rsonen.

Zoals reeds eerder in het verslag is vermeld heeft ook het in eigen beheer

uitgevoerde onderzoek uitbreiding ondergaan. Steeds meer begint zich daardoor
af te tekenen wat de omvang en de aard zal zijn van de werkzaamheden, welke
in de eerste tijd na de oprichting in het Medisch-Physisch Instituut T.N.O.
verricht zullen worden. Aan de plannen voor het gebouw van dit instituut
wordt intensief gewerkt.

Aan een ieder, die heeft bijgedragen tot deze ontwikkeling van de Medisch-

Physische Afdeling T.N.O., wordt hierbij dank gebracht.
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CENTRAAL PROEFDIERENBEDRIJF T.N.O.

Arc¡uBnN

Het centraal Proefdierenbedrijf r.N.o. leed een gevoelig verlies door het
overlijden van Prof. Dr G. M. van der Plank, die met prof. Dr w. K. Hi¡schfeld
zovele jaren geijverd heeft voor het verkrijgen van de mogeliikheden, welke
verwezenlijkt zijn in het centraal Proefdierenbedrijf r.N.o. Aan ziin d.eskun-
digheid en ziin innemende persoonüjkheid hebben de Gezondheidsorganisatie
T.N.o' zomede het bestuur van het Proefdierenbedrijf veel te danken. vanaf
de oprichting was hij voorzitter van het bestuur en van de commissie van
Bijstand en hij nam ook deel aan de dageliikse werkzaamheden van het proef-
dierenbedrijf. Zijn heengaan heeft een grote leemte doen ontstaan.

De voorzitter van de Gezondheidsorganisatie T.N.o. zal voorlopig zijntaak
in bovengenoemde functies overnemen totdat bekend is hoe in de opvolging
van Prof. van der Plank als hoogleraar wordt voorzien; alsdan zal de situatie
opnieuw worden bezien.

Op 31 December 1954 was het bestuur als volgt samengesteld:

Prof. Dr A. Polman, voorzitter,
Prof. Dr H. V/. Julius,
Dr O. Mühlbock,

Dr. J. Spaander,
H. J. Thomasson.

Drs H. van Genderen,
Dr J. L. L. F. Hartkamp,
Prof. Dr M. J. Sirks,
Prof. Dr J. D. Verlinde.

Van de Commissie van Bijstand maakten deel uit:
Prof. Dr A. Polman, voorzitter,
Dr J. A. Cohen,
Dr F. Dekking,
Dr M. van Eekelen,
Dr H. S. Frenkel,

Het secretariaat van het bestuur en de Commissie van Bijstand berustte bij de
secretaris van de Gezondheidsorganisatie T.N.O., Mej. A. E. Winkel.

De leiding van het Centraal Proefdierenbedrijf T.N.O. bleef in handen van
Prof. Dr W. K. Hirschfeld.

Het bestuur kwam in het verslagjaar éénmaal in vergadering bijeen.

Wnmzr¿,u¡nopN

Afdeling Selectie

Experimenten vonden plaats met vetzuchtmuizen, anaemiemuizen, muizen
met een afwijkend tepelaantal, snorrebijters; voorts met ratten van afwijkende
kleur.
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In andere laboratori¿r werd de bruikbaarheid onderzocht van hamsters voor
zwangerschapreacties, terwijl ook de bloedgroepen bij konijnen werden na-

gegaan.
Inteelt van stammen bij alle diersoorten werd voortgezet.
De voeding van ratten werd aan een nader onderzoek onderworpen'

Voor konijnen en caviae werd een volledige kunstkorrel ingesteld'

Regelmatig werden t.a.v. alle diersoorten en stammen gegevens verzameld

betreflende groei en Productie.
Inenting van konijnen tegen myxomatosis werd herhaald'

Afdeling Verme e r der ing

De aflevering van proefdieren vond plaats voor zover de beschikbare ruimte

bij de Afdeling Selectie zulks toeliet.
Aan het einde van het jaat werd de aflevering van caviae beperkt, daar

vrouwelijke dieren moesten worden gereserveerd in verband met de in 1955 te

verwachten uitbreiding.
Met de bouw van het bedrijf te zeist werd begonnen in April; een en ander

verliep gunstig; aan het einde van hetjaar waren behalve het hoofdgebouw en

het fouragemagazijnalle gebouwen onder de kap. ook de inwendige afwerking

vordert goed.

Onderzoek inzake aetiologie en pathologie van ziekten van de ademhalingsorganen

bij labo r ator iumr at ten

Eind 1953 kwam er een verzoek binnen van Prof. Dr J. D. Verlinde voor sub-

sidie ten behoeve van bovengenoemd onderzoek, hetwelk door het bestuur van

het Centraal Proefdierenbedrijf T.N.O. werd ingewilligd voor de tijd van één

jaar. Einde van het verslagjaar werd besloten ook in 1955 de subsidiëring nog

voort te zetten.
Omtrent d.e bevindingen in het verslagjaar kan het volgende worden mede-

weefselcultures van embryonaal longweefsel. Antibiotica en chemotherapeutica

hebben geen invloed op het ziektebeloop.
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stollingsfactoren tijdelijk ontbraken.
Ned. T. v. Geneesk.9S (1954) 32, p.2201.

t CREvELD, S. vAN, m.m.v. S. I. MnlNpA, C. G. M. Nlcnl, J. H. NusNutls en
A. P. T¡oN SnN Krs: De vorming van thromboplastine in het bloed van
pasgeborenen.
Ned. T. v. Geneesk.9S (1954) 39, p. 2742.

¿ Cruwo, S. vAN, C. G. M. NAcu., J. H. Nr¡sNHuIs, S. I. Mruxo¡, and T¡oN
Sr¡N KrB: Thromboplastin Formation in the blood of the newborn.
Neo-Natal Studies Vol. III, No. 3, Sept. 1954.

CREvELD, S. vnN: Congenital Idiopathic Hypoprothrombinemia. Publ. v. d.
Kinderkliniek van de Universiteit van Amsterdam 1954.
Acta Paediatrica 1954, Vol. in honour of A.Wollgren.

Cnrvrr,o, S. v¿.N : The transitory absence of several clotting factors in a newborn
baby.
Arch. of Dis. in Childhood 29 (1954) p. 290.

*) Deze cijfers komen overeen met die, welke in het jaarverslag staan voor het"gelijk-
namige onderwerp of onderzoek.
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Cnrwlo, S. vnN: Thromboplastin formation in the blood of the newborn II
Neo-Natal Studies Dec. 1954.

Mnu, C. A. M. vlN DER en J. C. ENs: Het gehalte aan proconvertine in het
bloed van pasgeborenen.

Ned. T. v. Geneesk.9S (1954) 17, p. 1157.

Vnnsrrnc, P. en E. T. B. Vnnsr¡ncn: Het gehalte aan proconvertine in het bloed
van vroeggeborenen.
Ned. T. v. Geneesk.9S (1954) 19, p. 1296.

DAArræN, C. B. F.: Intra-uterine besmetting van de vrucht.
Ned. T. v. Geneesk.9S (1954) ll, p. 666.

DA,t'æN, C. B. F.: Intrauterine infection of placenta and foetus.
Congresboek: Intern. Congres voor Gynaecol. en Verlosk. Librairie de

I'Université George Genève 1954, p. 1003.

g Gnus, A. on: Vier gevallen van meconium-peritonitis.
Ned. T. v. Geneesk.93 (1954) 34, p. 2349.

MlNscuot, ÌW. A.: Zuurstof en retrolentale fibroplasie.
Geneesk. Gids 32 (1954) 21, p. 391.

MANscuor, W. A. en M. Srn¡.un: Retrolentale fibroplasie en interstitiële
pnerunorue.
Ned. T. v. Geneesk. 99 (1955) 2, p. 92197.

MnNscnot, W. A.: Etiology of retrolental flbroplasia.
A. M. A. Arch. Ophthalmology Dec. 1954, Vol. 52, p. 833/845.

4*. Asthma

GnonN, J.: Behandeling van asthma bronchjale met de combinatie van ACTH
en groepsþsycho)therapie.
Ned. T. v. Geneesk.9S (1954) 32, p.2212.

Clrs, H. J. r¡N: Onderzoek bij asthmapatiënten naar overgevoeligheid voor
verstoven allergeenextracten.
Proefschr. Rijksuniversiteit Groningen 19 54.

Onn, N. G. M., E. HurzrNcn, A. A. Isn¿nls, E. E. M. Gnnr-sN en H. J. St-urrsn:
Over bronchiëctasieën.
Geneesk. Bladen 46e reeks, 1954.

Slurrnn, H. J. en N. G. M. Onrn: Ervaringen met voortgezette behandeling met
ACTH bij asthma bronchiale.
Ned. T. v. Geneesk.9S (1954) 43, p. 3101/3110.
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5*. Poliomyelitis

vnnrrNo¡, J. D. and J. H. Morno*: Mixed infection with type 2 poriomyelitis
virus and Columbia SK group virus in man. An attempt to explain any
relation of viruses of the columbia sK group to human potõmyeritis.
Antonie van Leeuwenhoek 20 (1954), p. 129.

d ToNcrnrr.r, H. A. E. vAN en J. D. vBnrrNnn: Het columbia sK-encephalomye-
litisvirus als ziekteverwekker bij de mens.
Ned. T. y. Geneesk. gS (1954) 42, p.298312986.

vnRr,rNor, J. D. en A. Kn¡r: De betekenis van de weefselcultuur voor de diag-
nose van poliomyelitis.
Ned. T. v. Geneesk. gS (1954) 48, p. 347213476.

Locnru, J. J. v¡,N: De epidemische toeneming van poliomyelitis in Nederland
en het naaste buitenland gedurende het jaar 1952.
Ned. T. v. Geneesk. gg (1955) 3, p. 183/196.

6. Encephalitis postvaccinalis

vrnr,rNoe, J. D.: Demyelinating encephalomyelitis in a cynomolgus monkey
following vaccination against smallpox and simultaneouslnoculation
of a neurotropic virus recovered from a case of postvaccinal ence-
phalitis.
Archiv f. Vírusforsch. V14 (1954) p. 361.

vnIrs, EnNsr o¡: Abnormal mitotic flgures in postvaccinal encephalitis.
J. of Neuropathol. and exp. neurol. Vol. XIII, Juli 1954, No. 3.

7 *. I/ir usonde r z o e kingen

WoLrr, H. L.: An epidemiological and virological study of influenza.
Proefschr. Rijksuniversiteit, I_eiden 1954.

FnrNrrr,, H. s. en J. G. K¡ps¡NsBnc: Het kweken van vaccinia-virus in geëx-
planteerd huidweefsel van de runder- en schapenfoetus.
Ned. T. v. Geneesk. gS (1954) l5

K,lrsnNarnc, J¿.cosÄ' G.: Het kweken van vaccinia-virus in geëxplanteerd
weefsel.
Proefschr. Gem. Universiteit, Amsterdam 1955.

9*. Cariës

B¡cr¡n Drms, o. and G. w. Kw¡,rsr: A reproducible method for caries evaru-
ation IV.
T. v. Tandheelk. 6t (1954) 12, p. 891.
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É¿.crrn Dnrs, O., H. J. Boonsvll en J' G' L. Röpsn: Tandbederf - Fluoor -
Fluoridering.
Water 38 (1954) 23, P.273.

l0*. Curatieve geneeskunde en geneeskundige voorzorg

wrnrnN, Y. vlN DER: Het zoeklicht op de uitoefening van de geneeskunst door

de huisarts.
T. v- Soc. Geneesk.32 (1954) 18, p. 381/382'

12*. Experimentele chÌrurgie

Boonnul, L: Eine transabdominale supradiaphragmatische oesophagus-

Jejunum-Naht bei der totalen Magenextirpation.
Zentralblatt f. Chirurgie 79 (1954) 13, p. 513.

Bonnnvg., I.: La gastrectomie totale transabdominale suivie d'une anastomose

oesophago-jéjunale supra-diaphragmatique.
J. de Chirurgie 7O (1954) 6---7, p. 453.

BoennuA, I.: The technique of our rnethod of transabdominal total gastrectomy

i¡ cases of gastric cancer.
Archivum Chirurgicum Neerlandícum Vol. VI (1954) Fasc' 2'

l3x. Gerontologie

ZoNNevnr,o, R. J. v¿.N: Gezondheidsproblemen bij bejaarden, Resultaten van

een sociaal-geneeskundig onderzoek bij 3000 personen van 65 jaar en

ouder in de stad Groningen'
Proefschr. Rijksuniversiteit, Groningen 1954'

14*. Schimmelziekten bij de mens

WrsrnnoIK, J. und G. A. pn Vnr¡s: Das ,,Centraalbureau voor Schimmel-

cultures" in den Niederlanden im Dienste der medizinischen Mykologie.
Planta Medica 2 (1954) Heft 3, p. 87'

15*. Klínisch geneesmiddelenonderzoek

LlNcrN, c. D. oB: Het probleem van de steeds wassende stroom van moderne
geneesmiddelen.
Ned. T. v. Geneesk. gS (1954) 6, p. 334'

L.rrNcnN, c. D. nn: Mededelingen Adviescommissie Klinisch Geneesmiddelen-

onderzoek T.N.O.: Diabetische retinopathie en haar behandeling met

. Rutine.
Ned. T. v. Geneesk. gS (1954) 42, p. 3Ol4l30l5-
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18*. Medisch onderzoek met behulp van isotopen

LrNonnoou, G. A.: Radio-actief jodium en schildklier.
Geneesk. Gids 32 (1954) 7.

LrNornoorr,r, G. 4., T¡. E. HoocBNpuK-vAN Donr en J. o¡ JoNc: Diagrr.ostische
waarde van bepalingen van de bloedactiviteit na toediening van speur-
doses radio-actief jodium.
Ned. T. y. Geneesk.9S (1954) 13,p.821.

Btou, P. S., J. Trnrsrnl en A. Quenroo: Storende invloeden bij het schildklier-
onderzoek met behulp van radio-actief jodium.
Ned. T. v. Geneesk.9S (1954) 13, p. 842.

Br-ot"t, P. S.: Radioactive iodine studies in thyroid disease.
Proefschr. Rijksuniversiteit Leiden 1954. Acta Endocrinol. Vol. XVI,
suppl. 21, 1954.

IN cnNc ZIJNDE oNDERZoEKINGEN BIJ ANDERFN MET SUBSIDIE VAN DE GEZOND-

IIEIDSORGAMSATIE T.N.O.

2*. ACTH en cortíson bij rheumatische patíënten

"- GosrrNcs, J., A. Qurnroo, A. CATS and A .K¡,sseN¿.nn: Evaluation of cortico-
trophine (ACTH) in patients.
Acta Med. Scand .Yol. 148, fasc. V (1954).

¡ I(upnns, F.: Langdurige behandeling van rheumatoide arthritis blj kinderen
met ACTH en cortisone.
Maandschr. Kindergeneesk XXII (1954) 4, p. 109.

,,¡ G¡.ur,nornn, W. K.: The effect of cortisone on Sjogren's syndrome.
Acta Med. Scand., Vol. CXLfX, fasc. VI (1954), p.441.

5*, Lep t o spira-onder zoe kingen
'WoLFr, J. W. and J. C. Bnoonr: TheGenus Leptospira Noguchi 1917. Problems

of classification and a suggested system based on antogenic analysis.
Doc. Med. Geogr. et Trop. 6 (1954) p. 78195.

Wor,rr, J. W.: The laboratory diagnosis of leptospirosis.
Monograph American Lecture Series no. 183 Charles C. Thomas,
Springteld (III). U.S.A. 1954.

6*. Bronchiëctasíeën

q Muronn, J. en J. F. Ph. Hens: De mogelijke correlatie tussen foetide bronchitis
en,,metaplastisch" epitheel in bronchiëctasieën.
Ned. T. v. Geneesk.9S (1954) 6, p. 347.
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8+. Vibratiezintuig

IJonN, A. v¡.N: Over het behoud van een verstaanbare spraak bij doofstommen
. in middel- en hogere klassen.

T. t. Doofstommenonderwijs, Mei 1954.

IJorN, A. vAN: Over het gebruik van gebaren in voorschool en lagere klassen
bij doofstommen.
T. v. Doofstommenonderwijs, Nov. 1954.

UorN, A. vAN: Een proef met blaasinstrumenten bij doofstomme kinderen.
Jaarverslag 1953 Inst. v. Doofstommen, St. Michielsgestel.

UonN, A. van: Psychologische problemen van de gehoorgestoorde.
Maandbl. v. Geestel. Volksgezondheid, l:|idei 1954.

UonN, A. v.qN: Muzikale opvoeding van dove en zwaarslechthorende kinderen
met enige toepassingen op gewoon-slechthorenden.
Verslagboekje Studieconf. Werkgemeensch. scholen v. slechthorende en
spraakgebrekkige kinderen, Aug. 1954.

IJonN, A. vAN: Het probleem van een goede tijdige behandeling van gehoor-
gestoorde kinderen.
Zie k e nfo nds v r ag e n l:N4ei 19 5 4.

IJorN, A. veN: Möglichkeit und Verwertung der Lautempfindungen bei Taub-
stummen Kindern.
Bericht der ersten Tagung f. prakt. Audiologie, Juni 1954, Straubing.
Tagung der Taubstummenlehrer Oesterreichs, Jttli 19 54, Linz.

IJorN, A. v¿.N: The possibility of sound-perception in deaf children and how to
use it.
Conf. of Australian Teachers of the Deaf, Aug. 1954, Castle Hi_ll.

14*. Haemophilíe en haemorrhagische diathese

MocHrm, I. A.: Deuterohaemophilie (Christmas' ziekte).
Proefschr. Universiteit van Amsterdam 1954.

3 Cnrvelo, S. v¡,N: Functional Pathology of the platelets.
Acta Haematol. 12 (1954) 4, p.229.

Cnnvero, S. v¡.N: Recent advances in haemorrhagic disorders.
Modern Problems in Pedíatrics Vol. I, 1954.

22*. Re sistentiepr oblemen bíj antibiotis che t he rapie

Gosr-rNcs, w. R. o. en Tro LroNc HIBN: rnfecties met tegen antibiotica resis-
tente staphylococci.
Ned. T. v. Geneesk. gg (1955), 6, p. 4151428.
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23*. Heparinetolerantie test

Elrnn, c. H. J. vAN: onderzoekingen over de heparinetolerantietest in vitro.
Proefschr. Rijksuniversiteit Utrecht 1954.

27*. ACTH-gehalte in het bloed

GA¡,n¡Nsrnoou J. H., A. Gno¡N and D. oB wno: The relation between the
,,ACTH-content" of the blood and the urinary excretion of l7_ketoste_
roids.
Acta Endocrinologíca lj (1954), p. 89-99.

Wno, D. oB en A. GnonN: Bepaling van het ,,ACTH-gehalte,' in het bloed van
patiënten.
Ned. T. v. Geneesk. gS (1954) 33, p. 2287.

Wrno, D. pB en Cn. C. J. Or,r,rNc: De extractie van ACTH uit bloed.
Ned. T. v. Geneesk. gS (1954) 32, p. 2237.

28*. ABO-ímmunisatie

RnETMAKEn, J.: ABO-antagonisme en Morbus Haemolyticus Neonatorum.
Proefschr. Rijksuniversiteit Leiden 1954.

Longcapillairdruk

Ho-A-sron, J. E.: vaatveranderingen in het longslagadersysteem bij arteriële
overvulling.
Proefschr. Rijksuniversiteit Leiden I 954.

Q-koorts

WoLrF, J. W. en W. KouwnN¿.ant: Een onderzoek naar het vóórkomen van
Q-koorts in Nederland.
Ned. T. v. Geneesk.98 (1954) 39, p.2726.

A¡oBr,rNc cEZONDHEIDSTEcHNIEK T.N.o.

HenrocnNsrs, F., L. J. Bn.qssnn en C. M. A. Cnnurz Lpcur,Brrxnn: Enkele in-
drukken betreffende het onderzoek in Engeland over stofbestrijding en
verontreiniging van de buitenlucht. Verslag van een studiereis in Mei
1953. Rapport No. 21 (Maart 1954).

K.lsrrr,rvN, M. L. en J. v,zrN oBN Er¡r: Geluidisolatie van vloeren en de invloed.
van vloerbedekkingen. Samenvatting en bespreking van de resultaten
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van de geluidisolatiemetingen aan vloeren en vloerbedekkingen in de

Proefwonjngen T.N.O. te Rotterdam.
Rapport No. 22 (Dec. 1954).

PASVrnn, A.: Een studie over de toevoer van zuurstof aan water met behulp van
luchtbellen.
Rapport No. 23 (Dec. 1954).

ZurlrN, D. v¡,N: Bauhygienische und raumklimatische Forschung in Holland.
Gesundheíts-Ingenüir 75 (1954) 7-8 et ll-12.
Publicatie No.34.

ZurrnN, D. vlN: Climatological factors in healthful housing.
C.I.B. (1953) No. 12 (Engels).

Cahier du Centre Scientifque et Technique du Bâtiment (1954) No. 189

(Frans).
Publicatie No. 35.

Knucm, A. J.: De dagverlichting in scholen.
De Ingenieur 66 (1954) 6.

Publicatie No. 38.

Pæwnn, A.: Research on activated sludge III & IV.
Sewage and Industrial Wastes 26 (1954) I en 2.

Publicatie No. 40.

If¡.nrocnNsrs, F. et H. J. vlN EenBNHonst TsNcsBncsN: L'activité actuelle aux
Pays-Bas dans le contrôle de l'atmosphère des ateliers et des villes.
Revue universelle des mines l0 (1954) 5, 9e serie.
Publicatie 41.

HmrocnNsrs, F.: Chemische en technische aspecten van de zorg voor de lood-
werker.
De Veilígheid 30 (1954) 7.
Publicatie No. 42.

If¡nrocnNsrs, F.: Werkzaamheden van de Afdeling Gezondheidstechniek
T.N.O.
Bedrijf en Techniek (Veiligheidsnummer) 9 (1954) 206.
Publicatie No. 43.

H¡nrocnNsrs, F.: Stof in de gieterij.
De Veíligheid 30 (1954) 5.

Publicatie No. 44.
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Kostrx, C. W. en A. J. Knucnn: Dagverlichting en Bezonning. Een eenvoudig
instrument voor de meting van de natuurlijke binnenverlichting en be-
zonning.
Bouw 9 (1954) No. 51.

Publicatie No. 45.

Br,Écounr, J. J. on en A. H. M. B¿slnr: Het vóórkomen van rheuma en de

vochtigheidstoestand van de woning. Verslag van een bevolkings-
onderzoek.
T. v. Soc. Geneesk.32 (1954) 12.
Publicatie No. 46.

KlsrrrnvN, M. L.: Vloerconstructie en geluidisolatie.
De Ingeníeur 66 (1954) 38.
Publicatie No. 47.

Brrtnn, C. en P. vlN Wrnn¡N: Het verband tussen de geluidisolatie van
vloeren en de geluidhinder.
De Ingenieur 66 (1954) 41.
Publicatie No. 48.

Brrrnn, C. en P. vAN WEEREN: Hoe waardeert de bewoner van een étagewoning
een betere geluidisolatie?
De Ingenieur 66 (1954) 47.

Publicatie No. 49.

Eur, J. vAN ÞEN: Bestrijding van lawaai in trappenhuizen.
De Ingenieur 66 (1954) 47.

Publicatie No. 50.

Ztnrnx, D. vlN: Internationaal contact over onderzoek op het gebied van ver-
warming en ventilatie.
Verwarming en Ventilatíe ll (1954) 12.
Publicatie No. 51.

Mgprscn-prrvslscHE AFDELING T.N.o.

Venn.lcrN, C. J. D. M., J. P. P¡,lvr, J. vAN DER Srsn, W. vlN GBNpsnnN and
B. P. T. V¡r,rlr¿.N: Constructions and properties of subminiature
pressure pickups;
Applied Scientific Research Section B, Vol. III, p. 4091416'

K.lrsrn, L. : Schoolkinderen spreken.
Uitg. J. Muusses, Purmerend (1954).
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Ersn.Lcn, H.: Klinische onderzoekingen met de laagfrequente ballistocardio-
graaph volgens Burger.
Proefschr. Rijksuniversiteit Leiden 1 954.

g Koou, D¡.: Het ,,woorden opnoemen" uit de Stanford bij kinderen van ver-
schillende leeftijd.
Ned. T. v. d. Psychologie en haar grensgebieden, nieuwe reeks, deel IX
(1954) p.327.

Bnnc, Jw. vAN DEN and A. J¡,ppn Ar,nnnrs: Limitations of electric impedance
plethysmography.
Círculatíon Research, Vol. II Juli 1954, No. 4, p. 3331339.

Bx<rnrNc, D. H. and W. Sronu vAN LsBuwBN: The effect of light flashes
triggered by the E.E.G.
E.E.G. and Clin. Neurophysíol,Yol.VI, 1954, No. 3, p. 540.

o Posrnurr,rl, F. J.: Taalkundige aantekeningen bij een test voor verbale in-
prenting.
Ned. T. v. d. psychologìe en haar grensgebieden, nieuwe reeks, Deel IX
(1es4) 6.

e J,lNsnN, M. T.: Testingthe performance of a simple freezedrying apparatus for
histochemical purposes.
Experimental Cell Research, Vol. VII (1954) p. 3181326.

, ToLK, J.: Hearing aids: deafness and design-criteria. proceedings of the first
international congress of audiology.

In het october-nrunmer (1954) van T.N.o.-Nieuws, dat in het bijzonder gewijd
was aan c1e werkzaamheden van de Gezondheidsorganisatie T.N.o., verschenen
de volgende artikelen en mededelingen:

PollrAN, A.: Samenwerking en medewerking bij geneeskundig speurwerk.
LrNcnN, C. D. os: Oude en nieuwe geneesmiddelen.

H¡,¡,s, J. H. on: Mogelijkheden en moeiliikheden bij sociaal rnedisch speurwerk-
Knur, Vy'. F. J. M.: Gezondheidstechniek in Oost en West.
N.nNNrNc, W. : Encephalitis postvaccinalis.
DuNr,op. S. J. C.: Kinderverlamming.
GRe.lnr, R. nn: Rheuma.
Gnnnnr,Noy, H. R.: B.C.G.-vaccinatie tegen tuberculose.
BrrcruaN, J. R.. en J. F. H¡vpB: De invloed van longresectie op de uitbreiding

van tube¡culose.
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Scnoor, J. E. C.: Asthma.
Pasu.l, F. : Kroponderzoek.

Posrnuua, J. HBntrnN¡,: Perinatale sterfte.
Vnrrs, G. A. on: Dimorphisme van voor de mens pathogene schimmels.
VnRLrnnE, J. D.: Toxoplasmosis.
Wrer,nN, Y. v¡.N onn: Doeltreffendheid van de curatieve geneeskunde en de

geneeskundige voorzorg.
Scnrron, E. H.: Registratie van medische gegevens.

Zowxrver,o, R. J. v¡,N: Medisch onderzoek van bejaarden.
Enrrr-nN, M. v¿,N: Voedingstoestand der Nederlandse bevolking.
'WennR, J.: Standaardisatie van de phonocardiografie.
WrNr, J. J.: Radiologie.
BxKnnrNG, D. H. : E.E.G.-spectroscopie.
Becxrn Drms, O.: Ftuoridering van drinkwater.

Afde ling Ge zondheids t e chnie k T. N.O. :

Ba,tns, J. K.: Proefinstallatie voor onderzoek over aëratie van water.
Knucrn, A. J.: Bezonningsmeter.

Cn¡urz LEcHurrNnR, C. M. A.: Nieuwe apparatuur voor vergelijkend.e stof-
metingen.
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